
   แผนการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ 
 

เทศบาลต าบลโนนสะอาด 
อ าเภอชุมแพ   จังหวัดขอนแก่น 



 
 

     
 
 
 
                             



ค าน า 
 
 

 

แผนด าเนินงานฉบับนี้ได้จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการบริหารงาน 

และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน ในเขตเทศบาลต าบลโนนสะอาด 
โดยได้แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนา  และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน
พื้นที่ของเทศบาลต าบลโนนสะอาด  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๐  รูปแบบแผนงานและ
โครงการเป็นรายปี ซึ่งด าเนินการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลต าบลโนนสะอาด              
จ านวน   ๗   ยุทธศาสตร์   ดังนี้ 
  ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

  ๒.  ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน 
  ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
  ๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้าและการลงทุน 

  ๕.  ยุทธศาสตร์การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว 
  ๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

  ซึ่งแผนด าเนินงานนี้  ได้ รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจต่างๆ ประชาคมหมู่บ้าน คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
ให้การสนับสนุนข้อมูล  ข้อเสนอแนะ  ข้อคิดเห็น   ในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนและ              
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น   เทศบาลต าบลโนนสะอาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนงานและ
โครงการในแผนด าเนินงานฉบับนี้  จะเป็นแนวทางในการด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน
และความต้องการของประชาชน  อันจะท าให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในต าบลโนนสะอาดดีขึ้น 
 

 

 

 

เทศบาลต าบลโนนสะอาด 
 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 
 

 

                      หน้า 
 

  ส่วนที่   ๑ บทน า        ๑-๓ 
         บทน า         ๒       
         วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน     ๒ 
         ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน     ๓ 
         ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน      ๔ 
 
  ส่วนท่ี   ๒     บัญชีโครงการ        ๕-๒๗ 
         บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (ผด.๐๑)   ๖ 
         บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (ผด.๐๒)    ๙ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ  ผด.01

จ านวนโครงการ คิดเป็นรอ้ยละของ จ านวน คิดเป็นรอ้ยละของ หน่วยงาน
ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด รบัผิดชอบหลัก

1.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ
     1.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและสนับสนุน 8 10.00                        2,539,260.00       6.70                            กองการศึกษา
            การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ
            ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกชว่งวัย
     1.2  แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ์  สืบสาน  ศาสนา 8 10.00                        477,500.00          1.26                            กองการศึกษา
            ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและค่านิยม ส านักปลัด
            ที่ดีงามสู่คนรุ่นต่อไป ปกครอง อ.ชมุแพ
     1.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและสนับสนุน 4 5.00                          750,000.00          1.98                            ส านักปลัด
            การจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและ รพ.สต.
            ควบคุมโรค  การรักษาพยาบาล  การฟ้ืนฟู ต าบลโนนสะอาด
            สมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจ
            ใหป้ระชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
     1.4  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและสนับสนุน 1 1.25                          160,000.00          0.42                            กองการศึกษา
            การกีฬาเพ่ือสร้างนิสัยรักการกีฬา กติกาสังคม
            และสร้างโอกาสใหเ้ยาวชน  พัฒนาการกีฬา
            สู่ความเป็นเลิศ

รวม 21                      26.25                        3,926,760.00       10.37                          

บัญชีสรปุจ านวนโครงการและงบประมาณ

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

แผนการด าเนินงาน    ประจ าปีงบประมาณ    พ.ศ.2560
เทศบาลต าบลโนนสะอาด     อ าเภอชุมแพ    จังหวัดขอนแก่น



แผนการด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ.2560   เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผด.01
จ านวนโครงการ คิดเป็นรอ้ยละของ จ านวน คิดเป็นรอ้ยละของ หน่วยงาน
ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด รบัผิดชอบหลัก

2.  ยุทธศาสตรก์ารแก้ไขปัญหาความยากจน
     2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบโครงสร้าง 5 6.25                          1,230,440.00       3.25                            กองชา่ง
            พ้ืนฐานด้านการเกษตรในระดับชมุชน  เพ่ือ
            เพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตร
     2.2  แนวทางการพัฒนา  สงเคราะหใ์หก้ับคนชรา 5 6.25                          9,692,800.00       25.59                          ส านักปลัด
            คนพิการ  และผู้ป่วยเอดส์ กองการศึกษา

รวม 10                      12.50                        10,923,240.00     28.84                          
3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
      3.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 13 16.25                        4,455,880.00       11.77                          กองชา่ง
             ด้านการคมนาคม  และระบบสาธารณูปโภค
             สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
      3.2  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพ 4 5.00                          730,000.00          1.93                            ส านักปลัด
             ระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น
      3.3  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 1 1.25                          7,000,000.00       18.48                          กองชา่ง
      3.4  แนวทางการพัฒนา  พัฒนา  ส่งเสริมและสนับสนุน 2 2.50                          70,000.00            0.18                            ส านักปลัด
             ระบบการรักษาความปลอดภัยใหเ้มืองและชมุชน
             ปลอดภัย  ปลอดยาเสพติด  และปลอดอบายมุข
             โดยใหช้มุชนมีส่วนร่วม

รวม 20                      25.00                        12,255,880.00     32.36                          

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา



แผนการด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ.2560   เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผด.01
จ านวนโครงการ คิดเป็นรอ้ยละของ จ านวน คิดเป็นรอ้ยละของ หน่วยงาน
ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด รบัผิดชอบหลัก

4.   ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
      การค้าและการลงทุน
      4.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม  และสนับสนุน 5 6.25                          140,000.00          0.37                            ส านักปลัด
              การประกอบอาชพีและยกระดับรายได้

รวม 5                        6.25                          140,000.00          0.37                            
5.  ยุทธศาสตรก์ารจัดการด้านทรพัยากรธรรมชาติ
     และสิ่งแวดล้อม
     5.1  แนวทางการพัฒนา  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ 2 2.50                          70,000.00            0.18                            ส านักปลัด
             ชมุชนในการจัดการเพ่ืออนุรักษ์  พัฒนาและฟ้ืนฟู
             ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
             ใหค้งอยู่อย่างย่ังยืน
     5.2  แนวทางการพัฒนา  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะ 2 2.50                          410,000.00          1.08                            ส านักปลัด
            ชมุชน  สิ่งปฏิกูล    และน้ าเสีย
     5.3  แนวทางการพัฒนา   แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะ 1 1.25                          30,000.00            0.08                            ส านักปลัด

รวม 5                        6.25                          510,000.00          1.35                            
6.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการท่องเทีย่ว
     6.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาแหล่งน้ าใหเ้ป็นแหล่งท่องเที่ยว 1                        1.25                          7,000,000            18.48                          กองชา่ง

รวม 1                        1                               7,000,000            18                               

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา



แผนการด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ.2560   เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผด.01
จ านวนโครงการ คิดเป็นรอ้ยละของ จ านวน คิดเป็นรอ้ยละของ หน่วยงาน
ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด รบัผิดชอบหลัก

7.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระบบบรหิารจัดการ
      บ้านเมืองทีดี่
      7.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปประชาคม 1                        1.25                          20,000.00            0.05                            ส านักปลัด
      7.2  แนวทางการพัฒนา  การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 1                        1.25                          27,000.00            0.07                            ส านักปลัด
             กิจการของเทศบาลและการบริหารการปกครอง อบต.โนนหนั
             ตามระบอบประชาธิปไตย
      7.3  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาบุคลากร  ทั้งพนักงานเทศบาล 1                        1.25                          100,000.00          0.26                            ส านักปลัด
             สมาชกิสภาเทศบาล  และประชาชนในพ้ืนที่
             ใหค้วามรู้ คุณธรรม  และจริยธรรม  ในการปฏิบัติงาน
      7.4  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 15                      18.75                        2,968,800.00       7.84                            ทต.โนนสะอาด
             ใหท้ันสมัย  เพ่ือการบริหารงาน  และการบริการประชาชน

รวม 18                      22.50                        3,115,800.00       8.23                            
รวมทัง้สิ้น 80                      100.00                      37,871,680.00     100.00                        

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา



แผนการด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ.2560   เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผด.01

จ านวนโครงการ คิดเป็นรอ้ยละของ จ านวน คิดเป็นรอ้ยละของ หน่วยงาน
ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด รบัผิดชอบหลัก

1.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ
     1.1  แผนงานการศึกษา 9 11.25                        2,559,260.00       6.76                            กองการศึกษา
     1.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม  และนันทนาการ 5 6.25                          537,500.00          1.42                            กองการศึกษา
     1.3  แผนงานบริหารงานทั่วไป 3 3.75                          80,000.00            0.21                            ส านักปลัด
     1.4  แผนงานสาธารณสุข 4 5.00                          750,000.00          1.98                            ส านักปลัด

รวม 21                      26.25                        3,926,760.00       10.37                          
2.  ยุทธศาสตรก์ารแก้ไขปัญหาความยากจน
     2.1  แผนงานเคหะและชมุชน 5 6.25                          1,230,440.00       3.25                            กองชา่ง
     2.2  แผนงานงบกลาง 1 1.25                          9,472,800.00       25.01                          ส านักปลัด
     2.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 3.75                          70,000.00            0.18                            ส านักปลัด
     2.4  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม  และนันทนาการ 1 1.25                          150,000.00          0.40                            กองการศึกษา

รวม 10                      12.50                        10,923,240.00     28.84                          
3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
      3.1  แผนงานเคหะและชมุชน 14 17.50                        11,455,880.00     30.25                          กองชา่ง
      3.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 5.00                          730,000.00          1.93                            ส านักปลัด
      3.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชมุชน 2 2.50                          70,000.00            0.18                            ส านักปลัด

รวม 20                      25.00                        12,255,880.00     32.36                          

บัญชีสรปุจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน    ประจ าปีงบประมาณ    พ.ศ.2560

เทศบาลต าบลโนนสะอาด     อ าเภอชุมแพ    จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์/แผนงาน



แผนการด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ.2560   เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผด.01
จ านวนโครงการ คิดเป็นรอ้ยละของ จ านวน คิดเป็นรอ้ยละของ หน่วยงาน
ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด รบัผิดชอบหลัก

4.   ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้าและการลงทุน
      4.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 1.25                          30,000.00            0.08                            ส านักปลัด
      4.2  แผนงานการเกษตร 4 5.00                          110,000.00          0.29                            ส านักปลัด

รวม 5                        6.25                          140,000.00          0.37                            
5.  ยุทธศาสตรก์ารจัดการด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     5.1  แผนงานการเกษตร 2 2.50                          70,000.00            0.18                            ส านักปลัด
     5.2  แผนงานเคหะและชมุชน 2 2.50                          410,000.00          1.08                            กองชา่ง
     5.3  แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 1.25                          30,000.00            0.08                            ส านักปลัด

รวม 5                        6.25                          510,000.00          1.35                            
6.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการท่องเทีย่ว
     6.1  แผนงานเคหะและชมุชน 1                        1.25                          7,000,000            18.48                          กองชา่ง

รวม 1                        1                               7,000,000            18                               
7.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระบบบรหิารจัดการบ้านเมืองทีดี่
      7.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชมุชน 1                        1.25                          20,000.00            0.05                            ส านักปลัด
      7.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป 9                        11.25                        2,089,800.00       5.52                            ส านักปลัด
      7.3  แผนงานเคหะและชมุชน 5                        6.25                          688,000.00          1.82                            ส านักปลัด
      7.4  แผนงานการเกษตร 1                        1.25                          30,000.00            0.08                            
      7.5  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2                        2.50                          288,000.00          0.76                            ทต.โนนสะอาด

รวม 18                      22.50                        3,115,800.00       8.23                            
รวมทัง้สิ้น 80                      100.00                      37,871,680.00     100.00                        

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา



แผนการด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ.2560   เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผด.02

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการเทศบาลพบประชาชน จัดโครงการประชาคมเพ่ือจัดท า 20,000           หมู่ที่  1 - 9 ส านักปลัด
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาต าบลสามปี แผนพัฒนาต าบลสามปีและแผน
และแผนชุมชน ชุมชน  ระดับหมู่บ้าน ต าบล

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร อุดหนุนงบประมาณส าหรับการ 27,000           ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับอ าเภอ ส านักปลัด
การซื้อหรือการจ้าง ของ อปท. บริหารจัดการของศูนย์รวมข้อมูล ที่ว่าการอ าเภอชุมแพ อบต.โนนหัน
ระดับอ าเภอของอ าเภอชุมแพ ข่าวสารให้กับ อปท.ที่รับผิดชอบ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560

เทศบาลต าบลโนนสะอาด    อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น

7.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ดี

7.1   แนวทางการพัฒนา    ส่งเสรมิการมีส่วนรว่มในรปูประชาคม

โครงการ สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

7.2   แนวทางการพัฒนา    การส่งเสรมิความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับกิจการของเทศบาลและการบรหิารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

โครงการ สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2560   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผด.02

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงาน 100,000         ทต.เทศบาลต าบลโนนสะอาด ส านักปลัด
เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพให้กับ ส าหรับคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา หรือสถานที่จัดฝึกอบรมศึกษาดูงาน
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาล  พนักงานเทศบาล  และ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานลูกจ้าง

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน 410,800         ทต.โนนสะอาด ทต.โนนสะอาด

2 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้าน จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้าน 50,000           ทต.โนนสะอาด ทต.โนนสะอาด
งานครัว งานครัว

3 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 135,000         ทต.โนนสะอาด ทต.โนนสะอาด

4 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่น จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่น 290,000         ทต.โนนสะอาด ทต.โนนสะอาด

5 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 103,000         ทต.โนนสะอาด ทต.โนนสะอาด

7.3   แนวทางการพัฒนา    พัฒนาบุคลากร  ทั้งพนักงานเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  และประชาชนในพ้ืนที่  ให้มีความรู ้ คุณธรรม และจรยิธรรม

         ในการปฏิบัติงาน

โครงการ สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

7.4   แนวทางการพัฒนา    พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย  เพ่ือการบรหิารงาน  และการบรกิารประชาชน

โครงการ สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2560   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผด.02
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ 85,000           ทต.โนนสะอาด ทต.โนนสะอาด
และขนสง่ และขนสง่

7 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร 30,000           ทต.โนนสะอาด ทต.โนนสะอาด

8 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง 70,000           ทต.โนนสะอาด ทต.โนนสะอาด

9 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 150,000         ทต.โนนสะอาด ทต.โนนสะอาด
หรือการแพทย์ หรือการแพทย์

10 ค่าสาธารณูปโภค เพ่ือจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค 852,000         ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
เช่นค่าน้ า  ค่าไฟ  ค่าโทรศัพท์

11 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง 138,000         ทต.โนนสะอาด ทต.โนนสะอาด

12 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและ 125,000         ทต.โนนสะอาด ทต.โนนสะอาด
เผยแพร่ เผยแพร่

13 โครงการปรับปรุงอาคาร ด าเนินการปรับปรุงอาคาร 330,000         อาคารศูนย์ป้องกันและ กองช่าง
ส านักงานศูนย์ป้องกันและ ส านักงานศูนย์ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยเทศบาล
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาล บรรเทาสาธารณภัยเทศบาล ต าบลโนนสะอาด
ต าบลโนนสะอาด ต าบลโนนสะอาด

14 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ด าเนินการปรับปรุงระบบอินเตอร์ 100,000         ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
ระบบอินเตอร์เน็ตของส านักงาน เน็ตของส านักงานทต.โนนสะอาด

15 โครงการปรับปรุงห้องประชุม ด าเนินการปรับปรุงห้องประชุม 100,000         ห้องประชุมสภาเทศบาล กองช่าง
สภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด สภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด ต าบลโนนสะอาด

โครงการ สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2560   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผด.02

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2560   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผด.02

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2560   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผด.02

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2560   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผด.02

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่แหล่ง ด าเนินการขยายเขตไฟฟ้า 100,000         บ้านเหมือดแอ่  หมู่ที่  2 กองช่าง
เกษตร  หมู่ที่ 2 สู่แหล่งเกษตร  หมู่ที่ 2 จากบ้านนายบุญสงค์  รีชมรัตน์  ถึง

นานายเสถียร   บุระกรณ์
2 โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก ด าเนินการก่อสร้างถนนลงหิน 255,000         บ้านหนองบัว  หมู่ที่ 3 (ล าห้วยชัน) กองช่าง

หมู่ที่ 3 คลุก  2  ฝ่ัง  (ล าห้วยชัน) ฝ่ังละ จากฝายน  าล้น ถึง นานายแปร สมิมา
1 กม. กว้างฝ่ังละ 3 ม. หนา 0.10ม. จากฝายน  าล้นถึงนานายทัย  ต่อศักดิ์

3 โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก ด าเนินการก่อสร้างถนนลงหิน 150,000         บ้านสมบูรณ์สขุ  หมู่ที่  6 กองช่าง
สู่แหล่งเกษตร หมู่ที่  6 คลุกสู่แหล่งเกษตร ยาว 1 กม. จากถนนมะลิวัย์ เชื่อมบึงห้วยแย้

กว้าง 35 ม. หนา 0.10 ม.
4 โครงการซอ่มแซมถนน ด าเนินการปรับปรุงซอ่มแซม 625,440         หมู่ที่ 1 - หมู่ที่  9 กองช่าง

เพ่ือการเกษตร     ถนนเพ่ือการเกษตรส าหรับ ต าบลโนนสะอาด
ทุกหมู่บ้านของต าบลโนนสะอาด

5 โครงการเพ่ิมป้ายจราจรในเขต ด าเนินการติดตั งป้ายบอกทาง 100,000         หมู่ที่ 1 - หมู่ที่  9 กองช่าง
ชุมชน  ตามถนนสาย ขก 2105 ตามทางแยก  ทางร่วม  ภายใน และทางแยก  ทางร่วม
แยกทางหลวงหมายเลข  12 เสน้ทางต าบลโนนสะอาด

2.  ยุทธศาสตรก์ารแก้ไขปัญหาความยากจน
2.1   แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบโครงสรา้งพ้ืนฐานด้านการเกษตรในระดับชุมชน เพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตร

โครงการ สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560

เทศบาลต าบลโนนสะอาด    อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2560   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผด.02

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 สงเคราะห์เบี ยยังชีพผู้สงูอายุ จ่ายเบี ยยังชีพเพ่ือช่วยเหลือคนชรา 9,472,800      ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส ์ให้

สามารถพ่ึงพาตนเองได้
2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา 1.ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายของผู้ติดเชี อ 40,000           ศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพ่ือช่วยเหลือ ส านักปลัด

เอดสข์องศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 2.ช่วยเหลือด้านทุนประกอบอาชีพ ผู้ป่วยโรคเอดสแ์ละผู้ติดเชื อ
เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ 3.เพ่ือเป็นทุนการศึกษาบุตร H.I.V  อ าเภอชุมแพ
และผู้ติดเชื อ H.I.V อ าเภอชุมแพ 4.เพ่ือจัดท าสื่อเอกสาร ประชา จังหวัดขอนแก่น
จ.ขอนแก่น งบประมาณ 2560 สมัพันธ์การป้องกันโรคฯ

3 โครงการวันผู้สงูอายุของ 1.เพ่ือให้ผู้สงูอายุได้รวมกลุ่ม 150,000         ทต.โนนสะอาด กองการศึกษาฯ
เทศบาลต าบลโนนสะอาด กันท ากิจกรรมร่วมกัน

2.เพ่ือแสดงความกตัญญูต่อ
ผู้สงูอายุ

4 โครงการสนับสนุนกิจกรรมการ เพ่ือให้การสงเคราะห์ด้านอาหาร 10,000           ที่ท าการปกครองอ าเภอชุมแพ ส านักปลัด
บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เคร่ืองดื่มฯ และอ านวยความ จังหวัดขอนแก่น
ประจ าปีงบประมาณ 2560 สะดวกด้านสถานที่แก่ผู้ร่วม
อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น กิจกรรมการบริจาคโลหิตฯ

5 โครงการสนับสนุนภารกิจของ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 20,000           ส านักงานเหล่ากาชาด ส านักปลัด
เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด จังหวัดขอนแก่น
ประจ าปีงบประมาณ 2560 ขอนแก่น

2.2   แนวทางการพัฒนา   สงเคราะห์ให้กับคนชรา    คนพิการ   และผู้ป่วยเอดส์

โครงการ สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2560   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผด.02

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2560   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผด.02

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2560   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผด.02

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการติดต้ังไฟฟ้าสอ่งสว่าง ติดต้ังไฟฟ้าสอ่งสว่างรอบหมู่บ้าน 178,000         รอบหมู่บ้าน กองช่าง
รอบหมู่บ้าน  หมู่ที่  1 บ้านโนนสะอาด  หมู่ที่ 1 บ้านโนนสะอาด  หมู่ที่  1

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. 316,000         จากบ้านนายพวน  เพชรเทศ  ถึง กองช่าง
บ้านโนนสะอาด  หมู่ที่  1  ยกระดับ(ทับเสน้เดิม)  ยาว 100 ม. บ้านนายสมศรี  บ้านโนนสะอาด

กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. หมูที่  1
3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. 227,000         จากบ้านนายวิไล  ค าโม้  ถึง กองช่าง

บ้านเหมือดแอ่   หมู่ที่  2  ยกระดับ(ทับเสน้เดิม)  ยาว 100 ม. บ้านนายกัณหา  บ้านเหมือดแอ่
กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. หมู่ที่  2

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. 213,000         จากบ้านหนองบัว หมู่ที่ 3  ถึง กองช่าง
จากบ้านหนองบัว  หมู่ที่ 3  ถึง ระยะทาง  70 ม. กว้าง 5 ม. บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 2
บ้านเหมือดแอ่   หมู่ที่  2 หนา  0.15 ม.

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. 447,000         จากบ้านนายสงวน  ถึงบ้านนายบุญ กองช่าง
บ้านโนนลาน  หมู่ที่  4 ระยะทาง  145  ม. กว้าง   4   ม. (คอสะพาน) บ้านโนนลาน

หนา  0.15 ม. หมู่ที่  4

3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560

เทศบาลต าบลโนนสะอาด    อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น

3.1   แนวทางการพัฒนา  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานด้านการคมนาคม  และระบบสาธารณูปโภค   สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน

โครงการ สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2560   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผด.02
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. 434,000         คสล.สายศาลาเอนกประสงค์ ถึง กองช่าง
บ้านแสนสขุ   หมู่ที่  5 ระยะทาง  127  ม. กว้าง  6   ม. บ้านนายเปี่ยง ตาประดับ (ถนน

หนา  0.15 ม. ประชาอุทิศ) บ้านแสนสขุ หมู่ที่ 5
7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. 220,000         จากบ้านนายเปลี่ยน  ถึง ล าน้ าเชิญ กองช่าง

บ้านสนามบิน  หมู่ที่  7 ระยะทาง  70  ม. กว้าง  5   ม. บ้านสนามบิน  หมู่ที่  7
หนา  0.15 ม.

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. 251,000         จากบ้านนางสม อุดทาเวียง  ถึง กองช่าง
บ้านสนามบิน  หมู่ที่  8 ระยะทาง  100  ม. กว้าง  4   ม. บ้านนางสนุันท์   มาตุ้ม

หนา  0.15 ม. บ้านโนนเรียน  หมู่ที่  8
9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. 442,000         จากบ้านนายสมพร  บุดดาซยุ  ถึง กองช่าง

บ้านมิตรภาพ    หมู่ที่  9 ระยะทาง  145  ม. กว้าง  5   ม. บ้านนายสะอาด  บุญรอด
หนา  0.15 ม. บ้านมิตรภาพ  หมู่ที่  9

10 โครงการปรับปรุงซอ่มแซม ด าเนินการปรับปรุงซอ่มแซม 625,440         ถนนลาดยาง  ภายใน กองช่าง
ถนนลาดยาง ถนนลาดยางที่ช ารุด ให้มีสภาพ ต าบลโนนสะอาด

ที่ใช้งานได้ตามปกติ หมู่ที่  1-9
11 โครงการปรับปรุงซอ่มแซม ด าเนินการปรับปรุงซอ่มแซม 625,440         ถนนคอนกรีต  ภายใน กองช่าง

ถนนคอนกรีต ถนนคอนกรีตที่ช ารุด ให้มีสภาพ ต าบลโนนสะอาด
ที่ใช้งานได้ตามปกติ หมู่ที่  1-9

12 โครงการก่อสร้างห้องน้ าส าหรับ ก่อสร้างห้องน้ าส านักงาน 377,000         ทต.โนนสะอาด กองช่าง
คนพิการและของพนักงาน เทศบาลต าบลโนนสะอาด
เทศบาลต าบลโนนสะอาด จ านวน  7  ห้อง

โครงการ สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2560   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผด.02
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13 โครงการจัดซื้อเต็นท์  โต๊ะ เก้าอ้ี จัดซื้อเต็นท์  โต๊ะ  เก้าอ้ี 100,000         ทต.โนนสะอาด กองช่าง
ของเทศบาลต าบลโนนสะอาด ไว้ส าหรับใช้ในงานกิจกรรม

ต่างๆ ของ ทต.โนนสะอาด

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ ช่วยเหลือและบรรเทาความ 500,000         ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
ประสบปัญหาภัยธรรมชาติและ เดือดร้อนของประชาชนประสบ
สาธารณภัย ภัยหรือสาธารณภัยในต าบล

2 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสา จัดฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพ อปพร. 150,000         ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในต าบลโนนสะอาด 
(อปพร.)

3 โครงการฝึกซอ้มแผนการป้องกัน จัดฝึกอบรมทบทวนซอ้มแผน 50,000           ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
และบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย
4 โครงการสง่เสริมการด าเนินงาน จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 30,000           ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด

และบริหารจัดการระบบการแพทย์ การตามโครงการสง่เสริมการ
ฉกุเฉนิ จัดการงานการแพทย์ฉกุเฉนิ

โครงการ สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

3.2   แนวทางการพัฒนา  พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิน่

โครงการ สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2560   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผด.02

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการขุดลอกหนองน้ า ด าเนินการขุดลอกหนองน้ า 7,000,000      บึงหนองผือ  บึงห้วยแย้  บึงศาลา กองช่าง
สาธารณะภายในต าบล สาธารณะภายในต าบล  เพ่ือเพียง บึงหนองแหวน  และสระน้ า
โนนสะอาด พอต่อการเกษตรและอุปโภค สาธารณะแหล่งอ่ืนๆ ในต าบล

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อุดหนุนโครงการป้องกันและ อุดหนุนงบประมาณส าหรับ 30,000           ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบ ส านักปลัด
แก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น
ขอนแก่น ประจ าปี 2560 ยาเสพติดของจังหวัดขอนแก่น (ศอ.ปส.จ.ขก.)   และ

ที่ท าการปกครองจังหวัดขอนแก่น
2 อุดหนุนโครงการป้องกันและ 1.ผู้ค้าถูกลงโทษตามกฎหมาย 40,000           ที่ท าการปกครองอ าเภอชุมแพ ส านักปลัด

แก้ไขปัญหายาเสพติด 2.ผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบ าบัด ศูนย์ป้องกันและปราบปราม
อ าเภอชุมแพ   ประจ าปี 2560 3.แกนน ามีความเข้มแข็ง ยาเสพติดอ าเภอชุมแพ

4.หมู่บ้านมีความเข้มแข็ง (ศป.ปส.อ.ชุมแพ)

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

3.3   แนวทางการพัฒนา  พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร

โครงการ สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

โครงการ สถานที่ด าเนินการ

3.4   แนวทางการพัฒนา  พัฒนา  ส่งเสรมิและสนับสนุนระบบการรกัษาความปลอดภัยให้เมืองและชุมชนปลอดภัย  ปลอดยาเสพติด

        และปลอดอบายมุข    โดยให้ชุมชนมีส่วนรว่ม

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2560   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผด.02

 

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2560   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผด.02

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2560   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผด.02

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2560   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผด.02

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2560   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผด.02

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรี จัดอบรมฝึกพัฒนาอาชีพให้กับ 30,000           ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
หมู่บ้านในเขตต าบลโนนสะอาด กลุ่มสตรีหมู่บ้านในเขตต าบล

โนนสะอาด
2 โครงการสง่เสริม จัดฝึกอบรมอาชีพให้กับเกษตรกร 40,000           ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด

การปลูกแตงไทย และพัฒนาการปลูกแตงไทย

3 โครงการอบรมการสร้างบ่อ จัดฝึกอบรมให้ความรู้เร่ือง 25,000           ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
อนุบาลปลา การเพาะพันธุ์ปลา

4 โครงการสง่เสริมการเพ่ิม จัดฝึกอบรมการเพ่ิมผลผลิต 20,000           ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
ผลผลิตข้าว ข้าวสร้างรายได้

5 โครงการอบรมสง่เสริมการผลิต จัดฝึกอบรมการผลิตพริก 25,000           ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
พริกปลอดภัยและให้ผลผลิตสงู ปลอดภัยและให้ผลผลิตสงู

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560

เทศบาลต าบลโนนสะอาด    อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น

โครงการ สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

4.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน   การค้า   และการลงทุน

4.1   แนวทางการพัฒนา  ส่งเสรมิ  และสนับสนุนการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2560   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผด.02

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2560   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผด.02

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการขุดลอกและปรับปรุง ด าเนินการขุดลอก  ปรับปรุง 7,000,000      บึงห้วยต้อน  บึงหนองแหวน กองช่าง
ภูมิทัศน์ของบึงและหนองน  า ภูมิทัศน์รอบๆ บึงและหนองน  า บึงห้วยแย้  สระน  าและ
สาธารณะภายในต าบล สาธารณะภายในต าบล หนองน  าสาธารณะอ่ืนๆ 
โนนสะอาด โนนสะอาด  พัฒนาเป็นแหล่ง ในต าบลโนนสะอาด

ท่องเที่ยวประจ าต าบลและอ าเภอ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560

เทศบาลต าบลโนนสะอาด    อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น

6.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการท่องเที่ยว

6.1   แนวทางการพัฒนา    พัฒนาแหล่งน้ าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

โครงการ สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2560   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผด.02

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 1.จัดกิจกรรมในวันเด็ก 100,000         ทต.โนนสะอาด กองการศึกษา
2.เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม

2 โครงการอาหารกลางวันให้ อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับ 1,008,000       - โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ กองการศึกษา
นักเรียนสงักัด สพฐ.ในเขต โรงเรียนสงักัด สพฐ.ในเขตต าบล  - โรงเรียนบ้านโนนลาน
ต าบลโนนสะอาด โนนสะอาด จ านวน   3  โรงเรียน  - โรงเรียนเหมือดแอ่-หนองบัว

3 โครงการอาหารกลางวันให้ อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับ 627,200          - ศูนย์ฯ บ้านโนนสะอาด กองการศึกษา
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน 2 ศูนย์  - ศูนย์ฯ วัดบูรพาภิรมย์
 สงักัดเทศบาลต าบลโนนสะอาด

4 ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จัดหาอาหารเสริม(นม) ให้กับ 482,900          - โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ กองการศึกษา
สงักัด สพฐ. ในเขต โรงเรียนสงักัด สพฐ.ในเขตต าบล  - โรงเรียนบ้านโนนลาน
ต าบลโนนสะอาด โนนสะอาด จ านวน  3  แห่ง  - โรงเรียนเหมือดแอ่-หนองบัว

5 ค่าอาหารเสริม (นม)  ศูนย์พัฒนา จัดหาอาหารเสริม(นม) ให้กับ 231,160          - ศูนย์ฯ  บ้านโนนสะอาด กองการศึกษา
เด็กเล็ก  สงักัดเทศบาลต าบล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน 2 ศูนย์  - ศูนย์ฯ  วัดบูรพาภิรมย์
โนนสะอาด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560

เทศบาลต าบลโนนสะอาด    อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น

1.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

1.1   แนวทางการพัฒนา ส่งเสรมิและสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย

โครงการ สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2560   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผด.02
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการอบรมให้ความรู้ จัดอบรมให้กับนักเรียนในเขต 20,000           ทต.โนนสะอาด กองการศึกษา
แก่นักเรียนในพ้ืนที่เขต เทศบาลต าบลโนนสะอาด  
เทศบาลต าบลโนนสะอาด

7 โครงการจ้างนักเรียน/ นักศึกษา เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียน/ 30,000           ทต.โนนสะอาด กองการศึกษา
ท างานในช่วงปิดภาคเรียน นักศึกษา  รู้จักใช้เวลาในช่วง

ปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์
8 โครงการสง่เสริมจริยธรรมฯ จัดอบรมจริยธรรมให้กับนักเรียน 40,000           ทต.โนนสะอาด กองการศึกษา

การเรียนรู้การอนุรักษ์ศิลปะ และเยาวชนในเขตต าบล
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โนนสะอาด

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม จัดประเพณีตรุษไทยคอนสาร 20,000           บ้านสนามบิน  หมู่ที่  7 กองการศึกษา
ประเพณีท้องถิ่น(ตรุษไทย) ให้กับประชาชนต าบลโนนสะอาด บ้านโนนเรียน  หมู่ที่  8
ของไทยคอนสาร

2 อุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาล 1.จัดขบวนแห่ 20,000           จังหวัดขอนแก่น กองการศึกษา
งานไหมนานาชาติ ประเพณี 2.ประกวดนางสาวขอนแก่น
ผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัด 3.จัดประเพณีผูกเสี่ยว กาชาดจังหวัด
ขอนแก่น  ประจ าปี 2559 4.สนับสนุนการจัดงานพาแลง ขอนแก่น
(ประจ าปีงบประมาณ 2560) 5.สนับสนุนการจัดงานบายศรี

โครงการ สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

1.2 แนวทางการพัฒนา อนุรกัษ์ สืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีและค่านิยมที่ดีงามสู่คนรุน่ต่อไป

โครงการ สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2560   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผด.02
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 20,000           ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
สมเด็จพระนางเจ้าฯ 12 สงิหาฯ สมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถ

4 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 20,000           ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
5 ธันวาฯ

5 โครงการจัดงานรัฐพิธี จัดงานรัฐพิธีต่างๆ 40,000           ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
ของเทศบาลต าบลโนนสะอาด

6 โครงการสบืสานประเพณี จัดงานประเพณีสงกรานต์ 150,000         ทต.โนนสะอาด กองการศึกษา
สงกรานต์วันผู้สงูอายุและ ในต าบลโนนสะอาด
ประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สงูอายุ

7 โครงการสบืสานประเพณี  จัดงานประเพณีลอยกระทง 200,000         ทต.โนนสะอาด กองการศึกษา
งานลอยกระทง ในต าบลโนนสะอาด

8 อุดหนุนโครงการจัดงาน จัดงานรัฐพิธีต่างๆ  ของ 7,500             อ าเภอชุมแพ กองการศึกษา
พระราชพิธี  งานรัฐพิธี อ าเภอชุมแพ  โดยมีผู้เข้าร่วม
ประจ าปีงบประมาณ  2560 กิจกรรมคือประชาชนชาวอ าเภอ ปกครอง
อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ชุมแพ 12 ต าบล 135 หมู่บ้าน อ าเภอชุมแพ

 และ  35  ชุมชน

โครงการ สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2560   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผด.02

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดการด้านสาธารณสขุ 1. จัดซื้อทรายอะเบทน้ ายา  120,000         ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
การป้องกันและควบคุมโรค 2. จัดซื้อน้ ามันเติมเคร่ืองพ่นฯ รพ.สต.

3.จัดซื้อเคร่ืองมือป้องกันโรค ต าบลโนนสะอาด
2 อุดหนุนโครงการพัฒนางานด้าน เพ่ือจ่ายอุดหนุนโครงการ 45,000           ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด

สาธารณสขุมูลฐานในเขต พัฒนางานสาธารณสขุมูลฐาน รพ.สต.
ต าบลโนนสะอาด ในเขตต าบล จ านวน 6  หมู่บ้าน ต าบลโนนสะอาด

หมู่ 1,2,3,4,7,8 บ้านละ 7,500 บาท
3 โครงการศึกษาดูงาน จัดอบรมศึกษาดูงานส าหรับ อสม. 450,000         ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด

ด้านสาธารณสขุ สท./ผู้น าชุมชน /บุคลากรเทศบาล
4 โครงการสมทบเงินหลักประกัน สมทบกองทุนหลักประกัน 135,000         ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด

สขุภาพระดับท้องถิ่น สขุภาพ เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารหรือพัฒนากองทุน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาส าหรับ 160,000         ทต.โนนสะอาด กองการศึกษา
ประชาชน บุคลากร และสง่
เข้าร่วมกับสว่นราชการ

1.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสรมิและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค การรกัษาพยาบาลการฟ้ืนฟู
สมรรถนะทางด้านรา่งกายและจิตใจให้ประชาชนมีสุขภาพแขง็แรง

โครงการ สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

1.4 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสรมิ และสนับสนุนการกีฬาเพ่ือสรา้งนิสัยรกัการกีฬา กติกาสังคม และสรา้งโอกาสให้เยาวชนพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

โครงการ สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2560   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผด.02

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2560   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผด.02

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2560   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผด.02

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2560   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผด.02

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอนุรักษ์พัฒนาและฟ้ืนฟู 1.ปลูกต้นราชพฤกษ์หรือต้นไม้อ่ืน 35,000           ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
ทรัพยากรธรรมชาติและ 2.ขยายเขตพ้ืนที่ป่าชุมชนเพ่ิมขึ้น
สิ่งแวดล้อม

2 โครงการอาสาสมัครพิทักษ์ป่า ปลูกป่า 2 ข้างทางในเขต 35,000           ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
เทศบาลต าบลโนนสะอาด

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการบริหารจัดการขยะ จัดโครงการบริหารจัดการขยะ 380,000         ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
อย่างย่ังยืน อย่างย่ังยืน  โดยหาที่ทิ้งขยะที่ถูก

สขุลักษณะ และการก าจัดขยะ  

         ในท้องถิน่ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

โครงการ สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560

เทศบาลต าบลโนนสะอาด    อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น

5.  ยุทธศาสตรก์ารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1   แนวทางการพัฒนา    เสรมิสรา้งการมีส่วนรว่มของชุมชนในการจัดการเพ่ืออนุรกัษ์  พัฒนาและฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

5.2   แนวทางการพัฒนา    เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน  สิ่งปฏิกูล  และน้ าเสีย

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2560   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผด.02
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการลดขยะจากแหล่งก าเนิด จัดโครงการลดขยะจากแหล่ง 30,000           ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
และการน าขยะกลับมาใช้ใหม่ ก าเนิดและกิจกรรมน าขยะ

กลับมาใช้ใหม่

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการส ารวจรังวัดที่สาธารณ ส ารวจและรังวัดที่สาธารณ 30,000           ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
ประโยชน์ภายในต าบล ประโยชน์ภายในต าบล
โนนสะอาด โนนสะอาด

โครงการ สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

5.3   แนวทางการพัฒนา     แก้ไขปัญหาการบุกรกุที่สาธารณะ

โครงการ สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2560   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแก่น



แบบ  ผด.02

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2560   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแก่น



ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 1.จัดกิจกรรมในวันเด็ก 100,000         ทต.โนนสะอาด กองการศึกษา
2.เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม

2 โครงการอาหารกลางวันให้ อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับ 1,008,000       - โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ กองการศึกษา
นักเรียนสงักัด สพฐ.ในเขต โรงเรียนสงักัด สพฐ.ในเขตต าบล  - โรงเรียนบ้านโนนลาน
ต าบลโนนสะอาด โนนสะอาด จ านวน   3  โรงเรียน  - โรงเรียนเหมือดแอ่-หนองบัว

3 โครงการอาหารกลางวันให้ อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับ 627,200          - ศูนย์ฯ บ้านโนนสะอาด กองการศึกษา
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน 2 ศูนย์  - ศูนย์ฯ วัดบูรพาภิรมย์
 สงักัดเทศบาลต าบลโนนสะอาด

4 ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จัดหาอาหารเสริม(นม) ให้กับ 482,900          - โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ กองการศึกษา
สงักัด สพฐ. ในเขต โรงเรียนสงักัด สพฐ.ในเขตต าบล  - โรงเรียนบ้านโนนลาน
ต าบลโนนสะอาด โนนสะอาด จ านวน  3  แห่ง  - โรงเรียนเหมือดแอ่-หนองบัว

5 ค่าอาหารเสริม (นม)  ศูนย์พัฒนา จัดหาอาหารเสริม(นม) ให้กับ 231,160          - ศูนย์ฯ  บ้านโนนสะอาด กองการศึกษา
เด็กเล็ก  สงักัดเทศบาลต าบล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน 2 ศูนย์  - ศูนย์ฯ  วัดบูรพาภิรมย์
โนนสะอาด

1.1   แนวทางการพัฒนา ส่งเสรมิและสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย

1.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560

เทศบาลต าบลโนนสะอาด    อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

โครงการ สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2560   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแก่น



ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการอบรมให้ความรู้ จัดอบรมให้กับนักเรียนในเขต 20,000           ทต.โนนสะอาด กองการศึกษา
แก่นักเรียนในพ้ืนที่เขต เทศบาลต าบลโนนสะอาด  
เทศบาลต าบลโนนสะอาด

7 โครงการจ้างนักเรียน/ นักศึกษา เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียน/ 30,000           ทต.โนนสะอาด กองการศึกษา
ท างานในช่วงปิดภาคเรียน นักศึกษา  รู้จักใช้เวลาในช่วง

ปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์
8 โครงการสง่เสริมจริยธรรมฯ จัดอบรมจริยธรรมให้กับนักเรียน 40,000           ทต.โนนสะอาด กองการศึกษา

การเรียนรู้การอนุรักษ์ศิลปะ และเยาวชนในเขตต าบล
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โนนสะอาด

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม จัดประเพณีตรุษไทยคอนสาร 20,000           บ้านสนามบิน  หมู่ที่  7 กองการศึกษา
ประเพณีท้องถิ่น(ตรุษไทย) ให้กับประชาชนต าบลโนนสะอาด บ้านโนนเรียน  หมู่ที่  8
ของไทยคอนสาร

2 อุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาล 1.จัดขบวนแห่ 20,000           จังหวัดขอนแก่น กองการศึกษา
งานไหมนานาชาติ ประเพณี 2.ประกวดนางสาวขอนแก่น
ผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัด 3.จัดประเพณีผูกเสี่ยว กาชาดจังหวัด
ขอนแก่น  ประจ าปี 2559 4.สนับสนุนการจัดงานพาแลง ขอนแก่น
(ประจ าปีงบประมาณ 2560) 5.สนับสนุนการจัดงานบายศรี

1.2 แนวทางการพัฒนา อนุรกัษ์ สืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีและค่านิยมที่ดีงามสู่คนรุน่ต่อไป

โครงการ สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

โครงการ สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2560   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแก่น



ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 20,000           ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
สมเด็จพระนางเจ้าฯ 12 สงิหาฯ สมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถ

4 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 20,000           ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
5 ธันวาฯ

5 โครงการจัดงานรัฐพิธี จัดงานรัฐพิธีต่างๆ 40,000           ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
ของเทศบาลต าบลโนนสะอาด

6 โครงการสบืสานประเพณี จัดงานประเพณีสงกรานต์ 150,000         ทต.โนนสะอาด กองการศึกษา
สงกรานต์วันผู้สงูอายุและ ในต าบลโนนสะอาด
ประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สงูอายุ

7 โครงการสบืสานประเพณี  จัดงานประเพณีลอยกระทง 200,000         ทต.โนนสะอาด กองการศึกษา
งานลอยกระทง ในต าบลโนนสะอาด

8 อุดหนุนโครงการจัดงาน จัดงานรัฐพิธีต่างๆ  ของ 7,500             อ าเภอชุมแพ กองการศึกษา
พระราชพิธี  งานรัฐพิธี อ าเภอชุมแพ  โดยมีผู้เข้าร่วม
ประจ าปีงบประมาณ  2560 กิจกรรมคือประชาชนชาวอ าเภอ ปกครอง
อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ชุมแพ 12 ต าบล 135 หมู่บ้าน อ าเภอชุมแพ

 และ  35  ชุมชน

โครงการ สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2560   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแก่น



ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดการด้านสาธารณสขุ 1. จัดซื้อทรายอะเบทน้ ายา  120,000         ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
การป้องกันและควบคุมโรค 2. จัดซื้อน้ ามันเติมเคร่ืองพ่นฯ รพ.สต.

3.จัดซื้อเคร่ืองมือป้องกันโรค ต าบลโนนสะอาด
2 อุดหนุนโครงการพัฒนางานด้าน เพ่ือจ่ายอุดหนุนโครงการ 45,000           ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด

สาธารณสขุมูลฐานในเขต พัฒนางานสาธารณสขุมูลฐาน รพ.สต.
ต าบลโนนสะอาด ในเขตต าบล จ านวน 6  หมู่บ้าน ต าบลโนนสะอาด

หมู่ 1,2,3,4,7,8 บ้านละ 7,500 บาท
3 โครงการศึกษาดูงาน จัดอบรมศึกษาดูงานส าหรับ อสม. 450,000         ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด

ด้านสาธารณสขุ สท./ผู้น าชุมชน /บุคลากรเทศบาล
4 โครงการสมทบเงินหลักประกัน สมทบกองทุนหลักประกัน 135,000         ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด

สขุภาพระดับท้องถิ่น สขุภาพ เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารหรือพัฒนากองทุน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาส าหรับ 160,000         ทต.โนนสะอาด กองการศึกษา
ประชาชน บุคลากร และสง่
เข้าร่วมกับสว่นราชการ

พ.ศ.2560

1.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสรมิและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค การรกัษาพยาบาลการฟ้ืนฟู
สมรรถนะทางด้านรา่งกายและจิตใจให้ประชาชนมีสุขภาพแขง็แรง

1.4 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสรมิ และสนับสนุนการกีฬาเพ่ือสรา้งนิสัยรกัการกีฬา กติกาสังคม และสรา้งโอกาสให้เยาวชนพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

โครงการ สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2559

โครงการ สถานที่ด าเนินการ

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2560   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแก่น



ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่แหล่ง ด าเนินการขยายเขตไฟฟ้า 100,000         บ้านเหมือดแอ่  หมู่ที่  2 กองช่าง
เกษตร  หมู่ที่ 2 สู่แหล่งเกษตร  หมู่ที่ 2 จากบ้านนายบุญสงค์  รีชมรัตน์  ถึง

นานายเสถียร   บุระกรณ์
2 โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก ด าเนินการก่อสร้างถนนลงหิน 255,000         บ้านหนองบัว  หมู่ที่ 3 (ล าห้วยชัน) กองช่าง

หมู่ที่ 3 คลุก  2  ฝ่ัง  (ล าห้วยชัน) ฝ่ังละ จากฝายน้ าล้น ถึง นานายแปร สมิมา
1 กม. กว้างฝ่ังละ 3 ม. หนา 0.10ม. จากฝายน้ าล้นถึงนานายทัย  ต่อศักดิ์

3 โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก ด าเนินการก่อสร้างถนนลงหิน 150,000         บ้านสมบูรณ์สขุ  หมู่ที่  6 กองช่าง
สู่แหล่งเกษตร หมู่ที่  6 คลุกสู่แหล่งเกษตร ยาว 1 กม. จากถนนมะลิวัย์ เชื่อมบึงห้วยแย้

กว้าง 35 ม. หนา 0.10 ม.
4 โครงการซอ่มแซมถนน ด าเนินการปรับปรุงซอ่มแซม 625,440         หมู่ที่ 1 - หมู่ที่  9 กองช่าง

เพ่ือการเกษตร     ถนนเพ่ือการเกษตรส าหรับ ต าบลโนนสะอาด
ทุกหมู่บ้านของต าบลโนนสะอาด

5 โครงการเพ่ิมป้ายจราจรในเขต ด าเนินการติดต้ังป้ายบอกทาง 100,000         หมู่ที่ 1 - หมู่ที่  9 กองช่าง
ชุมชน  ตามถนนสาย ขก 2105 ตามทางแยก  ทางร่วม  ภายใน และทางแยก  ทางร่วม
แยกทางหลวงหมายเลข  12 เสน้ทางต าบลโนนสะอาด

โครงการ สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

2.  ยุทธศาสตรก์ารแก้ไขปัญหาความยากจน

2.1   แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบโครงสรา้งพ้ืนฐานด้านการเกษตรในระดับชุมชน เพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตร

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2560   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแก่น



ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ จ่ายเบี้ยยังชีพเพ่ือช่วยเหลือคนชรา 9,472,800      ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส ์ให้

สามารถพ่ึงพาตนเองได้
2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา 1.ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายของผู้ติดเชี้อ 40,000           ศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพ่ือช่วยเหลือ ส านักปลัด

เอดสข์องศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 2.ช่วยเหลือด้านทุนประกอบอาชีพ ผู้ป่วยโรคเอดสแ์ละผู้ติดเชื้อ
เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ 3.เพ่ือเป็นทุนการศึกษาบุตร H.I.V  อ าเภอชุมแพ
และผู้ติดเชื้อ H.I.V อ าเภอชุมแพ 4.เพ่ือจัดท าสื่อเอกสาร ประชา จังหวัดขอนแก่น
จ.ขอนแก่น งบประมาณ 2560 สมัพันธ์การป้องกันโรคฯ

3 โครงการวันผู้สงูอายุของ 1.เพ่ือให้ผู้สงูอายุได้รวมกลุ่ม 150,000         ทต.โนนสะอาด กองการศึกษาฯ
เทศบาลต าบลโนนสะอาด กันท ากิจกรรมร่วมกัน

2.เพ่ือแสดงความกตัญญูต่อ
ผู้สงูอายุ

4 โครงการสนับสนุนกิจกรรมการ เพ่ือให้การสงเคราะห์ด้านอาหาร 10,000           ที่ท าการปกครองอ าเภอชุมแพ ส านักปลัด
บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เคร่ืองดื่มฯ และอ านวยความ จังหวัดขอนแก่น
ประจ าปีงบประมาณ 2560 สะดวกด้านสถานที่แก่ผู้ร่วม
อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น กิจกรรมการบริจาคโลหิตฯ

5 โครงการสนับสนุนภารกิจของ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 20,000           ส านักงานเหล่ากาชาด ส านักปลัด
เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด จังหวัดขอนแก่น
ประจ าปีงบประมาณ 2560 ขอนแก่น

2.2   แนวทางการพัฒนา   สงเคราะห์ให้กับคนชรา    คนพิการ   และผู้ป่วยเอดส์

โครงการ สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2560   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแก่น



ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการติดต้ังไฟฟ้าสอ่งสว่าง ติดต้ังไฟฟ้าสอ่งสว่างรอบหมู่บ้าน 178,000         รอบหมู่บ้าน กองช่าง
รอบหมู่บ้าน  หมู่ที่  1 บ้านโนนสะอาด  หมู่ที่ 1 บ้านโนนสะอาด  หมู่ที่  1

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. 316,000         จากบ้านนายพวน  เพชรเทศ  ถึง กองช่าง
บ้านโนนสะอาด  หมู่ที่  1  ยกระดับ(ทับเสน้เดิม)  ยาว 100 ม. บ้านนายสมศรี  บ้านโนนสะอาด

กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. หมูที่  1
3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. 227,000         จากบ้านนายวิไล  ค าโม้  ถึง กองช่าง

บ้านเหมือดแอ่   หมู่ที่  2  ยกระดับ(ทับเสน้เดิม)  ยาว 100 ม. บ้านนายกัณหา  บ้านเหมือดแอ่
กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. หมู่ที่  2

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. 213,000         จากบ้านหนองบัว หมู่ที่ 3  ถึง กองช่าง
จากบ้านหนองบัว  หมู่ที่ 3  ถึง ระยะทาง  70 ม. กว้าง 5 ม. บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 2
บ้านเหมือดแอ่   หมู่ที่  2 หนา  0.15 ม.

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. 447,000         จากบ้านนายสงวน  ถึงบ้านนายบุญ กองช่าง
บ้านโนนลาน  หมู่ที่  4 ระยะทาง  145  ม. กว้าง   4   ม. (คอสะพาน) บ้านโนนลาน

หนา  0.15 ม. หมู่ที่  4
6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. 434,000         คสล.สายศาลาเอนกประสงค์ ถึง กองช่าง

บ้านแสนสขุ   หมู่ที่  5 ระยะทาง  127  ม. กว้าง  6   ม. บ้านนายเปี่ยง ตาประดับ (ถนน
หนา  0.15 ม. ประชาอุทิศ) บ้านแสนสขุ หมู่ที่ 5

3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

3.1   แนวทางการพัฒนา  พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานด้านการคมนาคม  และระบบสาธารณูปโภค   สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน

โครงการ สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2560   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแก่น



ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. 220,000         จากบ้านนายเปลี่ยน  ถึง ล าน้ าเชิญ กองช่าง
บ้านสนามบิน  หมู่ที่  7 ระยะทาง  70  ม. กว้าง  5   ม. บ้านสนามบิน  หมู่ที่  7

หนา  0.15 ม.
8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. 251,000         จากบ้านนางสม อุดทาเวียง  ถึง กองช่าง

บ้านสนามบิน  หมู่ที่  8 ระยะทาง  100  ม. กว้าง  4   ม. บ้านนางสนุันท์   มาตุ้ม
หนา  0.15 ม. บ้านโนนเรียน  หมู่ที่  8

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. 442,000         จากบ้านนายสมพร  บุดดาซยุ  ถึง กองช่าง
บ้านมิตรภาพ    หมู่ที่  9 ระยะทาง  145  ม. กว้าง  5   ม. บ้านนายสะอาด  บุญรอด

หนา  0.15 ม. บ้านมิตรภาพ  หมู่ที่  9
10 โครงการปรับปรุงซอ่มแซม ด าเนินการปรับปรุงซอ่มแซม 625,440         ถนนลาดยาง  ภายใน กองช่าง

ถนนลาดยาง ถนนลาดยางที่ช ารุด ให้มีสภาพ ต าบลโนนสะอาด
ที่ใช้งานได้ตามปกติ หมู่ที่  1-9

11 โครงการปรับปรุงซอ่มแซม ด าเนินการปรับปรุงซอ่มแซม 625,440         ถนนคอนกรีต  ภายใน กองช่าง
ถนนคอนกรีต ถนนคอนกรีตที่ช ารุด ให้มีสภาพ ต าบลโนนสะอาด

ที่ใช้งานได้ตามปกติ หมู่ที่  1-9
12 โครงการก่อสร้างห้องน้ าส าหรับ ก่อสร้างห้องน้ าส านักงาน 377,000         ทต.โนนสะอาด กองช่าง

คนพิการและของพนักงาน เทศบาลต าบลโนนสะอาด
เทศบาลต าบลโนนสะอาด จ านวน  7  ห้อง

13 โครงการจัดซื้อเต็นท์  โต๊ะ เก้าอ้ี จัดซื้อเต็นท์  โต๊ะ  เก้าอ้ี 100,000         ทต.โนนสะอาด กองช่าง
ของเทศบาลต าบลโนนสะอาด ไว้ส าหรับใช้ในงานกิจกรรม

ต่างๆ ของ ทต.โนนสะอาด

โครงการ สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2560   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแก่น



ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ ช่วยเหลือและบรรเทาความ 500,000         ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
ประสบปัญหาภัยธรรมชาติและ เดือดร้อนของประชาชนประสบ
สาธารณภัย ภัยหรือสาธารณภัยในต าบล

2 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสา จัดฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพ อปพร. 150,000         ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในต าบลโนนสะอาด 
(อปพร.)

3 โครงการฝึกซอ้มแผนการป้องกัน จัดฝึกอบรมทบทวนซอ้มแผน 50,000           ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
และบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย
4 โครงการสง่เสริมการด าเนินงาน จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 30,000           ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด

และบริหารจัดการระบบการแพทย์ การตามโครงการสง่เสริมการ
ฉกุเฉนิ จัดการงานการแพทย์ฉกุเฉนิ
 

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.2   แนวทางการพัฒนา  พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิน่

โครงการ สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

3.3   แนวทางการพัฒนา  พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร

โครงการ สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2560   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแก่น



ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อุดหนุนโครงการป้องกันและ อุดหนุนงบประมาณส าหรับ 30,000           ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบ ส านักปลัด
แก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น
ขอนแก่น ประจ าปี 2560 ยาเสพติดของจังหวัดขอนแก่น (ศอ.ปส.จ.ขก.)   และ

ที่ท าการปกครองจังหวัดขอนแก่น
2 อุดหนุนโครงการป้องกันและ 1.ผู้ค้าถูกลงโทษตามกฎหมาย 40,000           ที่ท าการปกครองอ าเภอชุมแพ ส านักปลัด

แก้ไขปัญหายาเสพติด 2.ผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบ าบัด ศูนย์ป้องกันและปราบปราม
อ าเภอชุมแพ   ประจ าปี 2560 3.แกนน ามีความเข้มแข็ง ยาเสพติดอ าเภอชุมแพ

4.หมู่บ้านมีความเข้มแข็ง (ศป.ปส.อ.ชุมแพ)

 

3.4   แนวทางการพัฒนา  พัฒนา  ส่งเสรมิและสนับสนุนระบบการรกัษาความปลอดภัยให้เมืองและชุมชนปลอดภัย  ปลอดยาเสพติด

โครงการ สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

        และปลอดอบายมุข    โดยให้ชุมชนมีส่วนรว่ม

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2560   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแก่น



ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรี จัดอบรมฝึกพัฒนาอาชีพให้กับ 30,000           ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
หมู่บ้านในเขตต าบลโนนสะอาด กลุ่มสตรีหมู่บ้านในเขตต าบล

โนนสะอาด
2 โครงการสง่เสริม จัดฝึกอบรมอาชีพให้กับเกษตรกร 40,000           ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด

การปลูกแตงไทย และพัฒนาการปลูกแตงไทย

3 โครงการอบรมการสร้างบ่อ จัดฝึกอบรมให้ความรู้เร่ือง 25,000           ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
อนุบาลปลา การเพาะพันธุ์ปลา

4 โครงการสง่เสริมการเพ่ิม จัดฝึกอบรมการเพ่ิมผลผลิต 20,000           ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
ผลผลิตข้าว ข้าวสร้างรายได้

5 โครงการอบรมสง่เสริมการผลิต จัดฝึกอบรมการผลิตพริก 25,000           ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
พริกปลอดภัยและให้ผลผลิตสงู ปลอดภัยและให้ผลผลิตสงู

4.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน   การค้า   และการลงทุน

4.1   แนวทางการพัฒนา  ส่งเสรมิ  และสนับสนุนการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้

โครงการ สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2560   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแก่น



ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอนุรักษ์พัฒนาและฟ้ืนฟู 1.ปลูกต้นราชพฤกษ์หรือต้นไม้อ่ืน 35,000           ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
ทรัพยากรธรรมชาติและ 2.ขยายเขตพ้ืนที่ป่าชุมชนเพ่ิมขึ้น
สิ่งแวดล้อม

2 โครงการอาสาสมัครพิทักษ์ป่า ปลูกป่า 2 ข้างทางในเขต 35,000           ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
เทศบาลต าบลโนนสะอาด

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการบริหารจัดการขยะ จัดโครงการบริหารจัดการขยะ 380,000         ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
อย่างย่ังยืน อย่างย่ังยืน  โดยหาที่ทิ้งขยะที่ถูก

สขุลักษณะ และการก าจัดขยะ
2 โครงการลดขยะจากแหล่งก าเนิด จัดโครงการลดขยะจากแหล่ง 30,000           ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด

และการน าขยะกลับมาใช้ใหม่ ก าเนิดและกิจกรรมน าขยะ
กลับมาใช้ใหม่

5.  ยุทธศาสตรก์ารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1   แนวทางการพัฒนา    เสรมิสรา้งการมีส่วนรว่มของชุมชนในการจัดการเพ่ืออนุรกัษ์  พัฒนาและฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

โครงการ สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

         ในท้องถิน่ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

5.2   แนวทางการพัฒนา    เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน  สิ่งปฏิกูล  และน้ าเสีย

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2560   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแก่น



ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการส ารวจรังวัดที่สาธารณ ส ารวจและรังวัดที่สาธารณ 30,000           ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
ประโยชน์ภายในต าบล ประโยชน์ภายในต าบล
โนนสะอาด โนนสะอาด

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5.3   แนวทางการพัฒนา     แก้ไขปัญหาการบุกรกุที่สาธารณะ

โครงการ สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

6.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการท่องเที่ยว

6.1   แนวทางการพัฒนา    พัฒนาแหล่งน้ าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

โครงการ สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2560   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแก่น



ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการเทศบาลพบประชาชน จัดโครงการประชาคมเพ่ือจัดท า 20,000           หมู่ที่  1 - 9 ส านักปลัด
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาต าบลสามปี แผนพัฒนาต าบลสามปีและแผน
และแผนชุมชน ชุมชน  ระดับหมู่บ้าน ต าบล

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร อุดหนุนงบประมาณส าหรับการ 27,000           ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับอ าเภอ ส านักปลัด
การซื้อหรือการจ้าง ของ อปท. บริหารจัดการของศูนย์รวมข้อมูล ที่ว่าการอ าเภอชุมแพ อบต.โนนหัน
ระดับอ าเภอของอ าเภอชุมแพ ข่าวสารให้กับ อปท.ที่รับผิดชอบ

7.2   แนวทางการพัฒนา    การส่งเสรมิความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับกิจการของเทศบาลและการบรหิารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

7.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ดี

7.1   แนวทางการพัฒนา    ส่งเสรมิการมีส่วนรว่มในรปูประชาคม

โครงการ สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

โครงการ สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2560   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแก่น



ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงาน 100,000         ทต.เทศบาลต าบลโนนสะอาด ส านักปลัด
เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพให้กับ ส าหรับคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา หรือสถานที่จัดฝึกอบรมศึกษาดูงาน
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาล  พนักงานเทศบาล  และ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานลูกจ้าง

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน 410,800         ทต.โนนสะอาด ทต.โนนสะอาด

2 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้าน จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้าน 50,000           ทต.โนนสะอาด ทต.โนนสะอาด
งานครัว งานครัว

3 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 135,000         ทต.โนนสะอาด ทต.โนนสะอาด

4 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่น จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่น 290,000         ทต.โนนสะอาด ทต.โนนสะอาด

5 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 103,000         ทต.โนนสะอาด ทต.โนนสะอาด

7.3   แนวทางการพัฒนา    พัฒนาบุคลากร  ทั้งพนักงานเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  และประชาชนในพ้ืนที่  ให้มีความรู ้ คุณธรรม และจรยิธรรม

โครงการ สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

         ในการปฏิบัติงาน

7.4   แนวทางการพัฒนา    พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย  เพ่ือการบรหิารงาน  และการบรกิารประชาชน

โครงการ สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2560   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแก่น



ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ 85,000           ทต.โนนสะอาด ทต.โนนสะอาด
และขนสง่ และขนสง่

7 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร 30,000           ทต.โนนสะอาด ทต.โนนสะอาด

8 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง 70,000           ทต.โนนสะอาด ทต.โนนสะอาด

9 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 150,000         ทต.โนนสะอาด ทต.โนนสะอาด
หรือการแพทย์ หรือการแพทย์

10 ค่าสาธารณูปโภค เพ่ือจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค 852,000         ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
เช่นค่าน้ า  ค่าไฟ  ค่าโทรศัพท์

11 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง 138,000         ทต.โนนสะอาด ทต.โนนสะอาด

12 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและ 125,000         ทต.โนนสะอาด ทต.โนนสะอาด
เผยแพร่ เผยแพร่

13 โครงการปรับปรุงอาคาร ด าเนินการปรับปรุงอาคาร 330,000         อาคารศูนย์ป้องกันและ กองช่าง
ส านักงานศูนย์ป้องกันและ ส านักงานศูนย์ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยเทศบาล
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาล บรรเทาสาธารณภัยเทศบาล ต าบลโนนสะอาด
ต าบลโนนสะอาด ต าบลโนนสะอาด

14 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ด าเนินการปรับปรุงระบบอินเตอร์ 100,000         ทต.โนนสะอาด ส านักปลัด
ระบบอินเตอร์เน็ตของส านักงาน เน็ตของส านักงานทต.โนนสะอาด

15 โครงการปรับปรุงห้องประชุม ด าเนินการปรับปรุงห้องประชุม 100,000         ห้องประชุมสภาเทศบาล กองช่าง
สภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด สภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด ต าบลโนนสะอาด

โครงการ สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2560   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ าเภอชมุแพ  จังหวัดขอนแก่น
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