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แผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลโนนสะอาดฉบับนี้  ได้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็น 

แนวทางปฏิบัติในการบริหารงาน  และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน 
ในเขตเทศบาลต าบลโนนสะอาด โดยได้แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนา  และกิจกรรม
ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลโนนสะอาด  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒  
รูปแบบแผนงานและโครงการเป็นรายปี ซึ่งด าเนินการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบล
โนนสะอาด   จ านวน   ๗   ยุทธศาสตร์   ดังนี้ 
  ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
  ๒.  ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน 
  ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
  ๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้าและการลงทุน 
  ๕.  ยุทธศาสตร์การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว 
  ๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
 

  ซึ่งแผนการด าเนินงานนี้  ได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจต่างๆ ประชาคมหมู่บ้าน คณะผู้บริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
ให้การสนับสนุนข้อมูล  ข้อเสนอแนะ  ข้อคิดเห็น   ในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนและ              
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น   เทศบาลต าบลโนนสะอาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนงานและ
โครงการในแผนการด าเนินงานฉบับนี้  จะเป็นแนวทางในการด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน
และความต้องการของประชาชน  อันจะท าให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในต าบลโนนสะอาดดีขึ้น 
 
 
 

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
เทศบำลต ำบลโนนสะอำด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สำรบัญ 
 
 
                      หน้ำ 
 

❖  ส่วนที่   ๑ บทน ำ        ๑-๔ 
       ➢  บทน า         ๒       
       ➢  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน     ๒ 
       ➢  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน     ๓ 
       ➢  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน     ๓ 
 
❖  ส่วนที่   ๒     บัญชีโครงกำร       ๔-๓๐ 
       ➢  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (ผด.๐๑)   ๕-๗ 
       ➢  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ   (ผด.๐๒)   ๘-๓๐ 

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   ๙ 
    ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน    ๑๕ 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่    ๑๖ 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้า และการลงทุน  ๒๑ 
    ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ๒๓ 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว     ๒๕ 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   ๒๖ 

 
****************************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







ล ำดบั รำยละเอยีดของกจิกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ที่ ที่เกดิขึน้จำกโครงกำร (บำท) รับผดิชอบหลกั 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 โครงการส่งเสริมพฒันาการเดก็ จดักิจกรรมวนัเดก็ ประจ าปี 2562 100,000         ทต.โนนสะอาด กองการศึกษา

2 โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ่้าย คา่จดัการเรียนการสอน 325,450          - ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ ทั้ง 2 ศนูย์ กองการศึกษา
การบริหารสถานศึกษา คา่หนงัสือเรียน คา่อุปกรณ์การ    1. ศนูยโ์นนสะอาด

เรียน คา่เคร่ืองแบบนกัเรียน    2. ศนูยว์ดับูรภาภิรมย์
และคา่กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็  จ  านวน 2 ศนูย์

3 โครงการอาหารกลางวนัให้ อุดหนุนคา่อาหารกลางวนัใหก้บั 868,000          - โรงเรียนสงักดั สพฐ.ในเขตต าบล กองการศึกษา
นกัเรียนสงักดั สพฐ. ในเขต โรงเรียนสงักดั สพฐ.ในเขตต าบล โนนสะอาด 
ต าบลโนนสะอาด โนนสะอาด     1. โรงเรียนบา้นโนนบุรุษ

    2. โรงเรียนเหมือดแอ่หนองบวั
    3. โรงเรียนบา้นโนนลาน

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2562

เทศบำลต ำบลโนนสะอำด    อ ำเภอชุมแพ  จังหวดัขอนแก่น

1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคนและสังคมทีม่ีคุณภำพ

1.1   แผนงำนกำรศึกษำ

โครงกำร สถำนที่ด ำเนินกำร
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2561   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ  าเภอชุมแพ  จงัหวดัขอนแก่น



ล ำดบั รำยละเอยีดของกจิกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ที่ ที่เกดิขึน้จำกโครงกำร (บำท) รับผดิชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวนั จดัอาหารกลางวนัใหก้บันกัเรียน 563,500          - ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ ทั้ง 2 ศนูย์ กองการศึกษา
ใหแ้ก่ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็  จ  านวน 2 ศนูย์    1. ศนูยโ์นนสะอาด

   2. ศนูยว์ดับูรภาภิรมย์

5 คา่อาหารเสริม (นม)  โรงเรียน จดัหาอาหารเสริม(นม) ใหก้บั 415,830          - โรงเรียนบา้นโนนบุรุษ กองการศึกษา
สงักดั สพฐ.ในเขตต าบล นกัเรียนสงักดั สพฐ.ในเขต  - โรงเรียนเหมือดแอ่หนองบวั
โนนสะอาด ต าบลโนนสะอาด  - โรงเรียนบา้นโนนลาน

6 คา่อาหารเสริม (นม)  โรงเรียน จดัหาอาหารเสริม(นม) ใหก้บั 220,370          - ศนูยฯ์  บา้นโนนสะอาด กองการศึกษา
ของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ สงักดั ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็  จ  านวน 2 ศนูย์  - ศนูยฯ์  วดับูรพาภิรมย์
เทศบาลต าบลโนนสะอาด

7 โครงการโตไปไมโ่กง จดักิจกรรมต่างๆ ในโครงการ 30,000           ทต.โนนสะอาด กองการศึกษา
โตไปไมโ่กง

8 โครงการก่อสร้างร้ัวรอบศนูย์ ก่อสร้างร้ัวรอบศนูยพ์ฒันา 200,000         ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ กองการศึกษา
พฒันาเดก็เลก็บา้นโนนสะอาด เดก็เลก็บา้นโนนสะอาด บา้นโนนสะอาด

โครงกำร สถำนที่ด ำเนินกำร
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2561   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ  าเภอชุมแพ  จงัหวดัขอนแก่น



ล ำดบั รำยละเอยีดของกจิกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ที่ ที่เกดิขึน้จำกโครงกำร (บำท) รับผดิชอบหลกั 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 โครงการก าจดัลูกน ้ายงุลาย ก าจดัลูกน ้ายงุลาย  รณรงค์ 100,000         ทุกหมู่บา้น ส านกัปลดั
และป้องกนัการแพร่ระบาด หมู่ท่ี  1 - 9 งานสาธารณสุข

2 โครงการพระราชด าริ จดักิจกรรมสนบัสนุนขบัเคล่ือน 180,000         ทต.โนนสะอาด ส านกัปลดั
ดา้นสาธารณสุข การด าเนินงานตามแนวทางใน งานสาธารณสุข

โครงการพระราชด าริ
ดา้นสาธารณสุข

3 โครงการทศันศึกษาดูงาน จดัอบรมศึกษาดูงานดา้นสาธารณ 500,000         อบรมท่ีเทศบาลต าบล ส านกัปลดั
ดา้นสาธารณสุข สุข ส าหรับ อสม./สท./ผูน้ าชุมชน โนนสะอาด  และ งานสาธารณสุข

บุคลากร ทต./รพ.สต. ของต าบล ศึกษาดูงานตามท่ีเจา้ของโครงการ
โนนสะอาด ก าหนด

4 โครงการสตัวป์ลอดโรค ส ารวจ  จดัอบรม  และฉีดวคัซีน 40,000           ทต.โนนสะอาด ส านกัปลดั
คนปลอดภยั จากโรคพิษสุนขับา้ ใหก้บัสุนขัและแมวในต าบล งานสาธารณสุข

5 โครงการส่งเสริมการด าเนินงาน ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 20,000           ทต.โนนสะอาด ส านกัปลดั
และบริหารจดัการระบบ ผูป้ฏิบติัการฉุกเฉิน และผูป้ฏิบติังาน งานสาธารณสุข
การแพทยฉุ์กเฉิน ในชุมชนหรือพ้ืนท่ี

1.2   แผนงำนสำธำรณสุข

โครงกำร สถำนที่ด ำเนินกำร
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2561   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ  าเภอชุมแพ  จงัหวดัขอนแก่น



ล ำดบั รำยละเอยีดของกจิกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ที่ ที่เกดิขึน้จำกโครงกำร (บำท) รับผดิชอบหลกั 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 โครงการอบรมธรรม จดัอบรมธรรมะในวนัเขา้พรรษา 20,000           วดัในพ้ืนท่ีต าบลโนนสะอาด กองการศึกษา
ในวนัเขา้พรรษา ใหก้บัประชาชนในต าบล และ

พนกังานเทศบาล
2 โครงการแห่เทียนพรรษา จดักิจกรรมแห่เทียนพรรษา เพ่ือ 30,000           บา้นโนนสะอาด  หมู่ท่ี 1 กองการศึกษา

เน่ืองในวนัเขา้พรรษา สืบสานวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน

3 โครงการจดังานประเพณีตรุษไทย สนบัสนุนงบประมาณเพ่ือ 30,000           บา้นสนามบิน  หมู่ท่ี 7 กองการศึกษา
ประเพณีทอ้งถ่ินของไทยคอนสาร จดักิจกรรมประเพณีตรุษไทย บา้นโนนเรียน  หมู่ท่ี  8
หมู่ท่ี  7-8 (คอนสาร) ม. 7 , 8

4 อุดหนุนโครงการจดังานเทศกาล อุดหนุนงบประมาณใหก้บั 20,000           ศาลากลางจงัหวดัขอนแก่น กองการศึกษา
งานไหมนานาชาติประเพณีผกู จงัหวดัขอนแก่น  เก่ียวกบั
เส่ียวและงานกาชาด จงัหวดั การจดัขบวนแห่  การประกวด
ขอนแก่น ประจ าปี 2561 ประเพณีผกูเส่ียว งานพาแลง
(ประจ าปีงบประมาณ 2562) จดันิทรรศกาลสินคา้  ฯลฯ

5 โครงการส่งเสริมการพฒันา จดักิจกรรมส่งเสริมการพฒันา 150,000         ทต.โนนสะอาด กองการศึกษา
ผูสู้งอายุ ผูสู้งอาย ุ  ตรวจสุขภาพ  กิจกรรม

ลดน ้าด าหวัผูสู้งอายเุน่ืองใน

1.3   แผนงำนกำรศำสนำ  วฒันธรรม  และนันทนำกำร

โครงกำร สถำนที่ด ำเนินกำร
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2561   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ  าเภอชุมแพ  จงัหวดัขอนแก่น



วนัผูสู้งอายแุละวนัสงกรานต์

ล ำดบั รำยละเอยีดของกจิกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ที่ ที่เกดิขึน้จำกโครงกำร (บำท) รับผดิชอบหลกั 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 อุดหนุนโครงการจดังาน อุดหนุนโครงการจดังานราชพิธี 7,500             อ าเภอชุมแพ กองการศึกษา
พระราชพิธี  งานรัฐพิธี งานรัฐพิธีของอ าเภอชุมแพ  
อ าเภอชุมแพ จงัหวดัขอนแก่น ประจ าปี  2562
ประจ าปี  2562

7 อุดหนุนโครงการจดังาน อุดหนุนโครงการการจดังาน 60,000           อ าเภอชุมแพ กองการศึกษา
ประจ าปี รวมของดีเมืองชุมแพ ประจ าปี รวมของดีเมืองชุมแพ  
อ าเภอชุมแพ จงัหวดัขอนแก่น ประจ าปี 2562  ในการจดังาน
ประจ าปี  2562 เพ่ือสืบสานวฒันธรรมอนัดีของ

ทอ้งถ่ินอ าเภอชุมแพ
8 โครงการจดัการแขง่ขนักีฬา จดัการแขง่ขนักีฬาส าหรับ 100,000         ทต.โนนสะอาด กองการศึกษา

 - ประชาชนในต าบล
 - บุคลากรในเทศบาล  
 - ร่วมกบัส่วนราชการอ่ืนๆ

9 โครงการจดังานรัฐพิธีต่างๆ จดังานรัฐพิธีในวนัส าคญัต่าง ๆ 20,000           ทต.โนนสะอาด กองการศึกษา
ของเทศบาล ของเทศบาลต าบลโนนสะอาด

เช่น วนัพอ่ วนัแม ่ร.10
10 โครงการส่งเสริมจริยธรรมฯ จดัอบรมจริยธรรมใหก้บันกัเรียน 40,000           ทต.โนนสะอาด กองการศึกษา

การเรียนรู้การอนุรักษศิ์ลปะ เยาวชนในเขตต าบลโนนสะอาด

โครงกำร สถำนที่ด ำเนินกำร
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2561   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ  าเภอชุมแพ  จงัหวดัขอนแก่น



วฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และพนกังาน ทต.โนนสะอาด

ล ำดบั รำยละเอยีดของกจิกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ที่ ที่เกดิขึน้จำกโครงกำร (บำท) รับผดิชอบหลกั 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 เงินสมทบกองทุนประกนัสุขภาพ เป็นเงินสมทบกองทุนประกนั 265,320         กองทุนประกนัสุขภาพ ส านกัปลดั
ระดบัทอ้งถ่ิน สุขภาพระดบัทอ้งถ่ินเทศบาล ระดบัทอ้งถ่ิน งานสาธารณสุข

ต าบลโนนสะอาด ตามสดัส่วน ทต.โนนสะอาด
เงินสมทบเทศบาลขนาดเลก็
สมทบไมน่อ้ยกว่าร้อยละ  50

ล ำดบั รำยละเอยีดของกจิกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ที่ ที่เกดิขึน้จำกโครงกำร (บำท) รับผดิชอบหลกั 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 โครงการสนบัสนุนกิจกรรม อุดหนุนงบประมาณเพ่ือ 10,000           ท่ีท  าการปกครองอ าเภอชุมแพ ส านกัปลดั
การบริจาคโลหิต ดวงตา และอวยัวะ สนบัสนุนกิจกรรมการบริจาค จงัหวดัขอนแก่น งานสงัคมฯ
ประจ าปีงบประมาณ  2562 โลหิต ดวงตาและอวยัวะ
อ าเภอชุมแพ  จงัหวดัขอนแก่น ของอ าเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น

2.1   แผนงำนสังคมสงเครำะห์

โครงกำร สถำนที่ด ำเนินกำร
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

2.2   แผนงำนงบกลำง

1.4   แผนงำนงบกลำง

โครงกำร สถำนที่ด ำเนินกำร
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

2.  ยุทธศำสตร์กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2561   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ  าเภอชุมแพ  จงัหวดัขอนแก่น



ล ำดบั รำยละเอยีดของกจิกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ที่ ที่เกดิขึน้จำกโครงกำร (บำท) รับผดิชอบหลกั 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 สงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ จ่ายเบ้ียยงัชีพใหก้บัผูสู้งอายุ 12,373,200    ทุกหมู่บา้น ส านกัปลดั
คนพิการ  และผูป่้วยเอดส์ คนพิการ   และผูป่้วยเอดส์ หมู่ท่ี 1 - 9 งานสงัคมฯ

ในต าบลโนนสะอาดท่ีไดรั้บ
การข้ึนทะเบียน

ล ำดบั รำยละเอยีดของกจิกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ที่ ที่เกดิขึน้จำกโครงกำร (บำท) รับผดิชอบหลกั 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 โครงการฝึกอบรมเพ่ิมศกัยภาพ จดัฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ และจดั 150,000         ทต.โนนสะอาด ส านกัปลดั
อาสาสมคัรป้องกนัภยั ศึกษาดูงานใหก้บั  อปพร. และสถานท่ีส าหรับศึกษา งานป้องกนัฯ
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในต าบลโนนสะอาด  ปีละ 1 คร้ัง ดูงาน ของ  อปพร.

2 โครงการฝึกซอ้มซอ้มแผน จดัโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ 50,000           ทต.โนนสะอาด ส านกัปลดั
การป้องกนัและบรรเทา เพ่ือซอ้มแผนการป้องกนัและ งานป้องกนัฯ
สาธารณภยั บรรเทาสาธารณภยัใหก้บับุคลากร

และประชาชนต าบลโนนสะอาด

ล ำดบั รำยละเอยีดของกจิกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ที่ ที่เกดิขึน้จำกโครงกำร (บำท) รับผดิชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงกำร สถำนที่ด ำเนินกำร
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงกำร สถำนที่ด ำเนินกำร
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงกำร สถำนที่ด ำเนินกำร
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเมืองและชุมชนน่ำอยู่

3.1  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2561   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ  าเภอชุมแพ  จงัหวดัขอนแก่น



3 โครงการป้องกนัและลดอุบติัเหตุ ตั้งจุดตรวจรอง (จุดสกดักั้น) 100,000         ทางแยกเขา้บา้นเหมือดแอ่ ส านกัปลดั
ทางถนนในช่วงเทศกาลส าคญั และจุดบริการประชาชน  ในช่วง หมู่ท่ี 2  และทางเขา้บา้น งานป้องกนัฯ

เทศกาลปีใหมแ่ละเทศกาลสงกรานต์ สนามบิน หมู่ท่ี 7

4 โครงการบริหารจดัการศนูย ์ ด าเนินการบริหารจดัการศนูย์ 10,000           ทต.โนนสะอาด ส านกัปลดั
อปพร. เทศบาลต าบลโนนสะอาด อปพร. ของเทศบาล งานป้องกนัฯ

ต าบลโนนสะอาด

5 โครงการป้องกนัเดก็จมน ้า จดัอบรมและกิจกรรมให้ 20,000           ทต.โนนสะอาด ส านกัปลดั
ความรู้การป้องกนัเดก็จมน ้า งานป้องกนัฯ

6 โครงการศนูยป์ฏิบติัการร่วม สนบัสนุนงบประมาณส าหรับ 27,000           ทต.หนองเสาเลา้ ส านกัปลดั
ในการช่วยเหลือประชาชนของ การบริหารจดัการศนูยป์ฏิบติัการ งานวิเคราะห์
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน

ของ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ล ำดบั รำยละเอยีดของกจิกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ที่ ที่เกดิขึน้จำกโครงกำร (บำท) รับผดิชอบหลกั 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 โครงการก่อสร้างลาน คสล. ก่อสร้างลาน  คสล. อเนกประสงค์ 137,400         ด าเนินการบริเวณดอนปู่ ตา กองช่าง
อเนกประสงค ์ หมู่ท่ี 1 ภายในดอนปู่ ตาสาธารณประโยชน์ บา้นโนนสะอาด  หมู่ท่ี 1

กวา้ง  4 - 9 ม. ยาว  41.85 ม. หนา
0.10  ม.

3.2   แผนงำนเคหะและชุมชน

โครงกำร สถำนที่ด ำเนินกำร
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2561   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ  าเภอชุมแพ  จงัหวดัขอนแก่น



2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนน คสล. สายทางเช่ือม 802,900         ด าเนินการถนนระหว่าง กองช่าง
หมู่ท่ี 2 หมู่บา้น บา้นเหมือดแอ่ หมู่ท่ี 2 หมู่ท่ี   2   เช่ือม  หมู่ท่ี    3

กบั บา้นหนองบวั  หมู่ท่ี 3  กวา้ง
5 ม. ยาว 237 ม. หนา 0.15 ม.

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนน คสล. บา้นหนองบวั 40,800           ด าเนินการจากถนน คสล. กองช่าง
หมู่ท่ี  3 หมู่ท่ี 3 สายต่อจากถนน คสล. เดิม เดิม สายบา้นผูใ้หญ่บา้น ถึง

สายซอยบา้นผูใ้หญ่บา้นถึงถนน ถนนรอบบา้น (บา้นนาง
รอบบา้น บา้นนางบุญเรือง ผอ่นดี บุญเรือง ผอ่นดี)
กวา้ง  3  ม. ยาว  23  ม. หนา 0.15  ม. บา้นหนองบวั   หมู่ท่ี 3

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนน คสล. สายคุม้โนนทอง 127,000         ด าเนินการจากโรงปลาทูถึง กองช่าง
คุม้โนนทอง  หมู่ท่ี 6 จากโรงปลาทู ถึงบา้นนายทรงเดช บา้นนายทรงเดช ทาบุญมา

ทาบุญมา  กวา้ง  3  ม. ยาว  62  ม. บา้นสมบูรณ์สุข   หมู่ท่ี 6
หนา  0.15  ม.

ล ำดบั รำยละเอยีดของกจิกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ที่ ที่เกดิขึน้จำกโครงกำร (บำท) รับผดิชอบหลกั 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 อุดหนุนโครงการป้องกนัและ อุดหนุนงบประมาณส าหรับ 30,000           ศนูยอ์  านวยการป้องกนัและ ส านกัปลดั
แกไ้ขปัญหายาเสพติด โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ปราบปรามยาเสพติด งานป้องกนัฯ
จงัหวดัขอนแก่น ประจ าปี 2562 ยาเสพติดของจงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น (ศอปส.จ.ขก.)

โครงกำร สถำนที่ด ำเนินกำร
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

3.3  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชน

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2561   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ  าเภอชุมแพ  จงัหวดัขอนแก่น



ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ทุกกลุ่ม 
เป้าหมาย ประกอบดว้ย ผูค้า้/
ผูเ้สพยาเสพติด/ผูติ้ดยา กลุ่มเส่ียง
ตลอดจนนกัเรียน  และประชาชน
ทัว่ไปทั้งจงัหวดัขอนแก่น

2 อุดหนุนโครงการป้องกนัและ อุดหนุนงบประมาณส าหรับ 40,000           ท่ีท  าการปกครองอ าเภอชุมแพ ส านกัปลดั
แกไ้ขปัญหายาเสพติด โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ศนูยป้์องกนัและปราบปราม งานป้องกนัฯ
อ าเภอชุมแพ ประจ าปีงบประมาณ ยาเสพติดของอ าเภอชุมแพ ยาเสพติดอ าเภอชุมแพ
พ.ศ. 2562 ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ทุกกลุ่ม (ศป.ปส.อ.ชุมแพ)

เป้าหมาย ประกอบดว้ย ผูค้า้/
ผูเ้สพยาเสพติด/ผูติ้ดยา กลุ่มเส่ียง
ตลอดจนนกัเรียน  และประชาชน
ทัว่ไปทั้งอ  าเภอชุมแพ

ล ำดบั รำยละเอยีดของกจิกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ที่ ที่เกดิขึน้จำกโครงกำร (บำท) รับผดิชอบหลกั 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 โครงการช่วยเหลือประชาชนท่ี ช่วยเหลือและบรรเทา 400,000         พ้ืนท่ีในเขตต าบล ส านกัปลดั
ประสบปัญหาภยัธรรมชาติ ความเดือดร้อนของประชาชน โนนสะอาด
และสาธารณภยั ประสบภยัหรือสาธารณภยั

3.4   แผนงำนงบกลำง

โครงกำร สถำนที่ด ำเนินกำร
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2561   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ  าเภอชุมแพ  จงัหวดัขอนแก่น



(เงินส ารองจ่าย) ในต าบลโนนสะอาด

ล ำดบั รำยละเอยีดของกจิกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ที่ ที่เกดิขึน้จำกโครงกำร (บำท) รับผดิชอบหลกั 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 โครงการอบรมและพฒันา อบรมและพฒันากลุ่มสตรีใน 30,000           ทต.โนนสะอาด ส านกัปลดั
อาชีพสตรี เขตต าบลโนนสะอาด งานสงัคมฯ

2 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา จดัฝึกอบรมใหข้อ้มลูขา่วสาร 20,000           ทต.โนนสะอาด ส านกัปลดั
การตั้งครรภก่์อนวยัอนัควร และความรู้เก่ียวกบัการป้องกนั งานสงัคมฯ

และแกไ้ขปัญหาการตั้งครรภ์
ก่อนวยัอนัควร

3 โครงการโรงเรียนผูสู้งอายุ จดัตั้งโรงเรียนผูสู้งอาย ุเพ่ือส่งเสริม 30,000           ทต.โนนสะอาด ส านกัปลดั
การพฒันาคุณภาพชีวิตและการจดั งานสงัคมฯ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตของผูสู้งอายุ

4 โครงการฝึกอบรมพฒันาคุณภาพ การฝึกอบรมใหค้วามรู้ และศึกษา 300,000         ทต.โนนสะอาด ส านกัปลดั
ชีวิตผูสู้งอายแุละศึกษาดูงาน ดูงาน เพ่ือใหผู้สู้งอายสุามารถ และสถานท่ีศึกษาดูงาน งานสงัคมฯ

พฒันาคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนทั้ง ตามท่ีเจา้ของโครงการก าหนด
ทางกายและใจ 380,000         

4.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน   กำรค้ำ   และกำรลงทุน

4.1   แผนงำนสังคมสงเครำะห์

โครงกำร สถำนที่ด ำเนินกำร
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2561   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ  าเภอชุมแพ  จงัหวดัขอนแก่น



ล ำดบั รำยละเอยีดของกจิกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ที่ ที่เกดิขึน้จำกโครงกำร (บำท) รับผดิชอบหลกั 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 โครงการรณรงคใ์ชปุ้๋ ยพืชสด จดักิจกรรมเก่ียวกบัการรณรงค์ 20,000           ทุกหมู่บา้น ส านกัปลดั
ใชปุ้๋ ยพืชสด หมู่ท่ี 1 - 9

งานการเกษตร
2 โครงการส่งเสริมอาชีพทาง การส่งเสริมสนบัสนุนการประกอบ 50,000           ทต.โนนสะอาด ส านกัปลดั

การเกษตร อาชีพทางการเกษตร เพ่ิมผลผลิต งานการเกษตร
และเพ่ิมมลูคา่ผลิตทางการเกษตร

ล ำดบั รำยละเอยีดของกจิกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ที่ ที่เกดิขึน้จำกโครงกำร (บำท) รับผดิชอบหลกั 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 ารวจรังวดัท่ีสาธารณ- ส ารวจและรังวดัท่ีสาธารณ- 10,000           พ้ืนท่ีในต าบลโนนสะอาด ส านกัปลดั
ประโยชน์ภายในเขตต าบล ประโยชน์ภายในต าบล งานนิติกร

ล ำดบั รำยละเอยีดของกจิกรรม งบประมำณ หน่วยงำน
โครงกำร สถำนที่ด ำเนินกำร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

5.1   แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป

โครงกำร สถำนที่ด ำเนินกำร
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

5.2   แผนงำนเคหะและชุมชน

4.2   แผนงำนกำรเกษตร

โครงกำร สถำนที่ด ำเนินกำร
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

5.  ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2561   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ  าเภอชุมแพ  จงัหวดัขอนแก่น



ที่ ที่เกดิขึน้จำกโครงกำร (บำท) รับผดิชอบหลกั 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 โครงการบริหารจดัการขยะ ด าเนินการบริหารจดัการขยะ 200,000         ด าเนินการบริเวณท่ีทิ้งขยะ ส านกัปลดั
ของเทศบาล ของเทศบาล ของเทศบาลต าบลโนนสะอาด งานเกษตร

ล ำดบั รำยละเอยีดของกจิกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ที่ ที่เกดิขึน้จำกโครงกำร (บำท) รับผดิชอบหลกั 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 โครงการรณรงคก์ารลดปริมาณ จดัรณรงคแ์ละอบรมการลด 20,000           ทต.โนนสะอาด ส านกัปลดั
ขยะตน้ทาง ปริมาณขยะตน้ทางของเทศบาล งานเกษตร

ต าบลโนนสะอาด
2 โครงการอบรมการจดัการขยะ จดัอบรมการจดัการขยะอินทรีย์ 20,000           ทต.โนนสะอาด ส านกัปลดั

อินทรียใ์นครัวเรือน ในครัวเรือน เพ่ือจดัการกบัขยะ งานเกษตร
ในครัวเรือนไดถู้กวิธี

ล ำดบั รำยละเอยีดของกจิกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ที่ ที่เกดิขึน้จำกโครงกำร (บำท) รับผดิชอบหลกั 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 โครงการฟ้ืนฟแูละอนุรักษ์  - ปลูกตน้ราชพฤษห์รือตน้ไมอ่ื้นๆ 30,000           ทต.โนนสะอาด ส านกัปลดั
ทรัพยากรธรรมชาติ  - ขยายเขตพ้ืนท่ีป่าชุมชนเพ่ิมข้ึน งานการเกษตร

2 โครงการอบรมใหค้วามรู้อาสา ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมตาม 30,000           ทต.โนนสะอาด ส านกัปลดั
สมคัรพิทกัษป่์าต าบลโนนสะอาด โครงการ รักน ้า รักป่า รักษาแผน่ดิน งานการเกษตร

5.4   แผนงำนกำรเกษตร

โครงกำร สถำนที่ด ำเนินกำร
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงกำร สถำนที่ด ำเนินกำร

5.3   แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

โครงกำร สถำนที่ด ำเนินกำร
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2561   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ  าเภอชุมแพ  จงัหวดัขอนแก่น



เพ่ือเฉลิมพระเกียรติฯ

ล ำดบั รำยละเอยีดของกจิกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ที่ ที่เกดิขึน้จำกโครงกำร (บำท) รับผดิชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล ำดบั รำยละเอยีดของกจิกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ที่ ที่เกดิขึน้จำกโครงกำร (บำท) รับผดิชอบหลกั 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 โครงการจดัการองคค์วามรู้ภายใน จดัฝึกอบรม เพ่ือใหค้วามรู้ 40,000           ทต.โนนสะอาด ส านกัปลดั
องคก์ร (Knowledge Management) ดา้นต่างๆ และขอ้มลูขา่วสาร งานบุคลากร
และขอ้มลูขา่วสารของทางราชการ  ของทางราชการ พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2540   ส าหรับพนกังานเทศบาล

พนกังานจา้ง และผูท่ี้ไดรั้บ
มอบหมายปฏิบติังานใหก้บั
ต าบลโนนสะอาด

7.1   แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป

โครงกำร สถำนที่ด ำเนินกำร
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

6.1   แผนงำนเคหะและชุมชน

โครงกำร สถำนที่ด ำเนินกำร
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

7.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรทีด่ี

6.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรท่องเทีย่ว

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2561   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ  าเภอชุมแพ  จงัหวดัขอนแก่น



ล ำดบั รำยละเอยีดของกจิกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ที่ ที่เกดิขึน้จำกโครงกำร (บำท) รับผดิชอบหลกั 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 โครงการพฒันาบุคลากร การจดัฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน 150,000         ทต.โนนสะอาด ส านกัปลดั
ประชุม ช้ีแจงท าความเขา้ใจ และศึกษาดูงานตามสถานท่ี งานบุคลากร
พฒันาองคค์วามรู้เก่ียวกบั ท่ีเจา้ของโครงการก าหนด
การปฏิบตังานขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ใหแ้ก่ผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล และพนกังาน
เทศบาล ลูกจา้ง

3 โครงการอบรมคุณธรรมและ จดัอบรมคุณธรรมและ 40,000           ทต.โนนสะอาด ส านกัปลดั
จริยธรรมส าหรับบุคลากร จริยธรรมส าหรับ คณะผูบ้ริหาร งานบุคลากร

สมาชิกสภาเทศบาล และพนกังาน
เทศบาล ลูกจา้ง

ล ำดบั รำยละเอยีดของกจิกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ที่ ที่เกดิขึน้จำกโครงกำร (บำท) รับผดิชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการพฒันาการจดัท าแผนท่ีภาษี จดัท าหรือปรับปรุงขอ้มลู 40,000           ทต.โนนสะอาด กองคลงั
และทะเบียนทรัพยสิ์น แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าดว้ยแผนท่ีภาษีและทะเบียน

โครงกำร สถำนที่ด ำเนินกำร
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงกำร สถำนที่ด ำเนินกำร
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2561   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ  าเภอชุมแพ  จงัหวดัขอนแก่น



ทรัพยสิ์นขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2550

5 โครงการรณรงคป์ระชาสมัพนัธ์ จดัรณรงคป์ระชาสมัพนัธ์ 10,000           ทต.โนนสะอาด กองคลงั
ใหค้วามรู้เร่ืองภาษีทอ้งถ่ิน ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการจดัเกบ็ภาษี

แต่ละประเภทใหป้ระชาชนได้
มีความรู้

ล ำดบั รำยละเอยีดของกจิกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ที่ ที่เกดิขึน้จำกโครงกำร (บำท) รับผดิชอบหลกั 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 โครงการจดัการเลือกตั้ง ประชาสมัพนัธ์ใหค้วามรู้และ 300,000         ทต.โนนสะอาด ส านกัปลดั
จดัการเลือกตั้งของเทศบาล
ต าบลโนนสะอาด

7 โครงการก่อสร้างบอร์ด ก่อสร้างบอร์ดประชาสมัพนัธ์ 100,000         ทต.โนนสะอาด ส านกัปลดั
ประชาสมัพนัธ์ จ  านวน  2  แห่ง

ล ำดบั รำยละเอยีดของกจิกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ที่ ที่เกดิขึน้จำกโครงกำร (บำท) รับผดิชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7.2   แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชน

โครงกำร สถำนที่ด ำเนินกำร
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงกำร สถำนที่ด ำเนินกำร
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2561   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ  าเภอชุมแพ  จงัหวดัขอนแก่น



1 โครงการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน การจดัท าแผนยทุธศาสตร์ 20,000           ทต.โนนสะอาด ส านกัปลดั
แบบบูรณาการ แผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี งานวางแผนฯ

แผนด าเนินงาน และติดตามแผนฯ
ฯลฯ ประจ าปี  2562

ล ำดบั รำยละเอยีดของกจิกรรม งบประมำณ หน่วยงำน

ที่ ที่เกดิขึน้จำกโครงกำร (บำท) รับผดิชอบหลกั 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 โครงการส่งเสริมการจดัท า การส่งเสริม สนบัสนุน 10,000           ทต.โนนสะอาด ส านกัปลดั
แผนชุมชน การจดัท าแผนชุมชน งานพฒันาชุมชน

ประจ าปี 2562
3 โครงการเทศบาลพบประชาชน เทศบาลต าบลโนนสะอาด โดย 10,000           ทต.โนนสะอาด ส านกัปลดั

(เคล่ือนท่ี) คณะผูบ้ริหาร สท. พนกังาน 
เจา้หนา้ท่ี ร่วมกนัออกพบปะ
ประชาชนในต าบลโนนสะอาด
(เคล่ือนท่ี)

โครงกำร สถำนที่ด ำเนินกำร
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2561   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ  าเภอชุมแพ  จงัหวดัขอนแก่น



แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2561   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ  าเภอชุมแพ  จงัหวดัขอนแก่น



แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2561   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ  าเภอชุมแพ  จงัหวดัขอนแก่น



แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2561   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ  าเภอชุมแพ  จงัหวดัขอนแก่น



แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2561   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ  าเภอชุมแพ  จงัหวดัขอนแก่น



แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2561   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ  าเภอชุมแพ  จงัหวดัขอนแก่น



แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2561   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ  าเภอชุมแพ  จงัหวดัขอนแก่น



 

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2561   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ  าเภอชุมแพ  จงัหวดัขอนแก่น



แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2561   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ  าเภอชุมแพ  จงัหวดัขอนแก่น



แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2561   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ  าเภอชุมแพ  จงัหวดัขอนแก่น



แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2561   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ  าเภอชุมแพ  จงัหวดัขอนแก่น



แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2561   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ  าเภอชุมแพ  จงัหวดัขอนแก่น



แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2561   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ  าเภอชุมแพ  จงัหวดัขอนแก่น



แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2561   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ  าเภอชุมแพ  จงัหวดัขอนแก่น



แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2561   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ  าเภอชุมแพ  จงัหวดัขอนแก่น



แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2561   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ  าเภอชุมแพ  จงัหวดัขอนแก่น



แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2561   เทศบาลต าบลโนนสะอาด   อ  าเภอชุมแพ  จงัหวดัขอนแก่น



แบบ  ผด.01

จ ำนวนโครงกำร คดิเป็นร้อยละของ จ ำนวน คดิเป็นร้อยละของ หน่วยงำน
ที่ด ำเนินกำร โครงกำรทั้งหมด งบประมำณ งบประมำณทั้งหมด รับผดิชอบหลัก

1.  ยุทธศำสตร์กำรพฒันำคนและสังคมที่มีคุณภำพ
     1.1  แผนงานการศึกษา 8 12.90                        2,723,150.00      13.59                          กองการศึกษา
     1.2  แผนงานสาธารณสุข 5 8.06                          840,000.00         4.19                            ส านกัปลดั
     1.3  แผนงานการศาสนาวฒันธรรม  และนนัทนาการ 10 16.13                        477,500.00         2.38                            กองการศึกษา
     1.4  แผนงานงบกลาง 2 3.23                          200,000.00         1.00                            ส านกัปลดั

รวม 25                      40.32                        4,240,650.00      21.16                          
2.  ยุทธศำสตร์กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน
     2.1  แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 1 1.61                          10,000.00           0.05                            ส านกัปลดั
     2.2  แผนงานงบกลาง 1 1.61                          12,373,200.00    61.75                          ส านกัปลดั

รวม 2                        3                                12,383,200.00    62                               
3.  ยุทธศำสตร์กำรพฒันำเมืองและชุมชนน่ำอยู่
      3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6 9.68                          357,000.00         1.78                            ส านกัปลดั
      3.2  แผนงานเคหะและชุมชน 4 6.45                          1,108,100.00      5.53                            กองช่าง
      3.3  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ชุมชน 2 3.23                          70,000.00           0.35                            ส านกัปลดั
      3.4  แผนงานงบกลาง 1 1.61                          400,000.00         2.00                            ส านกัปลดั

รวม 13                      21                             1,935,100.00      10                               

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน    ประจ ำปีงบประมำณ    พ.ศ.2562

เทศบำลต ำบลโนนสะอำด     อ ำเภอชุมแพ    จังหวดัขอนแก่น

ยุทธศำสตร์/แผนงำน

 
แผนการด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ.2562   เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ  าเภอชุมแพ  จงัหวดัขอนแก่น



แบบ  ผด.01

จ ำนวนโครงกำร คดิเป็นร้อยละของ จ ำนวน คดิเป็นร้อยละของ หน่วยงำน
ที่ด ำเนินกำร โครงกำรทั้งหมด งบประมำณ งบประมำณทั้งหมด รับผดิชอบหลัก

4.   ยุทธศำสตร์กำรพฒันำเศรษฐกิจชุมชน กำรค้ำและกำรลงทุน
      4.1  แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 4 6.45                          380,000.00         1.90                            ส านกัปลดั
      4.2  แผนงานการเกษตร 2 3.23                          70,000.00           0.35                            ส านกัปลดั

รวม 6                        9.68                          450,000.00         2.25                            
5.  ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรธรรมชำตแิละส่ิงแวดล้อม
     5.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 1 1.61                          10,000.00           0.05                            ส านกัปลดั
     5.2  แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.61                          200,000.00         1.00                            ส านกัปลดั
     5.3  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 2 3.23                          40,000.00           0.20                            ส านกัปลดั
     5.4  แผนงานการเกษตร 2 3.23                          60,000.00           0.30                            ส านกัปลดั

รวม 6                        10                             310,000.00         2                                 
6.  ยุทธศำสตร์กำรพฒันำกำรท่องเที่ยว
     6.1  แผนงานเคหะและชุมชน -                     -                            -                      -                              

รวม -                     -                            -                      -                              
7.  ยุทธศำสตร์กำรพฒันำระบบบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
      7.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 7                        11.29                        680,000.00         3.39                            ส านกัปลดั
      7.2  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ชุมชน 3                        4.84                          40,000.00           0.20                            ส านกัปลดั

รวม 10                      16                             720,000.00         4                                 
รวมทั้งส้ิน 62                      100                           20,038,950.00    100                             

 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพฒันำ

 
แผนการด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ.2562   เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ  าเภอชุมแพ  จงัหวดัขอนแก่น



แบบ  ผด.01

 
แผนการด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ.2562   เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ  าเภอชุมแพ  จงัหวดัขอนแก่น



แบบ  ผด.01

 

 
แผนการด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ.2562   เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ  าเภอชุมแพ  จงัหวดัขอนแก่น



๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๑ 
บทน ำ 



๒ 
 

 
 

  บทน ำ 
                 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๔๐ ได้ให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจ 
การปกครองไปสู่ท้องถิ่น โดยให้ก าหนดไว้ในหมวด ๕ แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐมาตรา ๗๘ ก าหนดให้รัฐจะต้อง
กระจายอ านาจให้ท้องถิ่นพ่ึงตนเอง และตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และระบบ
สาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพ้ืนฐาน สารสนเทศในท้องถิ่นและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่
มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น
พระราชบัญญัติก าหนดแผนขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ และ
มาตรา ๑๗ ได้บัญญัติให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบลและการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษมีอ านาจ
หน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งนอกจากจะมีอ านาจหน้าที่ใน
การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนดอีกด้วย 
 

                   กระทรวงมหาดไทย ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
เอง โดยให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๒  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนด าเนินงาน  ให้จัดท าให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจาก
เงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆ  ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
  การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
  

 วัตถุประสงคข์องแผนกำรด ำเนินงำน  
๑.  แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม 

การพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้นเพ่ือให้แนวทาง
ในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน  ลดความ
ซ้ าซ้อนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/
โครงการ  ในแผนการด าเนินงาน 

๒.  แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการ 
ด าเนินงานให้เป็นไปอยา่งเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ 

๓.  แผนการด าเนินงาน  จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการในพ้ืนที่ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา  ที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมีที่มาจาก 
  ๓.๑  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการ) 
  ๓.๒  โครงการ  กิจกรรม  การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกิดจากการจ่ายขาดเงิน
สะสม  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอ่ืนๆ  ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๓.๓  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 

ส่วนที่  ๑  บทน ำ 



๓ 
 

  ๓.๔  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ  ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  หรือหน่วยงาน
อ่ืนๆ  ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้รวบรวมข้อมูล
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ  ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  หรือหน่วยงานอ่ืนๆ  ที่มีลักษณะการ
ด าเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยว
ต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
  ๓.๕  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพื้นที่ 
 

  ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  ข้อ  
๔  ได้ก าหนดให้จัดท าแผนการด าเนินงานตามข้อ  ๒๖  และ ข้อ  ๑๒  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๙  ว่า การจัดท าแผนการด าเนินงานให้
ด าเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอแนะคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
  ๓. แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ  ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
  การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 

  ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
 

แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือควบคุมการด าเนินการให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  แผนการด าเนินงานจะก าหนด 
รายละเอียดแผนงานของโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา ที่จะด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น   ถูกบรรจุในแผนการด าเนินงานประจ าปี 
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ส่วนที่ ๒ 
บัญชีโครงกำร 
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บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำร 
และงบประมำณ 
(แบบ  ผด.01) 
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บัญชีโครงกำร 
กิจกรรม / งบประมำณ 

(แบบ  ผด.02) 
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