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ประกาศเทศบาลต าบลหนองหิน 
เรื่อง ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 

........................................................ 
 

 ตามที่เทศบาลต าบลหนองหิน ได้จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 1 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน และเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล นั้น 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และการซักซ้อมแนวทางการด าเนินการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 
พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 1 การจัดท าแผนการ
ด าเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ดังนี้ การจัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม ให้เป็น
อ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 

 เทศบาต าบลหนองหิน จึงประกาศใช้แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
1 เพ่ือน าไปปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางของการจัดท าแผนจัดหาพัสดุ แผนการใช้จ่ายเงิน  เพ่ือให้การจัดท า
แผนการด าเนินงาน ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว และเพ่ือประชาสัมพันธ์  ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  
 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

                             ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือนมีนาคม  พ.ศ.2563 

 

 

                                                                (นายสัมฤทธิ์  วงศ์จ าปา)  
                                                             นายกเทศมนตรีต าบลหนองหิน 



ค ำน ำ 
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563 ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 ของเทศบาลต าบลหนองหิน 
จัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องการด าเนินการจริงทั้งหมดในเขตพ้ืนที่ของต าบลหนองหิน 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ที่ได้ด าเนินการหลังจากการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี 

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 27 วรรค 2 การขยายเวลาจัดท าและการแก้ไขแผนการ
ด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

เพ่ือความถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถแก้ไขปัญหาความจ าเป็นเร่งด่วนได้ทันต่อสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน เทศบาลต าบลหนองหิน จึงจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
1/2563 และน าแผนการด าเนินงานที่เพ่ิมเติม ไปปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับประชาชน เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป 

เทศบาลต าบลหนองหินหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินการฉบับนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถแก้ไขในการควบคุมการด าเนินงานในเขตพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลการพัฒนา
ท้องถิ่นของผู้บริหารด้วย 

 
 
                                                             เทศบาลต าบลหนองหิน 
                                                       อ าเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
                                                                             
                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สำรบัญ 
 

                         เรื่อง  หน้ำ 
ส่วนที่ 1 บทน ำ  1 
ส่วนที่ 2 

- บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.1) 
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.2) 

  
6 
8 
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บทน ำ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่2) พ.ศ.2559 ข้อ27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายใน สำมสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

 ลักษณะของแผนกำรด ำเนินงำน 
 แผนการด าเนินงาน เป็นเอกสารที่รวบรวมและแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน    โครงการ/กิจกรรม 
ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ประจ าปีงบประมาณนั้น เป็นแผนงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และมีความสัมพันธ์กับเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย กล่าวคือ การน าเอาแผนงานโครงการมาจัดท าเป็นแผนด าเนินงาน ที่มีรายละเอียด
เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้แผนด าเนินงานยังเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารของผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงาน แผนการด าเนินงาน มีลักษณะกว้างๆ ดังนี้ 

1.เป็นแผนพัฒนาที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และมีลักษณะเป็น
แผนการด าเนินงาน 

2.จัดท าหลังจากท่ีได้มีการประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
3.แสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน

และการด าเนินการจริงทั้งหมด 
4.เป็นการรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ 

 วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ด าเนินจริงทั้งหมดในพ้ืนที ่
ของเทศบาลประจ าปีงบประมาณนั้น  
 2. เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารของผู้บริหารท้องถิ่นควบคุมการด าเนินการ    ให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 3. เพ่ือเพ่ิมความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการต่างๆ  

4. เพ่ือให้มีการบูรณาการและการประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานหรือหน่วยงานอ่ืนและ
ประชาชนในพื้นท่ี 

5. เพ่ือสร้างความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
6. เพ่ือง่ายต่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ส่วนที่ 1 



 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิม่เติม ครั้งที่ 1 2 
 

 ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่2) พ.ศ.2559 ข้อ27แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายใน สำมสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1.กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการด าเนินการจริงในพ้ืนที่ของ

เทศบาล ซึ่งจะประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมของบเทศบาลและโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่จะด าเนินการในพ้ืนที่ของเทศบาล หลังจากการ
จัดท าแผนด าเนินงานฉบับแรก 

ขั้นตอนที่ 2.กำรจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน โดยการพิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาของ

เทศบาลและหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของ
เทศบาล เพ่ือเสนอต่อนายกเทศมนตรี เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเค้าโครง แผนการด าเนินงานจะแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนคือ  

ส่วนที่ 1 บทน า ประกอบด้วย 
1) บทน า 
2) วัตถุประสงค์ของแผนด าเนินงาน 
3) ขั้นตอนการจัดท าแผนด าเนินงาน 
4) ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย 
1) บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01) 
2) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02) 
3) บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.02/1) 

ขั้นตอนที่ 3.กำรประกำศใช้แผนกำรด ำเนินงำน  
เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงาน แล้ว จึงประกาศใช้แผนการด าเนินงาน

โดยให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดย
ทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสำมสิบวัน 
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จากข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานดังกล่าวข้างต้น สามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 

 

 ผู้บริหำรท้องถิ่น 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ประกาศใช้เป็นแผนการ

ด าเนินงานประจ าปี 
งบประมาณ 2563 เพิม่เติม 

ครั้งท่ี 1 

ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2563  

เพิม่เตมิ ครั้งท่ี 1 
ภายใน15วัน นับแต่วันที่ประกาศ  
เพื่อให้ประชาชนรับทราบและปดิ

ประกาศ อย่างน้อย 30 วัน 

 

เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบ
เก็บรวบรวมข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม  

ทีจ่ะมีการด าเนินการ
จริงในพื้นที ่
ของเทศบาล 

เจ้าหน้าที่ผูร้ับผดิชอบ 
จัดท าร่างแผนการ
ด าเนินงาน โดยการ
พิจารณาแผนงาน/
โครงการพัฒนาของ

เทศบาลและหน่วยงาน
ต่าง ๆ จะต้องมีความ

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

และแนวทางการ
พัฒนาของเทศบาล 



 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิม่เติม ครั้งที่ 1 4 
 

 

 ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงาน  การจัดท าแผนด าเนินงานมีความส าคัญซึ่งจะท าให้เราทราบถึงแผนงาน/ โครงการและ
กิจกรรมที่เป็นความต้องการและความจ าเป็นของประชาชนในพ้ืนที่และสามารถจะบรรลุวัตถุประสงค์ ต่อการ
พัฒนาได้ ซึ่งแยกออกเป็นข้อๆ ได้ดังนี ้

1.แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด ในพ้ืนที่ 
ของเทศบาล ประจ าปีงบประมาณนั้น 

2.ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมาขึ้น 
3.ท าให้เกิดการประสานการด าเนินงานการพัฒนาในเขตเทศบาลอย่างเป็นระบบระหว่างหน่วยงาน

ต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยจะช่วยลดปัญหาความซ้ าซ้อนและความขัดแย้ง ตลอดจนเป็นการประหยัดทรัพยากร
ทางการบริหารต่างๆ 

4.ผู้บริหารสามารถควบคุมการด าเนินงานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
5.การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
6.ท าให้การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึน 
7.ท าให้การบริหารจัดการงานของเทศบาลเป็นไปอย่างมีระบบโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 

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

 

 



 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิม่เติม ครั้งที่ 1 5 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 ประกอบด้วยบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม งบประมาณโดย
น าเสนอ ดังนี้ 

1. บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01) 

แบบ ผด.01 เป็นแบบบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ 2563 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการที่ด าเนินการ คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด หน่วยงานรับผิดชอบ 

การจัดท าแผนการด าเนินงานตามแบบ ผด.01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์แผนงานให้ครบถ้วน 
ลงรายการของจ านวนโครงการที่ด าเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงาน
รับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวม
ทั้งหมดด้วย 

การลงยุทธศาสตร์แผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และ
คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100) 

2. บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02) 

แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการด าเนินงานประจ าปี 2563 ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีล าดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/
งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินงาน/หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก/ ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือน
ตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 

3. บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิน่ (ผด.02/1) 

แบบ ผด02/1 เป็นแบบจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์ พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีล าดับที่/โครงการ/
รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและ
เดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 

ส่วนที่ 2 



บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 

เทศบำลต ำบลหนองหิน อ ำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************************** 

 แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 6 

 

แบบ ผด. 01 

 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

ร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

1. ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน      
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - -  
 รวม - - - -  
2. ยุทธศำสตร์ด้ำนเศรษฐกิจ กำรประกอบอำชีพตำมแนวหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  - - -  
 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - - -  
 2.2 แผนงานการเกษตร - - - -  
 รวม - - - -  
3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคม สขุภำพอนำมัยและสิ่งแวดลอ้ม  - - -  
 3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - -  

 
3.2 แผนงานสาธารณสุข 1 50 35,000 18.70 งานสาธารณสุข

ส านักปลดั 
 3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ - - - -  
 3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - - -  
 3.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ - - - -  
 3.6 แผนงานการเกษตร  - - - -  
 3.7 แผนงานงบกลาง - - - -  
 รวม 1 50 35,000 18.70  



บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 

เทศบำลต ำบลหนองหิน อ ำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
********************************** 

 แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 7 

 

แบบ ผด. 01 

 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

ร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม      
 4.1 แผนงานการศึกษา - - - -  
 4.2 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ - - - -  
 รวม - - - -  
5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำองค์กำรและกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี      
 5.1 แผนงานบริหารทั่วไป - - - -  

 5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
1 50 152,200 81.30 งานป้องกัน 

ส านักปลดั 
 5.3 แผนงานการศึกษา - - - -  
 5.4 แผนงานเคหะและชุมชน - - - -  
 รวม 1 50 152,200 100  
 รวมท้ังสิ้น 2 100 187,200 100  
 

 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 
เทศบาลต าบลหนองหิน  อ าเภอเมืองสรวง  จังหวัดร้อยเอ็ด 

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

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 8 
 

แบบ ผด. 02 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอ้ม 
3.2 แผนงานสาธารณสุข 

 

ล าดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของ 

กิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้ในการป้องกันโรคตดิเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)  
และการจัดท าหน้ากากอนามัย 
เพื่อป้องกันตนเอง 

จัดฝึกอบรมการท าหน้ากาก
อนามัยให้กับผู้เข้าอบรม
จ านวน 150 คน 

35,000 เทศบาล 
ต าบลหนองหิน 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

รวม 1  35,000               



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 
เทศบาลต าบลหนองหิน  อ าเภอเมืองสรวง  จังหวัดร้อยเอ็ด 

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

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 9 
 

แบบ ผด. 02 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ล าดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของ 

กิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
รับผิดชอบ

หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจ าเทศบาลต าบล
หนองหิน 

เพื่อสนับสนุนจติอาสา
พระราชทานในระดับพื้นที่มี
ความเข้มแข็งและมีทักษะ 

ความรู้ความช านาญในการ
จัดการภัยพิบัติและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

152,200 เทศบาล 
ต าบลหนองหิน 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

รวม 1  152,200               

 


