
แบบ ผด.0

นวนโครงกาเป็นรอ้ยละข เป็นรอ้ยละขหนว่ยงาน
ดาํเนนิการ รงการทงัหม ประมาณทงัา หผดิชอบหล

แผนงานการเกษตร
  1.งานสงเสรมิการเกษตร่ 4 3.36         54,300     0.10         สป./เกษตรฯ

รวม 4 3.36        54,300   0.10       

นวนโครงกาเป็นรอ้ยละข จาํนวนงบปเป็นรอ้ยละขหนว่ยงาน
ดาํเนนิการ รงการทงัหมด งบประมาณทงั ผห ดิชอบห

ข.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ; ยทุธศาสตรท์ ี2 การพฒันาดา้นการบรหิารจดัการและอ

แผนงานการเกษตร
  1. งานอนุรักษ์แหลง่นําและป่าไม ้ 3 2.52         180,000   0.32         สป./เกษตรฯ

รวม 3 2.52        180,000 0.32       
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แบบ ผด.0

                                   ;  ยทุธศาสตรท์ ี3 การสรา้งมลูคา่ เพมิผลผลติดา้นเกษตรปลอด

ข.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ; ยทุธศาสตรท์ ี1 การพฒันาดา้นการสงเสรมิเศรษฐกจิช่ ุ

ยทุธศาสตร/์แนวทางการพฒันา

2. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการบรหิารจดัการและอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสงแวดลอ้มยงัยนืิ

บญัชสรปุจาํนวนโครงการและงบประมาณี
แผนการดาํเนนิงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลตาํบลโนนสะอาด

ยทุธศาสตร/์แนวทางการพฒันา นวนงบประม

ก.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดั ; ยทุธศาสตรท์ ี1 การพฒันาสงคม  ความมนัคงภายใั

ก.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดั ; ยทุธศาสตรท์ ี1 การพฒันาสงคม  ความมนัคงภายใน  สงแวดลอ้มและพั ิ

1. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการสงเสรมิเศรษฐกจิชุมชนทอ้งถนิตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอพยีง่



นวนโครงกาเป็นรอ้ยละข จาํนวนงบปเป็นรอ้ยละขหนว่ยงาน
ดาํเนนิการ รงการทงัหมด งบประมาณทงั ผห ดิชอบห

แผนงานบรหิารงานทวัไป
  1. งานบรหิารทัวไป 14 11.76       ####### 10.79       สานักปลัดํ
  2. งานบรหิารงารคลัง 2 1.68         130,000   0.23         กองคลัง
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน
  1. งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนและระงับอคัคภียั 7 5.88         510,000   0.90         ./สาธารณภยั
แผนงานการศกษาึ
  1. งานบรหิารทัวไปเกยีวกบัการศกษาึ 4 3.36         260,000   0.46         องการศกษึ
  2. งานระดับกอ่นวัยเรยีนและประถมศกษาึ 14 11.76       ####### 9.68         องการศกษึ
  3. งานศกษาไมก่ําหนดระดับึ 1 0.84         120,000   0.21         องการศกษึ
แผนงานสาธารณสขุ
  1. งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอนื 9 7.56         366,050   0.65         งสาธารณสุ
  2. งานศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ 2 1.68         120,000   0.21         งสาธารณสุ
แผนงานสงคมสงเคราะห์ั
  1. งานสวัสดกิารและสงคมสงเคราะห์ั 4 3.36         180,000   0.32         ป./สวัสดกิาร
แผนงานเคหะและชุมชน
  1. งานไฟฟ้าถนน 12 10.08       ####### 3.36         กองชาง่
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน
  1. งานสงเสรมิและสนับสนุนความเขม้แข็งชมุชน่ 6 5.04         243,000   0.43         ป./สวัสดกิาร
แผนงานศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ
  1. งานกฬีาและนันทนาการ 1 0.84         100,000   0.18         องการศกษึ
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แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา
  1. งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพนืฐาน 19 15.97       ####### 39.34       กองชาง่

ก.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดั ; ยทุธศาสตรท์ ี4  การเพมิประสทธภิาพและการบรหิารจดัการภาครฐัิ

3. ยทุธศาสตรด์า้นการพฒันาคณุภาพชวติของประชาชนในทอ้งถนิี
ข.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ; ยทุธศาสตรท์ ี3 การพฒันาดา้นการพฒันาคณุภาพชวีติ

ยทุธศาสตร/์แนวทางการพฒันา



แผนงานการเกษตร
  1. งานสงเสรมิการเกษตร่ 1 0.84         4,300       0.01         สป./เกษตรฯ
แผนงานงบกลาง 9 7.56         ####### 31.59       

รวม 105 88.24     ####### 98.34     สป./กค.

นวนโครงกาเป็นรอ้ยละข เป็นรอ้ยละขหนว่ยงาน
ดาํเนนิการ รงการทงัหม ประมาณทงัา หผดิชอบหล

แผนงานศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ
   1. งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถนิ 7 5.88         705,000   1.25         

รวม 7 5.88        705,000 1.25       
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ก.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดั ; ยทุธศาสตรท์ ี 1 การพฒันาสงคม  ความมนัคงภายใน  สงแวดลอ้มและพั ิ
ข.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ; ยทุธศาสตรท์ ี4 การพฒันาดา้นศลปวฒันธรรม จารตี ปิ

รวมโครงการทงัหมด     จาํนวน     119       โครงการ

ยทุธศาสตร/์แนวทางการพฒันา นวนงบประม

รวมเป็นงบประมาณดาํเนนิงานทงัสน  จาํนวน    ิ 56,520,240   บาท

4. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นศลปวฒันธรรม จารตี ประเพณีและภมูปิญัญาทอ้งถนิิ
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	แบบ ผด.01 สรุป

