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Nongrua Municipality

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองเรือ 

โทร. ๐๔๓ - ๒๙๔๐๕๐ ะ พพพ.ทongrua.go.th



ส่วนที่ ๑

๑) บทนำ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญ 

กับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การ 

ปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี ้

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ได้บัญญัต ิ

ให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติ 

บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 

ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำข้ึนเพื่อให้การกระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างชวางขึ้น ชึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไป 

ถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วม 

ในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลมาก

เทศบาลตำบลหนองเรือ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการ 

พัฒนาเทศบาลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดหมายในการพัฒนา ในช่วง ๕ ป ี(๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และ 

เชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำป ีเนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน 

โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละป ีโดยครอบคลุมระยะเวลา ๕ ป ีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า 

ด้วยการจัดทำและประสานแผนของเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๘ แก่ไขเพิ่มเดิม ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน 

ที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๐๓/ว ๖๒๔๗ ลงวันที ่๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลหนองเรือ โดยคณะกรรมการ 

สนับสบุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองเรือ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองเรือ จึงได้จัดทำ 

แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม 

ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลข้ึนและเพื่อ 

กำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่าง  ๆที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ม ี

ความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น และมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอ่ืนๆ รวมทั้งการ 

จำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประมวลผลเม่ือสิ้นปีม ี

ความสะดวกมากขึ้น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองเรือ มุ่งหวังว่าแผนการ 
ดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็น 

อย่างดี



ส่วนที่



จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าวสามารถสรุปขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานได้ 

๓ ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที ่๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเก็บรวบรวม  

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพ้ืนที่ของเทศบาลตำบล ซึ่งจะประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม 

ของ เทศบาลตำบลหนองเรือ และโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ 
หน่วยงานอื่นๆ ที่จะดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตำบล

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนดำเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบล 

จัดทำร่างแผนดำเนินงาน โดย พิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองเรือ และหน่วยงานต่างๆ 

จะต้องมีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองเรือ เพื่อเสนอต่อ 

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบล และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบล พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึง 

นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อนายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเค้าโครง 

แผนการดำเนินงานจะแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ

ส่วนที ่๑ บทนำ ประกอบด้วย

๑) บทนำ

๒) วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
๓) ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน

๔) ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน

ส่วนที ่๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย

๑) บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.๐๑)

๒) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.๐๒)

๓) บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(ผด.๐๒/๑)
ส่วนที ่๓ ประกาศใช้แผนการดำเนินงานเมื่อนายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ ให้ความ

เห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 

๑๕ วัน นับจากวันที่ปิดประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถ่ิน รับทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 

๓๐ วัน

๔) ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
๑. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการ 

ปฏิบัติมากขึ้น

๒. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและม ี

ประสิทธิภาพ
๓. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี

๕. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลตำบลหนองเรือ

๖. สามารถนำแผนปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่าง  ๆตาม 

งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ได้อย่างถูกต้อง



๒) วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
๑. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการ 

พัฒนาท่ีดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจำปีงบประมาณนั้นเพื่อให้แนวทางในการ 

ดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นลดความซํ้าซ้อน 

ของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง  ๆของแผนงาน/โครงการ 

ในแผนการดำเนินงาน
๒. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการ 

ดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
๓. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

๓.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเดิม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

๓.๒ โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๓ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ 

(ถ้ามี)

๓.๔ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมมิภาค หรือหน่วยงาน 
อื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูล 

โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการ 

ดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยว  

ต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)โดยให้องค์กรปกส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำป ี

ของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓.๕ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด 

ประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

๓) ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน
ระเบียบทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แกไข 

เพิ่มเดิม หมวด ๕ การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ ๒๖ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการ 

ดำเนินงาน โดยมีข้ันตอน ดังต่อไปนี้

๓.๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กร  

ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๒ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการ แล้วเสนอให้ผู้บริหารทองถิ่นประกาศ เป็นแผนการ 

ดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น 

ทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน



ส่วนที่ ๒

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม
องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนเสนอโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/ 

งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑)

แบบ ผด.๐๑ เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำป ี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการคิดเป็นร้อยละของ 

โครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด หน่วยงานรับผิดชอบ

การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด. ๐๑ นี ้จะต้องรายการยุทธศาสตร์แผนงาน ให ้ครบถ้วน 

สมบูรณ ์ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวน งบประมาณ 

การคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องะบุหน่วยงานรับผิดชอบ และเมื่อลงแต่ละ ยุทธศาสตร์และ 

แผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย

การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมดของการคิดเป็นร้อยละของโครงการ ทั้งหมด 

และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (๑๐๐)

๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒)

แบบ ผด.๐๒ เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงานิประจำปีงบประมาณ พศ. 

๒๕๖๖ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของ 

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและ 

เดือน โดยเริ่มจากเดือน ตุลาคมของทุกปีไปส้ินสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

๒.๓ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.๐๒/๑)

แบบ ผด.๐๒/๑ เป็นแบบจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการ ตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ ์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/ 

รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท) /สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน 

โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง



ส่วนที่



ส่วนที ่2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แบบ ผด. 01

เทศบาลตำบลหนองเรือ

ยุทธศาสตร์/แนวทาง
จำนวน 

โครงการที่

คิดเป็นร้อยละของ 

โครงการทั้งหมด

จำนวน 

งบประมาณ

ร้อยละของ 

งบประมาณ

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน และชุมชนให้มีคุณภาพ

1.1. แผนงานการศึกษา 3 5.00 6,601,935 31.57 ทต.หนองเรือ

1.2. แผนงานสาธารณสุข 5 6.67 250,000 1.24 ทต.หนองเรือ

1.3. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 3.17 40,000 0.29 ทต.หนองเรือ

1.4. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมขน 5 7.94 320,000 3.76 ทต.หนองเรือ

1.5. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 2 3.17 120,000 0.88 ทต.หนองเรือ

รวม 17 25.96 7,331,935.00 37.75

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

2.1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10 15.87 4,615,200 21.43 ทต.หนองเรือ

รวม 10 15.87 4,615,200.00 21.43



ส่วนท ี2
*************************************

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน และชุมชนให้มีคุณภาพ 17 โครงการ

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 10 โครงการ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ของชุมชน 4 โครงการ

4. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 5 โครงการ

5. ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 8 โครงการ

6. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องล่ิน 8 โครงการ

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการบริหารจัดการองค์กร 11 โครงการ

รวม 63 โครงการ

***************^********************

เทศบาลตำบลหนองเรือ 

อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น



ส่วนที ่2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แบบ ผด. 01

เทศบาลตำบลหนองเรือ

ยุทธศาสตร์/แนวทาง
จำนวน 

โครงการที่

คิดเป็นร้อยละของ 

โครงการทั้งหมด

จำนวน 

งบประมาณ

ร้อยละของ 

งบประมาณ

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก
6. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมกีฬา คิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

6.1. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 8 12.70 600,000 4.42 ทต.หนองเรือ

รวม 8 12.70 600,000.00 4.42

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการบริหารจัดการองค์กร

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

7.2 .แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

10

1

15.87

1.59

720,000

20,000

4.58

0.15

ทต.หนองเรือ 

ทต.หนองเรือ

รวม 11 17.46 740,000.00 4.73



ส่วนที ่2 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

เทศบาลตำบลหนองเรือ

แบบ ผด. 01

ยุทธศาสตร์/แนวทาง
จำนวน 

โครงการที่

คิดเป็นร้อยละของ 

โครงการทั้งหมด

จำนวน 

งบประมาณ

ร้อยละของ 

งบประมาณ

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการสร้างรายสได้ของชุมชน

3.1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

3.2. แผนงานการพาณิชย์

2

2

3.17

3.17

60,000

60,000

0.44

0.44

ทต.หนองเรือ 

ทต.หนองเรือ

รวม 4 6.35 120,000.00 0.88

4. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม

4.1. แผนงานเคหะและชุมชน

4.2. แผนงานสาธารณสุข

3

2

4.76

3.17

100,000

60,000

0.74

0.44

ทต.หนองเรือ 

ทต.หนองเรือ

รวม 5 7.94 160,000.00 1.18

5. ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

5.1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

5.2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2

6

3.17

9.52

50,000

120,000

0.37

0.88

ทต.หนองเรือ 

ทต.หนองเรือ

รวม 8 12.70 170,000.00 1.07



ส่วนที ่2
*************************************

บัญชีรายละเอียดจำนวนโครงการและงบประมาณ

*****************************^******

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน และชุมชนให้มีคุณภาพ 

ประกอบด้วย 5 แผนงาน 

จำนวน 17 โครงการ

เทศบาลตำบลหนองเรือ 

อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น



ส่วนที ่2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
แบบ ผด. 01

เทศบาลตำบลหนองเรือ

ยุทธศาสตร์/แนวทาง
จำนวนโครงการที ่

ดำเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ 

โครงการทั้งหมด

จำนวน 

งบประมาณ

ร้อยละของ 

งบประมาณ

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

สรุปรวม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน และชุมชนให้มีคุณภาพ 17 25.96 7,331,935 37.75 ทต.หนองเรือ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 10 15.87 4,615,200 21.43 ทต.หนองเรือ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ของชุมชน 4 6.35 120,000 0.88 ทต.หนองเรือ

4. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 5 7.94 160,000 1.18 ทต.หนองเรือ

5. ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 8 12.70 a 1.07 ทต.หนองเรือ

6. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 8 12.70 600,000 4.42 ทต.หนองเรือ

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการบริหารจัดการองค์กร 11 17.46 740,000 4.73 ทต.หนองเรือ

รวม 63 99 13,567,135 71



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลหนองเรือ

แบบ ผด. 02

ฆุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ

1.2. แผนงานสาธารณสุข

ำดับ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ สถานV หน่วยงาน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ที่ (บาท) ดำเนินการ รับผิดชอบหลัก รุ่ งึ^ (เ^ ๔ ๘

1 โครงการป้องกันและควบคุม 

โรคติดต่อนำโดยแมลง

ดำเนินงานเสาระวังป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อหรือโรคไม ่

ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และค่าใช้จ่ายในการอื่นๆที่จำเป็น 

(เทศบัญญ้ติฯ หน้า 230 )

30,000 ทต.หนองเรือ กอง

สาธารณสุข

2 โครงการควบคุมโรคขาดสาร 

ไอโอดีน ฯ

- อุดหนุน 3 ชุมชน ๆ ละ 20,000 บาท ในการดำเนินงาน 

ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในครัวเรือน (ชุมชนบูรพา/ 

ตลาดสดที่หนึ่ง/ ร่วมใจ) (เทศบัญญ้ติฯ หน้า 233 )

100,000 ทต.หนองเรือ กอง

สาธารณสุข

3 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน 

สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม

- อุดหนุน 5 ชุมชน ๆ ละ 20,000 บาท ในการสืบสาน 

พระราชปณิธานเกี่ยวกับการต้านภัยมะเร็งเต้านม ฯลฯ 

(ชุมชนทรัพย์เจริญฯ/ กลางสวรรค์ฯ/ หนองเรือทุ่งฯ/ 

บ้านใหม่ฯ/เจ้าพ่อแสนเมือง ) (เทศบัญญติฯ หน้า 233 )

60,000 ทต.หนองเรือ กอง

สาธารณสุข

—►

4 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย 

จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน 

ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ 

พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุหาภรณ 

วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระ 

ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง 

เธอเจ้าฟ้าจุหาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศร ี

สวางควัฒน วรขัตติยราชนาร ีและดำเนินการอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้อง (เทศบัญญ้ติฯ หน้า 223 )

30,000 ทต.หนองเรือ กอง

สาธารณสุข



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลหนองเรือ

แบบ ผด. 02

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ

1.1. แผนงานการศึกษา

ลำดับ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดชองกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
สถานที่

หน่วยงาน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ที่ (บาท) ดำเนินการ รับผิดชอบหลัก
ธ: ฟุ

ฟุ
ฟ

ฟุ
ไ!ฟ ฟุ ฟุ

ฟุ ฟุ

1 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) จัดหาอาหารเสริม (นม) ตลอดปีงบประมาณให้กับ

1.ศพด. หนองเรือ 1, 2.โรงเรียนเทศบาลหนองเรือ 1 

ร-โรงเรียนชุมชนหนองเรือ

(เทศบัญญติฯ หน้า 205 )

2,090,130 ทต.หนองเรือ กองการศกษา

2 โครงการจัดหาอาหารกลงวัน 

โรงเรียนชุมชนหนองเรือ

อุดหนุนโรงเรียนชุมชนหนองเรือในการจัดหาอาหาร 

กลางวันให้นักเรียน จำนวน 977 คน

(เทศบัญญัติฯ หน้า 210)

4,103,400 โรงเรียน

ชุมชน 

หนองเรือ

กองการศึกษา

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ 

บริหารสถานศึกษา

1) สนับสนุนหรือจัดหาอาหารกลางวันและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับการจัดสรร ให้นักเรียน จำนวน 35 คน 

ชองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทด.หนองเรือ(เทศบัญญัติๆ หน้า 200) 

2) สนับสนุนหรือจัดหาอาหารกลางวันและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับการจัดสรร ให้นักเรียน จำนวน 16 คน 

ของโรงเรียนเทศบาลตำบลหนองเรือ 1

(เทศบัญญัติฯ หน้า 201)

279,125

129,280

ศพด.

ทต.หนองเรือ 1

โรงเรียน

ทด.หนองเรือ 1

a
กองการศกษา



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลหนองเรือ

แบบ ผด. 02

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ

1.3. แผนงานสังคมสงเคราะห้

ลำดับ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
สถานที่

หน่วยงาน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ที่ (บาท) ดำเนินการ รับผิดชอบหลัก
รํ ฟ

ฟุ ฟุ ฟุ
ฟุ ฟุ

ฟุ
rd

ฟุ

1 โครงการสงเคราะห์ประชาชน 

หรือผู้ด้อยโอกาส

จัดหาอาชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค และอื่นๆ 

เพื่อสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส 

(เทศบัญญ้ติฯ หน้า 247 )

20,000 ทต.หนองเรือ สานกบลด ฯ

2 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบ 

สาธารณภัย

จัดหาเคร่ืองอุปโภค บริโภค ถุงยังชีพ พันธุพืช อาชีพ และอื่นๆ 

เพื่อสงเคราะห์พื่นฟูช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในภายหลัง 

(เทศบัญญ้ติฯ หน้า 246 )

20,000 ทต.หนองเรือ สำนักปลัดฯ



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลหนองเรือ

แบบ ผด. 02

]ทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ

1.2. แผนงานสาธารณสุข

ำ คับ 

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

๘ ๔ ระ ระ ระ
rd

รุ

5 โครงการดูแลสุขภาพวิถีธรรมตาม 

หลักยา 9 เม็ด

ดำเนินงานโครงการดูแลสุขภาพวิถีตามหลักยา 9 เม็ด 

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการที่เกี่ยวข้อง 

(เทศบัญญติฯ หน้า 229 )

30,000 ทต.หนองเรือ กอง

สาธารณสุข



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ ผด. 02

เทศบาลตำบลหนองเรือ

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ

1.4. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ 

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด'ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

หลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ระ’ ฟ
ฟุ

J3
ฟุ

ไ!ฟ ฟุ ฟุ
rd

ฟุ

5 โครงการสนับถึนุนการจัด 

สวัสดิการชุมชน

ดำเนินการสนับสนุนสวัสดิการ อบรมให้คความรู้เกิดการ 

รวมกลุ่ม ส่งเสริมระบบการออม ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา 

ในชุมชน เช่น การเกิด การตาม การป่วย ฯลฯ และ 

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง (เทศบัญญติฯ หน้า 278 )

30,000 ทต.หนองเรือ สำนักปลัดฯ



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลหนองเรือ

แบบ ผด. 02

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ

1.4. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
สถานที่ หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ที่ (บาท) ดำเนินการ
ฟ

ฟุ
ฟ

ฟุ ฟุ ฟุ ๘
ฟุ

ฟ
ฟุ

1 โครงการครอบครัวอบอุ่น ดำเนินการส่งเสริมสายสัมพันธ์ในครอบครัวให้อยู่อย่างอบอุ่น 

มีความสุขและแทรกกิจกรรมในโครงการจัดงานต่างๆ 

(เทศบัญญติฯ หน้า 275 )

20,000 ทต.หนองเรือ สำนักปลัดฯ

2 โครงการฟิกอบรมและทัศนคึกษ 

ดูงานผู้สูงอายุ

จัดฟิกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้สูงอาย ุเพื่อเพิ่มพูน 

และเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการดูแลคุณภาพชีวิต 

(เทศบัญญ้ติๆ หน้า 276 )

200,000 ทต.หนองเรือ สำนักปลัด

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ของผู้สูงอายุ

ดำเนินการส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ การตรวจสุขภาพ 

หาอาชีพเสริมรายได้ การฟิกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอาย ุฯลฯ 

(เทศบัญญติฯ หน้า 277 )

20,000 ทต.หนองเรือ สำนักปลัดฯ3

4 โครงการพัฒนาสตรี ดำเนินการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มสตร ีและ 

บทบาทสตรีในการมีส่วนร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์

หรือกิจกรรมในวันสตรีสากล ฯลฯ (เทศบัญญ้ติฯ หน้า 277 )

20,000 ทต.หนองเรือ สำนักปลัดฯ



ส่วนที ่2 
*************************************

บัญชีรายละเอียดจำนวนโครงการและงบประมาณ

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

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

ประกอบด้วย 1 แผนงาน

จำนวน 10 โครงการ

เทศบาลตำบลหนองเรือ 

อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ ผด. 02

เทศบาลตำบลหนองเรือ

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ

1.5. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดชื้นจากโครงการ

งบประมาณ
สถานที่ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

หลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ที่ (บาท) ดำเนินการ ๔
ฟุ

๙ ฟุ ฟุ ฟุ ฟุ <1ฟ
ฟุ

ฟ ฟุ

1 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ดำเนินการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 

(เทศบัญญติฯ หน้า 286 )

100,000 ทต.หนองเรือ กองการศึกษา

2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน -ดำเนินการร่วมกับสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมเยาวชน เพื่อ 

พัฒนาศักยภาพเยาวชนหรือทูบีนัมเบอร์วัน และอื่นๆ 

ทีเกียวข้อง เพือพัฒนาเยาวชนให้แสดงออกอย่างสรัางสรรค์

(เทศบ'ญญ้ติฯ หน้า 286 )

20,000 ทต.หนองเรือ กองการศึกษา



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลหนองเรือ

แบบ ผด. 02

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

2.1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ 

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

๔ ๔ ๘
ไ!;3 เม

.ย
.

<1^
๔

rd

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า 

รูปตัวยู คสล. ถนนเทศบาล 1 

(ช่วงที 2) จากถนนสุขาภิบาล 2 

ถึงถนนสุขาภิบาล 6

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู คสล. ขนาดกว้าง 

0.50 เมตร ลึก 0.55 เมตร ยาวข้างละ 435.50 เมตร ความยาว

รวมทังหมด 871.00 เมตร พร้อมติดตังป้ายโครงการก่อสร้าง

จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง จำนวน

1 ป้าย โดยก่อสร้างตามแบบแปลนและ รายะเอียดทีเทศบาล

ตำบลหนองเรือกำหนด (เทศบัญญ้ติฯหน้า 315)

2,457,000 ทต.หนองเรือ กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า

รูปตัวยู ซอยชื่นจิตต ์1

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํ้าคสล. กว้าง 0.50 เมตร 

ลึก 0.55 เมตร ยาวข้างละ 132.50 เมตร ความยาวรวมทั้งหมด 

265.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการก่อสร้าง จำนวน 1 ป้าย 

และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง จำนวน 1 ป้าย

โดยก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียดท่ีเทศบาลตำบลหนองเรือ 

กำหนด (เทศบัญญ้ติฯหน้า 316 )

749,300 ทต.หนองเรือ กองช่าง



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลหนองเรือ

แบบ ผด. 02

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

2.1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ 

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

<z
ระ

เม
.ย

.

ช2ิ

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

ซอยมิตรประชา 2

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00เมตร 

ยาว 104.80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้นที่ถนน คสล.

ไม่น้อยกว่า 419.20 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ

0.25 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการก่อสร้าง จำนวน 1 ป้าย

และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง จำนวน 1 ป้าย

โดยก่อสร้างตามแบบแปลนและ รายะเอียดที่เทศบาลตำบลหนองเรือ 

กำหนด (เทศบัญญ้ติฯหน้า 314)

324,300 ทต.หนองเรือ กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

ซอยอภัยมงคล 3

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร

ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ถนน คสล.

ไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร ลงหินคลุกทางข้างละ

0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการก่อสร้าง จำนวน 1 ป้าย

และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง จำนวน 1 ป้าย

โดยก่อสร้างตามแบบแปลนและ รายะเอียดที่เทศบาลตำบลหนองเรือ 

กำหนด (เทศบัญญติฯหน้า 315)

236,200 ทต.หนองเรือ กองช่าง



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลหนองเรือ

แบบ ผด. 02

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

2.1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ 

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

(ฟุ ฟุ ฟุ ฟุ
งึ^ เม

.ย
.

<z
ฟุ ฟุ

7 โครงการปรับปรุงและซ่อมไหล ่

ทาง ทางเท้า ทางเช่ือมและ

เกาะแบ่งถนนทางหลวงหมาย

หมายเลข ๑๒ ตอนหนองแก

- บ้านฝาง ระหว่างกม ๕๐๘+

๑๐๐ - กม ๕๐๙ + ๘๕๐

ปรับปรุงทางเท้า 13,000,000 กม ๕๐๘+

๑๐๐ - กม

๕๐๙ + ๘๕๐

หมวดทางหลวง

หนองเรือ

8 โครงการขยายเขตไฟฟ้าให ้

บ้านเรือราษฎรรายใหม ่(กฟภ.)

ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าโครงการักเสาพร้อมพาดสายไฟฟ้า - ทต.หนองเรือ การไฟฟ้า 

อ.หนองเรือ

9 โครงการขยายเขตไฟฟ้าให ้

พื้นที่ทำกินทางการเกษตร

(คขก.)

ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าโครงการักเสาพร้อมพาดสายไฟฟ้า ทต.หนองเรือ การไฟฟ้า 

อ.หนองเรือ

10 โครงการขยายผิวจราจรถนน 

คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพัฒนา 

มงคล หมู่ที ่10, หมู่ที ่13

ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพัฒนามงคล

หมู่ที ่10, หมู่ที ่13 ตำบลหนองเรือ กวัางส่งละ 2 เมตร ส่งซ้ายยาว 

1,044 เมตร ส่งขวายาว 1,038 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที ่

ไม่น้อยกว่า 4,164 ตารางเมตร

5,272,000 ทต.หนองเรือ กองช่าง 

ทต.หนองเรือ 

(งบเงินอุดหนุน)



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลหนองเรือ

แบบ ผด. 02

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

2.1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ 

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที ่

ดำเนินการ

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

๔ ๔ ๔

เม
.ย

. ๔

5 โครงการปรับปรุงผิวจราจร 

ถนนหนองเรือ ถนนหนองเรือ - 

บ้านเหล่า

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปูแอสฟ้ลท์ดิกคอนกรีต ถนนคสล.เดิมช่วง 

กม. 0+000 - 0+071.50 กว้าง 5.00 เมตร ช่วงยาวรวม 71.50 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 357.50 ตารางเมตร 

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการอสร้าง จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชา

สัมพันธ์โครงการก่อสร้าง จำนวน 1 ป้าย โดยก่อสร้างตามแบบแปลน 

และรายละเอียดที่เทศบาลตำบลหนองเรือกำหนด

(เทศบัญญติฯหน้า 316 )

152,500 ทต.หนองเรือ กองช่าง

6 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

พร้อมรางระบาย ถนนพระแท่น

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปูแอสฟ้ลท์ดิกคอนกรีต ถนนคสล.เดิมช่วง 

กม. 0+000 - 0+430 ช่วงที ่1 กว้าง 3.50 เมตร ช่วงที ่2 กว้าง 

4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,579.00 

ตารางเมตร และวางท่อระบายนํ้าเสันผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 

กม. 0+065 จำนวน 5 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการก่อสร้าง 

จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง

จำนวน 1 ป้าย โดยก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียดที่เทศบาล 

ตำบลหนองเรือกำหนด (เทศบัญญ้ติฯหน้า 316 )

695,900 ทต.หนองเรือ กองช่าง



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ ผด. 02

เทศบาลตำบลหนองเรือ

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ของชุมชน

3.1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ 

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที ่

ดำเนินการ

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

<ะ
ระ

ฝ
ระ ๘

1 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ ดำเนินการฟิกอบรมและส่งเสริมอาชีพประชาชนตามกลุ่ม 

สนใจต่าง ๆ เช่น กลุ่มสตร ีๆลฯ เป็นต้น รวมถึงการช่วยเหลือ 

พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้ประชาชนมีความรู้นำไป 

ใช้ประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ (เทศบัณญ์ติฯ หน้า 279)

30,000 ทต.หนองเรือ สำนักปลัดฯ

2 โครงการอบรมเพ่ือสร้างปราชญ ์

และผู้นำเศรษฐกิจพอเพียงใน

ชุมชน

ดำเนินการสนับสนุนการสวัสดิการชุมชน อบรมให้ความรู ้

ส่งเสริมให้มีปราชญ ์และผู้นำเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 

ประจำศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทางด้านเกษตรอินทรีย ์

เกษตรทฤษฎีใหม่และปศุสัตว์เพื่อเป็นวิทยากรถ่ายทอด 

องค์ความรู้ได้และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (เทศบัญญ์ติฯ หน้า 278 )

30,000 ทต.หนองเรือ สำนักปลัดฯ



ส่วนที ่2 
*************************************

บัญชีรายละเอียดจำนวนโครงการและงบประมาณ

***********^************************

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ของชุมชน 

ประกอบด้วย 2 แผนงาน

จำนวน 4 โครงการ

เทศบาลตำบลหนองเรือ 

อำเภอหนองเรือ ชังหวัดขอนแก่น



ส่วนที ่2 
*************************************

บัญชีรายละเอียดจำนวนโครงการและงบประมาณ

*******************^****************

4.ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ประกอบด้วย 2 แผนงาน

จำนวน 5 โครงการ

เทศบาลตำบลหนองเรือ 

อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลหนองเรือ

แบบ ผด. 02

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ของชุมชน

3.2. แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที ่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ที่
ธะ

๔
ไ!^ เม

.ย
.

ระ ๗

1 โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจ 

ตลาดสดน่าซ้ือ

- ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาตลาดสดให้ได ้

มาตรฐาน เข่น การจัดนิทรรศการ การสุขาภิบาล ฯลฯ หรือ 

การส่งเสริมการทำอาหารให้มีคุณภาพ เข่น การประกอบ 

อาหารปรุงสุกใหม่ และอื่น ๆ (เทศบัญญ้ติฯ หน้า 320)

30,000 ทต.หนองเรือ กอง

สาธารณสุขฯ

2 โครงการพัฒนาตลาดสด - ดำเนินการพัฒนาตลาดสดเทศบาล เข่น ดำเนินกิจกรรม 

รักษาความสะอาด การจัดระเบียบสินค้า การปรับปรุงภูมิทัศน ์

ความปลอดภัยในการใช้อาคารตลาดสด การติดตั้งแสงสว่าง 

และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (เทศบัญญติฯ หน้า 319 )

30,000 ทต.หนองเรือ กอง

สาธารณสุขฯ



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ ผด. 02

เทศบาลตำบลหนองเรือ

ยุทธศาสตร์ที ่4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.2. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ 

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดชองกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ธ: ธ: ระ
ฟ

ร:

1 โครงการบ้านน่าอยู ่ชุมชนน่ามอง จัดการประกวดการรักษาความสะอาด และความเป็น 

ระเบียบเรียบร้อยในชุมชนท้ัง 8 ชุมชน

(เทศบัญญติฯ หน้า 229)

30,000 ทต.หนองเรือ กอง

สาธารณสุขฯ

2 โครงการรณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดทำส่ือ 

ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญและ 

ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(เทศบัญญ้ติฯ หน้า 230 )

30,000 ทต.หนองเรือ กอง

สาธารณสุขฯ



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ ผด. 02

เทศบาลตำบลหนองเรือ

ยุทธศาสตร์ที ่4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4.1. แผนงานเคหะและชุมชน

ลำด ั

บที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที ่

ดำเนินการ

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

๘ ๙
ฟ 4^?

๘

1 โครงการปรับปรุงและพัฒนา 

พื้นที่ทิ้งขยะ

ดำเนินการจ้างเหมาบริการกำจัดขยะตกค้าง ชุดโกย กำจัดด้' 

จุลินทรีย์ชีวภาพ ชุดลอกแนวป้องกันขยะ ฯลฯ

(เทศบัญญ้ติฯ หน้า 260 )

30,000 ทต.หนองเรือ กอง

สาธารณสุขฯ

2 โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ 

สีเขียวของชุมชน

ดำเนินการปลูกต้นราชพฤกษ์ หรือต้นไม ้หรือป่าชุมชน 

ในวันพ่อหรือวันแม่แห่งชาติและวันสำคัญต่างๆ

(เทศบัญญ้ติฯ หน้า 251 )

40,000 ทต.หนองเรือ กองช่าง

3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการจัดการขยะ

ดำเนินการฟิกอบรมให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับวิธี 

การจัดการขยะ และ จัดช้ือครุภัณฑ์ วัสด ุอุปกรณ์ที่จำเป็น 

(เทศบัญญ้ติฯ หน้า 261 )

30,000 ทต.หนองเรือ กอง

สาธารณสุขฯ



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลหนองเรือ

แบบ ผด. 02

ยุทธศาสตร์ที ่5 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

5.1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำด ั

บที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดชื้นจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที ่

ดำเนินการ

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

๘ ๔
งึ^ ฟ 0^3

ระ

1 โครงการเทศบาลพบประชาชน ดำเนินการจัดหน่วยออกใหับริการในชุมชนทั่ง 8 ชุมชน 

(เทศบัญญ้ติฯ หน้า 105 )

30,000 ทต.หนองเรือ สำนักปลัดฯ

2 โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของ 

ชาติและสร้างความรักความสามัคคี

-ดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ รวมพลังมวลชน 

สร้างความสามัคค ีและจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 

รักษาทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม (เทศบัญญติฯ หน้า 105 )

20,000 ทต.หนองเรือ สำนักปลัดฯ



ส่วนที ่2 
*************************************

บัญชีรายละเอียดจำนวนโครงการและงบประมาณ

******^*****************************

5. ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ประกอบด้วย 2 แผนงาน

จำนวน 8 โครงการ

เทศบาลตำบลหนองเรือ 

อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลหนองเรือ

แบบ ผด. 02

ยุทธศาสตร์ที ่5 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

5.2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำด ั

บที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดขอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

๔ ๔

5 โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการ 

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- ดำเนินการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัยแก่ประชาชนให้สามารถสาธารณภัยเผชิญเหตุต่าง 8’

ให้ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(เทศบัญญิติฯ หน้า 178)

20,000 ทต.หนองเรือ สำนักปลัดฯ

6 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น

- อุดหนุนจังหวัดขอนแก่นในกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและ 

แก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับจังหวัด

(เทศบัญญ้ติฯ หน้า 168 )

30,000 จ.ขอนแก่น สำนักปลัดฯ



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ ผด. 02

เทศบาลตำบลหนองเรือ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

5.2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดั
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

บที่ (บาท) ดำเนินการ รับผิดชอบหลัก ระ
<2

ระ ระ £ะ
บ^ ฟ

ระ รุ่

1 โครงการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด

- จัดทำสื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด และการ 

จัดกิจกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด (เทศบัญญัติฯ หน้า 163 )

20,000 ทต.หนองเรือ สำนักปลัดฯ

2 โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ - ดำเนินการตั้งจุดบริการประชาชน และจัดทำป้ายรณรงค์ 

ประชาสัมพันธ ์เพื่อลดอุบัติเหตุโดยเฉพาะในช่วงเทศกาล 

ฯลฯ (เทศบัญญัติฯ หน้า 163 )

20,000 ทต.หนองเรือ สานกบลดๆ

3 โครงการรณรงค์วินัยจราจร - ดำเนินการอบรมรณรงค์การใช้รถใช้ถนนของประชาชนให ้

มีความปลอดภัยและมีวินัยในการจราจร เพื่อความ 

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (เทศบัญญัติฯ หน้า 182)

10,000 ทต.หนองเรือ สำนักปลัดฯ

4 โครงการฟิกอบรมและหรือทบทวน

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

- ดำเนินการจัดอบรมหรือฟิกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย 

ฝ่ายพลเรือน การจัดกิจกรรมงานวัน อปพร. ฯลฯ

(เทศบัญญัติฯ หน้า 177)

20,000 ทต.หนองเรือ สำนักปลัดฯ



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ ผด. 02

เทศบาลตำบลหนองเรือ

ยุทธศาสตร์ที ่6 การส่งเสริมกีฬา คิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

6.1. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ 

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที ่

ดำเนินการ

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

๔ รุ่
7^ ฟ

ระ รอํ

1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา 

ต้านยาเสพติด

- ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาส่งเสริมการออกกำลังกาย 

หรือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ลดการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

(เทศบัญญ้ติฯ หน้า 287)

20,000 ทต.หนองเรือ กองการศึกษา

2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา 

เยาวชนและประชาชน

- อุดหนุนชุมชนหนองเรือทุ่งศรีทองดำเนินการจัดการ 

แข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน (เทศบัญญัติฯ หน้า 288)

80,000 ทต.หนองเรือ กองการศึกษา

3 โครงการส่งเสริมประเพณ ี

วันเข้าพรรษา

- อุดหนุนชุมชนจัดกิจกรรมประดับตกแต่ง

ขบวนแห่เทียนพรรษา และถวายนํ้าปานะ เพื่อถวายในทุกวัด 

ในเขตเทศบาล (เทศน์ญญิติฯ หน้า 292)

50,000 ทต.หนองเรือ กองการศึกษา

4 โครงการจัดงานประจำปี

"อีตฮอยอีสาน งานของดีหนองเรือ1

- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประจำปีร่วมกับอำเภอหนองเรือ 

ตามภารกิจที่อำเภอมอบหมายหรือขอความร่วมมือ ฯลฯ 

(เทศบัญญ้ติฯ หน้า 289 )

30,000 ทต.หนองเรือ กองการศึกษา

5 โครงการส่งเสริมจัดงานประเพณ ี

บุญเดือนหก (บุญบั้งไฟ)

- อุดหนุนชุมชนเจ้าพ่อแสนเมืองในการจัดงานจัดกิจกรรม 

ประกวดขบวนแห่บั้งไพ่และแข่งขันจุดบั้งไพ่ร่วมกับเทศบาล 

(เทศน์ญญํติฯ หน้า 291)

100,000 ทต.หนองเรือ กองการศึกษา

6 โครงการจัดงานประเพณีวันปีใหม่ - จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 

(เทศน์ญญ้ติฯ หน้า 290 )

10,000 ทต.หนองเรือ กองการศึกษา



ส่วนท ี2
*************************************

บัญชีรายละเอียดจำนวนโครงการและงบประมาณ

********^***************************

6. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ประกอบด้วย 1 แผนงาน

จำนวน 8 โครงการ

เทศบาลตำบลหนองเรือ

อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น



ส่วนที ่2
*************************************

บัญชีรายละเอียดจำนวนโครงการและงบประมาณ

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

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการบริหารจัดการองค์กร 

ประกอบด้วย 2 แผนงาน

จำนวน 11 โครงการ

เทศบาลตำบลหนองเรือ 

อำเภอหนองเรือ ชังหวัดขอนแก่น



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ ผด. 02

เทศบาลตำบลหนองเรือ

ยุทธศาสตร์ที ่6 การส่งเสริมกีฬา คิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

6.1. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ที่ (บาท) ดำเนินการ รับผิดชอบหลัก ๔ ๔ ๘

7 โครงการส่งเสริมประเพณี 

วันสงกรานต์และวันกตัญญ

- จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ และรดนํ้าดำหัวขอพรจาก 

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล โดยจัดงานบริเวณสระหนองเรือ 

(เทศบัญญ้ติฯ หน้า 290)

100,000 ทต.หนองเรือ กองการศึกษา

8 โครงการจัดงานลอยกระทง 

ประจำปี

- จัดกิจกรรมงานลอยกระทงประจำปี เช่น นางนพมาศ 

กระทงประกวดขบวนแห ่ฯลฯ จำนวน 50,000 บาท 

(เทศบัญญ้ติฯ หน้า 289 )

- อุดหนุนชุมชนต่าง ๆ ในการจัดงานลอยกระทงประจำป ี

ร่วมกับเทศบาล ชุมชนละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 

160,000 บาท (เทศบัญญติฯ หน้า 292)

210,000 ทต.หนองเรือ กองการศึกษา



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ ผด. 02

เทศบาลตำบลหนองเรือ

ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการบริหารจัดการองค์กร 

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำด ั

บที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที ่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

รํ <ะ ๔
ฝ

๔ รอฺ

6 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรร 

และความโปร่งใสในการดำเนินง 

ของเทศบาลตำบลหนองเรือ

ดำเนินการอบรมให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติงานให้แก ่

ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง

(เทศบัญญัติฯ หน้า 107)

20,000 ทต.หนองเรือ สำนักปลัดฯ

7 โครงการการจัดกิจกรรมเฉลิม 

พระเกียรติ

-ร่วมกับอำเภอหนองเรือ ในการจัดงานรัฐพิธีเป็นค่าใช้จ่าย 

วันสำคัญต่างๆและกิจกรรมอื่นๆ ที่จำเป็นตามภารกิจ 

ที่สำคัญ เช่น การจัดงานวันแม่แห่งชาติ บริจาคโลหิต ฯลฯ 

(เทศบัญญัติฯ หน้า 104 )

200,000 ทด.หนองเรือ สำนักปลัดฯ

8 โครงการสนับสนุนการประเมิน 

การจัดบริการสาธารณะ

ดำเนินการจ้างประเมินความพึงพอใจของประชาชน หรือ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 

(เทศบัญญัติฯ หน้า 118)

20,000 ทต.หนองเรือ สำนักปลัดฯ

9 โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาด 

อำเภอหนองเรือ

จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่กิ่งกาชาดอำเภอหนองเรือใช้จ่ายใน 

การดำเนินการโครงการอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอหนองเรือ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เทศบัญญัติฯ หน้า 116)

30,000 ทต.หนองเรือ สำนักปลัดฯ

10 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ 

ทะเบียนทรัพย์สิน

ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เสร็จ 

เรียบรัอยสามารถใช้งานได้เป็นไปตามระเบียบฯ กำหนด 

(เทศบัญญัติฯ หน้า 138)

160,000 ทต.หนองเรือ กองคลัง



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ ผด. 02

เทศบาลตำบลหนองเรือ

ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการบริหารจัดการองค์กร

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำด ั

บที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

๔ ๘

1 โครงการสนับสนุนหรือจัดการ 

เสือกตั้ง

ดำเนินการสนับสนุนหรือจัดการเลือกตั้งในระดับต่างๆ เช่น 

สส., สว., สจ. หรือ สท. ฯลฯ เป็นต้น

(เทศบัญญัติฯ หน้า 103 )

10,000 ทต.หนองเรือ สำนักปลัดฯ

2 โครงการจัดทำหรือทบทวน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ดำเนินการจัดประชุมประชาคมเมือง ในการจัดทำ 

แผนพัฒนาหรือการเพิ่มเติมแผน หรือการเป็นเวทีให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในระดับต่างๆ (เทศบัญญัติฯ หน้า 125)

30,000 ทต.หนองเรือ สำนักปลัดฯ

3 โครงการขิกอบรมให้ความรู้ด้าน 

กฎหมายเบื้องต้นทั่วไปแก ่

ประชาชน

ดำเนินการจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมาย 

เบื้องต้นและโดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว เช่น 

พรบ.ควบคุมอาคาร, เทศบัญญัติต่างๆ, เป็นต้น 

(เทศบัญญติฯ หน้า 106)

20,000 ทต.หนองเรือ สำนักปลัดฯ

4 โครงการขิกอบรมพัฒนา 

บุคลากรเทศบาล

ดำเนินการจัดขิกอบรมความรู้ในการปฏิบัติงาน หรือส่ง 

บุคลากรเข้ารับการอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน 

ในหลักสูตรต่าง ๆ (เทศบัญญัติฯ หน้า 106)

200,000 ทต.หนองเรือ สำนักปลัดฯ

5 โครงการจัดงานวันเทศบาล จัดกิจกรรมในวันเทศบาล โดยทำบุญเลี้ยงพระ และบำเพ็ญ 

ประโยชน์ต่อส่วนรวม (เทศบัญญัติฯ หน้า 104)

30,000 ทต.หนองเรือ สำนักปลัดฯ



ส่วนที

บัญชีแสดง 

จำนวนครุภัณฑ์

(แบบ ผด.02/1)



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ ผด. 02

เทศบาลตำบลหนองเรือ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการบริหารจัดการองค์กร

7.2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดั
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

บที่ (บาท) ดำเนินการ รับผิด6ชอบหลัก ร;

ม.
ค.

fl พ
.ค

. ร;
โร

รวฺ

1 โครงการประชุมจัดทำแผนชุมชน ดำเนินการเก็บข้อมูลในการจัดทำแผนชุมชนในชุมชน 

ทั้ง 8 ชุมชน (เทศบัญญัติๆ หน้า 276)

20,000 ทต.หนองเรือ สำนักปลัดฯ



บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ ผด. 02/1

เทศบาลตำบลหนองเรือ

2. ประเภทครุภัณฑ์อึนๆ

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ 

ที่
ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ต.
ค. ๔

ม.
ค.

7^2 เม
.ย

. ๔

1 ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 

พร้อมติดตั้ง

- เพื่อจัดชื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส 

กว้าง 5.40 ม. สูง 5.60 ม. จำนวน 1 ซุ้ม

- เทศบัญฟ้ติฯ พ.ศ.2566 หน้าท่ี 116

150,000 ทต.หนองเรือ สำนักปลัดฯ



บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับท่ีไม่ไต้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ ผด. 02/1

เทศบาลตำบลหนองเรือ

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1. แผนงานบริหารงานทั๋วไป

ลำดับ 

ที่
ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดขอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ระ ^ะ
TO ฟ

ระ
rd

1 โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี 

แบบมีพนักพิง

- เพื่อจัดซ้ือโติะทำงานพร้อมเก้าอี้แบบมีพนักพิง 

กว้าง 180 ชม. ลึก 80 ชม. สูง 75 ชม. จำนวน 2 ชุด

- เทศบัญญ้ติฯ พ.ศ.2566 หน้าท่ี 116

24,000 ทต.หนองเรือ สำนักปลัดๆ



บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลหนองเรือ

แบบ ผด. 02/1

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1. แผนงานการศึกษา

ลำดับ 

ที่
ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที ่

ดำเนินการ

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ต.
ค.

พ
.ย

. ๘

มี.
ค.

เม
.ย

.

มิ.
ย.

ก.
ค. รอุ่

1 พัดลมระบายอากาศ - เพื่อจัดชื้อพัดลมระบายอากาศติดผนัง 

ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 6 ตัว

- เทศบัญญติฯ พ.ศ.2566 หน้าที ่209

9,000 ทต.หนองเรือ กองการศึกษา



บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลหนองเรือ

แบบ ผด. 02/1

3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำคับ 

ที่
ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

๔ ระ.

เม
.ย

. ๔ ๘ ระวฺ

1 เครื่องคอมพิวเตอร์โนิตบุก - เพื่อจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุกสำหรับงาน 

สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง

- เทศบัญญ้ติฯ พ.ศ.2566 หน้าท่ี 143

16,000 ทต.หนองเรือ (กองคลัง)



บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ไต้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลหนองเรือ

แบบ ผด. 02/1

2. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1. แผนงานสาธารณสุข

ลำตับ 

ที่
ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที ่

ดำเนินการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

รํ พ
.ย

. ๔

ก.
พ

.

จั^ เม
.ย

.

พ
.ค

.

<7^
๔

rd
๘

1 เก้าอี้สำนักงาน - เพื่อจัดซื้อเก้าอ้ีทำงานแบบมีพนักพิง กว้าง 65 ชม. ตึก 63 ซม.

สูง 114 - 122 ซม. จำนวน 1 ตัว

- เทศบัญญ้ติฯ พ.ศ.2566 หน้าท่ี 226

18,000 ทต.หนองเรือ กองสาธารณสุข

2 โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้แบบมี

พนักพิง

- เพื่อจัดซื้อโติะทำงานพร้อมเก้าอ้ีแบบมีพนักพิง

• โต๊ะทำงาน ‘ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 180 ซม. ตึก 80 ซม.

สูง 75 ซม. จำนวน 1 ชุด

- เทศบัญญ้ติฯ พ.ศ.2566 หน้าที ่226

• เก้าอ้ีทำงาน กว้าง 65 ซม. ตึก 63 ชม. สูง 114 - 122 ซม

- เทศบัญญ้ติฯ พ.ศ.2566 หน้าที ่227

12,000 ทต.หนองเรือ กองสาธารณสุข



บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ ผด. 02/1

เทศบาลตำบลหนองเรือ

1. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1. แผนงานการศึกษา

ลำตับ 

ที่
ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที ่

ดำเนินการ

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ต.
ค.

พ
.ย

.

ระ

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

มิ.
ย.

ก.
ค.

rd
๓

1 เครื่องตัดหญ้า - เพื่อจัดชื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง

จำนวน 1 เครื่อง

- เทศบัญญ้ติฯ พ.ศ.2566 หน้าท่ี 210

9,500 ทต.หนองเรือ กองการศึกษา



บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ค. 2566

เทศบาลตำบลหนองเรือ

แบบ ผด. 02/1

๔. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ 

ที่
ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

๔ ๔
โ!^ ฟ

ระ
rd

๘

1 เครื่องขยายเสียง (ต้ลำโพง) 

เคลื่อนที่แบบลากจูง

- เพื่อจัดซื้อเคร่ืองขยายเสียง (ตู้ลำโพง) เคลื่อนที่แบบลากจูง 

พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ชุด

- เทศบัญญติฯ พ.ศ.2566 หน้าท่ี 228

10,000 ทด.หนองเรือ กองสาธารณสุข



บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลหนองเรือ

แบบ ผด. 02/1

๓. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ 

ที่
ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที ่

ดำเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดขอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ฟ
ระ ฟุ

TO ฟุ พ
.ค

. ฟุ ฟุ

1 รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค้บ - เพื่อจัดชื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคับ ขนาด 1 ตัน

จำนวน 1 คัน

- เทศบัณญติฯ พ.ศ.2566 หน้าท่ี 227

850,000 ทต.หนองเรือ กองสาธารณสุข



บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ ผด. 02/1

เทศบาลตำบลหนองเรือ

1. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1. แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ 

ที่
ครุภัณฑ์ รายล£ เอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดขอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

รุ่

พ
.ย

. ๔

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

มิ.
ย. รุ่

ก.
ย.

1 เครื่องตัดหญ้าแบบ 

ข้อแข็ง

- เพื่อจัดชื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 

จำนวน 3 เครื่อง

- เทศบัญญ้ติฯ พ.ศ.2566 หน้าท่ี 268

28,500 ทด.หนองเรือ กองสาธารณสุข



บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ ผด. 02/1

เทศบาลตำบลหนองเรือ

1. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

1. แผนงานเคหะและชุมชน

ลำลับ 

ที่
ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที ่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดขอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ต.
ค.

พ
.ย

. ๔

ม.
ค.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 ปัมมอเตอร์ฟฟ้า 

แบบจุ่ม (ไดโว่)

•เพี่อจัดซ็อป็มน้ามอเตอร์ไฟฟ้าแบบจุ่ม (ไดโว่)

จำนวน 1 ตัว

- เทศบญญ้ติฯ พ.ศ.256 หน้าท่ี 267

25,000 ทต.หนองเรือ กองสาธารณสุข



แผนงาน/กิจกรรม ป ี2566

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการฟิกอบรมและ/หรือทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 20,000

โครงการส่งเสริมให้ความรู ้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 20,000

งานจราจร

โครงการรณรงค์วินัยการจราจร 10,000

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

โครงการสนับสบุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 408,405

เงินอุดหบุนส่วนราชการ

โครงการจัดหาอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนหนองเรือ 4,103,400

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

โครงการบ้านน่าอยู ่ชุมชนน่ามอง 30,000

โครงการดูและสุขภาพวิถีธรรมตามหลักยา 9 เม็ด 30,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง 30,000

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 30,000

โครงการสัตวํปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารยํ ดร. 

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 

วรขัตติยราชนารี 30,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 100,000

โครงการสืบสานพระราชปณิธานต้านภัยมะเร็งเต้านม 60,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย 20,000

โครงการสงเคราะห์ประชาชนผู้ด้อยโอกาส 20,000

แผนงานเคหะและชุมขน

งานสวนสาธารณะ

เครงการปลูกตนเมเพมพนทสเขียวของชุมชน 40,000

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

โครงการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ทิงขยะ 30,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะ 30,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมขน



รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลหนองเรือ 
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

แผนงาน/กิจกรรม ป ี2566

แผนงานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 897,400

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 30,000

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 96,000

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 10,000

โครงการการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 200,000

โครงการจัดงานวันเทศบาล 30,000

โครงการเทศบาลพบประชาชน 40,000

โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและสร้างความสามัคคี 20,000

โครงการฟิกอบรมพัฒนาบุคลากรเทศบาล 200,000

โครงการฟิกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเบ้ืองต้นทั่วไปแก่ประชาชน 20,000

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองเรือ
20,000

เงินอุคหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการอุดหบุนกิ่งกาชาดอำเภอหนองเรือ 30,000

รายจ่ายอ่ืน

โครงการสบับสบุนการประเมินการชัดบริการสาธารณะ 20,000

งานวางแผนสถิตและวิชาการ

โครงการชัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 30,000

งานบริหารงานคลัง

โครงการชัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 160,000

แผนงานการรักพความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

โครงการป้องกันและแกั1ขปัญหายาเสพติด 20,000

โครงการรณรงค์ลดอุน้ตเหตุ 20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดชังหวัดขอนแก่น 30,000



แผนงาน/กิจกรรม ป ี2566

โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนหนองเรือ - บ้านเหล่า 152,500

โครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมรางระบายนํ้า ถนนพระแท่น
695,900

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด

โครงการพัฒนาตลาดสด 30,000

โครงการอาหารปลอดภัยใสใจตลาดสดน่าฃ้อ 30,000



แผนงาน/กิจกรรม ป ี2566

โครงการครอบครัวอบอุ่น 20,000

โครงการประชุมจัดทำแผนชุมชน 20,000

โครงการขิกอบรมและทัศนศึกษาคูงานผู้'สูงอายุ 200,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 20,000

โครงการพัฒนาสตรี 20,000

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ 30,000

โครงการสนับสบุนการจัดสวัสดิการชุมชน 30,000

โครงการอบรมเพื่อสร้างปราชญ์และผู้นำเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 30,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และบันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 100,000

โครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน 20,000

งานกีฬาและบันทนาการ

โครงการจัดการแข่งขันกิพาต้านยาเสพติด 20,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน 80,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

โครงการจัดงานประจำป ี''อีดฮอยอีสาน งานชองดีหนองเรือ'' 30,000

โครงการจัดงานลอยกระทงประจำปี 50,000

โครงการส่งเสริมประเพณีวันขีนปีใหม่ 10,000

โครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์และวันกตัญญ 100,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก(บุญบังไฟ) 100,000

โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง 160,000

โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา 50,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ชอยมิตรประชา 2 324,300

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอภัยมงคล 3 236,200

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้ารูปตัวยู คสล.ถนนเทศบาล 1 (ช่วงที ่2) จากถนนสุขาภิบาล 2 ถึง ถนนสุขาภิบาล 6 2,457,000

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้ารูปตัวย ูซอยชื่นจิตต ์1 749,300



รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลหนองเรือ 
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

แผนงาน/กิจกรรม ป ี2566

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์สำนักงาน

โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอีแบบมีพนักพิง 24,000

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมลิดตั้ง

งานบริหารงานคลัง

ครุภัณฑ์คอมพิวเดอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก (กองคลัง) 16,000

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ขัดซื้อพัดลมระบายอากาศ 9,000

ครุภัณฑ์'งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า 9,500

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ชัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน 18,000

จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอ้ีแบบมีพนักพิง 12,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะละขนส่ง

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค๊บ 850,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องขยายเสียง (ตู้ลำโพง) เคลื่อนที่แบบลากจูง 10,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

ครุภัณฑ์การเกษตร
จัดซื้อปัมนํ้ามอเตอร์ไฟฟ้าแบบจุ่ม (ไดโว่) 25,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ขัดซ้ือเครื่องตัดหญ้า 28,500



ส่วนที่ ๓



ประกาศเทศบาลตำบลหนองเรือ

เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 

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

ด้วยเทศบาลตำบลหนองเรือ ได้ดำเนินการจัดทำร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 
ซึ่งแสดงรายละเอียดแผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองเรือของ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองเรือ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๖ (๒) จึงประกาศ.ใช้แผนการดำเนินงาน 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที ่๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เพื่อนำไปปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางของ 

การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ แผนการใช้จ่ายเงิน รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี ้และสามารถ 

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเดิมได้ที ่www.nongrua.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล) 

นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ

http://www.nongrua.go.th


ปิดประกาศแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖



ผนวก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...วิเส.รฺ.วะห์.นโข.บ.!ข.และ.แผน..illข.อํ.!นว.ข.ก!ร....สำบัทฺ.ปลัดmสบาล......  
ที...ขก.a ๑ Zs^. _____________ __ ___ วันที-^.ร?...ตุลาฒ...๒๙:.๖๙:.

เรือง ,5.!ข.งามท!รจัดทำนพ.นดำเนิน.!าน.ประข็!ปี!นป.รรมาณ..M____.. ... ......... .....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ

เรื่องเดิม

นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำป ีพ.ศ.๒๕๖๖ 
เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ และมีผลบังคับใช้ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ นั้น

ข้อเท็จจริง

เมื่อจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที ่

ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการประชุม ดังนี้.-

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้จัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปี 

งบประมาณ ๒๕๖๖ ในการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที ่๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

๒. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ไดให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

ในการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที ่๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

กฎหมาย/ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 

๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินงานให้จัดทำตามระเบียบนี้ 

โดยมีข้ันตอนดำเนินการ ดังนี้.-

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราขการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ 

ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนา 

ท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให ้

ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

(๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเดิมถึง (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่  

วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเดิม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับ 

แจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้อง 

ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการ  

ดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถ่ิน

/ข้อพิจารณา...



ที่ ขก ๖๕๐๑/ว สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเรือ 

ถนนมลิวรรณ ขก ๔๐๒๑๐

ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ ์แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาล-

ตำบลหนองเรือ

เรียน นายอำเภอหนองเรือ/ประธานคณะกรรมการชุมชนทุกชุมชน/ผูใหญ่บ้านหมู่ท่ี ๑๒๑๐ และ ๑๓/ 

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองเรือ/คณะกรรมการสนับสบุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล  

ตำบลหนองเรือ/คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองเรือ และสมาชิก 

สภาเทศบาลตำบลหนองเรือ/หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.สำเนาประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ

๒.แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ เล่ม

ด้วย เทศบาลตำบลหนองเรือ ได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 

เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และนายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ ได้ลงนามประกาศ 

ใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที ่๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามความนัยข้อ ๒๖ (๒) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ 

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการ 

ประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและบุคคลท่ัวไปได้รับทราบโดยทั่วกัน จึงขอความร่วมมือปิดประกาศ 

ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลหนองเรือ ในที่เปิดเผยให ้

บุคคลทั่วไปได้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งมาด้วย) อนึ่ง สามารถดูรายละเอียดได้ในเว็บไซด์ 

www.nongrua.go.th อีกหนึงช่องทาง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความนับถือ 

นั^' 

(นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล) 

นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ

สำนักปลัดเทศบาล

ฝ่ายอำนวยการ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร. ๐-๔๓๒๙-๔๐๙๒/พพพ.ก๐กgrua.go.th

“ ยืตมํ่บธรรมาภิบาล บริการททอประปีาปีบ,,

http://www.nongrua.go.th


ที่ ขก ๖๕๐๑/ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเรือ 

ถนนมลิวรรณ ขก ๔๐๒๑๐

ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงานประจำป ีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองเรือ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุมฯ

๒. ร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

จำนวน ๑ ฉบับ 

จำนวน ๑ ชุด

ตามที ่เทศบาลตำบลหนองเรือ โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 

ได้ดำเนินการจัดทำร่างแผนดำเนินงานประจำป ีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลหนองเรือ เป็นไปตาม 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไข 

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๖ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวม  

แผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ 

หน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอ 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและบริหารงานของเทศบาลเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เทศบาลตำบลหนองเรือ จึงใคร่ขอเชิญท่านในฐานะคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบล- 

หนองเรือ ได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ วันพุธ ที่ ๑๒ ตุลาคม 

๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลตำบลหนองเรือ ๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล) 

นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ

ประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองเรือ

สำนักปลัดเทศบาล

ฝ่ายอำนวยการ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร. / โทรสาร ๐-๔๓๒๙-๔๐๕๐ (www.nongrua.go.th)

“ยึตบนรรรบากิบาล บริการแพประบาบน ”

http://www.nongrua.go.th


-๒-

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

เพื่อให้การจัดทำแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองเรือ เป็นไปตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยและหนังสือส่ังการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เห็นควร

๑. ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน โดยลงนามในประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

๒. สำเนาให้งานประชาสัมพันธ์ ปิดประกาศ ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวัน 

นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

๓. สำเนาให้งานบริหารทั่วไป เพื่อนำเข้าบัญชีเอกสารเปิดเผยของศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการและ 

ศูนย์ข่าวสารทางราชการทางอีเล็กทรอนิกส์

๔ สำเนาแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้ หรือเห็นควรประการ 

ใดโปรดพิจารณาสั่งการ

ในพฺพป พ! 
พพ^พ^

(นางสาวแพรวนภา เสนาลา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

.ก^ 
พพ^

(^''

vn ทน้า ส์าน้กป ส์ดเท สป า

นายกเทศมนตรีตำบลหนขิ^ 

เพื่อโปรดทราน ' '

พนไพ/

(บางประ

(นางสาวสุภาว้ดี ศรีปิดตา} 

รองปลัดเทศบาล

1
«.1... 4

(สุรเดช ลักษ-บ
^(^■^''ปข้พา^ป^*,^

มพร อภทรัพย์จระกลุ
บายกเทศมนตรีต’าบลทนองพ



ที่ ขก ๖๕๐๙2๙^)60 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเรือ 

ถนนมลิวรรณ ชก ๔๐๒๑๐

ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนดำเนินงานประจำป ีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 

เรียน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองเรือ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียบวาระการประชุมฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่เทศบาลตำบลหนองเรือ ได้จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๖ และแจ้งให้ส่วนราชการต่างๆ ส่งโครงการที่จะดำเนินการในเขตพื้นที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ต้องดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงานภายในสามสิบวัน นั้น

บัดนี้ ส่วนราชการภายนอกและทุกสำนัก/กอง ได้ส่งโครงการกิจกรรมที่จะดำเนินงานในปี พ.ศ. 

๒๕๖๖ เพื่อรวบรวมจัดทำเป็นร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วย 

ความเรียบร้อย เทศบาลตำบลหนองเรือ จึงเรียนเชิญท่านในฐานะคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา 

เทศบาลตำบลหนองเรือ เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนดำเนินงานประจำป ีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 

วันที ่ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเรือ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยโท

(สุรเดช ลักษณะ)

ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองเรือ

สำนักปลัดเทศบาล

ฝ่ายอำนวยการ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร. / โทรสาร ๐-๔๓๒๙-๔๐๕๐ (www.nongrua.go.th)

“ยึตมบรรรมาภิบาล บริการพืเลประไทนบ’’

http://www.nongrua.go.th


ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองเรือ

พิจารณาร่างแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 
ครั้งที ่๑/๒๕๖๕

ในวันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.0๐ น.

ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลตำบลหนองเรือ ๑ ชั้น ๒
********************************

ระเบียบวาระที ่๑

ระเบียบวาระที ่๒

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเดิมถึง (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๖ การจัดทำแผนการ 

ดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบโดยมีข้ันตอนดำเนินการ ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน 

โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 

รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอ 

ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงาน 

ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้อง 

ปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

- การพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำป ีพ.ศ. ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที ่๓ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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



-๒-

กฎหมาย/ระเบียบ

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเดิมถึง (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินงานให้จัดทำตามระเบียบนี ้

โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ 

ที่ดำเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการ 

พัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 

เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเดิมถึง (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับ 

แต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเดิม งบประมาณจากเงินสะสม หรือ 

ได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้อง 

ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการ 

ตำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถ่ิน

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การจัดทำแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองเรือ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและ 

หนังสือส่ังการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เห็นควร

๑. แจ้งให้ทุกส่วนราชการในสังกัด รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ตามแบบ ผด. ๐๒ ส่งให้ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสนับสบุนการจัดทำแผนพัฒนา  

เทศบาล เพื่อรวบรวมเสนอคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจัดทำร่างแผนการดำเนินการให ้

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ภายในวันที่ ตุลาคม ๒๕๖๕ กรณีที่ได้รับอนุมัติให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่าย 

รายการใหม ่หรืองบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง 

ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ให้ส่งรายละเอียดตามแบบ ผด. ๐๒ 

ภายใน ๗ วัน

๒. แจ้งให้หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้อง 

ดำเนินการในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองเรือ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ แจ้งรายละเอียดตามแบบ ผด. ๐๒ ให้กับ 

เทศบาลตำบลหนองเรือ ภายในวันที่ <57 ตุลาคม ๒๕๖๕ หรือภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติประมาณ
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รองปลัดเทศบาล



เแ บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานเทศบาล

ที่ ขก ๖๕๐®/ วันที ่$0 ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๖๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ

เรื่องเดิม

นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ 

ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลหนองเรือ และอนุมัติโดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ตามประกาศ 

เทศบาลตำบลหนองเรือ เรื่อง ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕

ข้อเท็จจริง

๑. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม 

การพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นเพื่อให้แนวทางใน 

การดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความ 

ชํ้าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/ 

โครงการ ในแผนการดำเนินงาน
๒. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุม 

การดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

๓. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการใน 

พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมี 

ที่มาจาก

๓.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำป ีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

๓.๒ โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงิน 

สะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๓ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช ้

งบประมาณ (ถ้ามี)

๓.๔ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน 

อื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูล 

โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการ 

ดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบ 

เกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัต ิ

ราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓.๕โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด 

ประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

-๒- /กฎหมาย...



ที ่ขก ๖๕๐๑/ ว

กันยายน

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเรือ 

ถนนมลิวรรณ ขก ๔๐๒๑๐

๒๕๖๕

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งแผนการดำเนินโครงการในเขตเทศบาลตำบลหนองเรือ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอหนองเรือ, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น, โยธาริการและผังเมืองจังหวัด 

ขอนแก่น, ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่น, ผู้อำนวยการหมวดการทางหนองเรือ, 

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองเรือ, ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองเรือ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องล่ิน พ.ศ. 

๒๕๔๘ แก่ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องล่ิน รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา 

หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่เพื่อจัดทำเป็นแผนการ 

ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลหนองเรือ จึงขอความอนุเคราะห์มายังหน่วยงานท่าน แจ้งแผนงานการดำเนิน 

โครงการ พร้อมรายละเอียดที่จะดำเนินการในเขตเทศบาลตำบลหนองเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยขอ 

ความกรุณาส่งข้อมูลให้กับเทศบาลตำบลหนองเรือ ภายในวันที่ ตุลาคม ๒๕๖๕ ตามแบบฟอร์มรายละเอียด

โครงการฯ ที่ส่งมาพร้อมนี้ เพื่อเทศบาลตำบลหนองเรือ จักได้นำโครงการดังกล่าว มาจัดทำแผนการดำเนินงาน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

Aw โr
ขอแสดงความนับถือ

■โร■น่^โ^^ 

โ). ๆ ร^^'^
hi

(นางประทุมพร อภิทรัพย์จิระกุล) 

นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ

^/Qp ■ h ๅ
สำนักปลัดเทศบาลิ'

ฝ่ายอำนวยการ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร. ๐-๔๓๒๙-๔๐๙๒/พพพ.nongrua.go.th

บึตมั่นบรรมาภิบาล บริการเพลใ]ระบาบน

สดเหศ'บ*^

บาล

ย/#วน

น?ะ๖^^



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลหนองเรือ 

ทีขก ๖๕๐๑/วันท ีso ตุลาคม ๒๕๖๕

เรือง การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน รองปลัดเทศบาล/ ผู้อำนวยการกองทุกกอง

ตามที่เทศบาลตำบลหนองเรือ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ 

ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลหนองเรือ และอนุมัติโดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ตามประกาศ 

เทศบาลตำบลหนองเรือ เรื่อง ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ลงวันที ่๑๔ กันยายน 

๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. ๒๕๔๘ แก่ไขเพิ่มเดิมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ กำหนดให้คณะกรรมการสนับสนุนการ 

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ 

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้ว 

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่าง 

แผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการ 

ดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว ้

อย่างน้อยสามสิบวัน แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ  

รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเดิม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจาก 

หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ นั้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบและรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาที่ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจำป ีพ.ศ.๒๕๖๖ ตามแบบ ผด. ๐๒ ส่งให้เลขานุการคณะกรรมการสนับสบุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 

เพื่อรวบรวมเสนอคณะกรรมการสนับสบุนการจัดทำแผนพัฒนาจัดทำร่างแผนการดำเนินการให้คณะกรรมการ  

พัฒนาเทศบาล ภายในวันที ่^/ตุลาคม ๒๕๖หรือกรณีที่ได้รับอนุมัติให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 

หรืองบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ให้ส่งรายละเอียดตามแบบ ผด. ๐๒ ภายใน ๗ วัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ว่าที่ร้อยโท

(สุรเดช ลักษณะ)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองเรือ



ส่วนราชการ

บันทึกซ้อความ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองเรือ

ท ขก ๖๕๐๑/ วันที่ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง เตรียมจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา5ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเดิมถึง (ฉบับที ่๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำแผนการ 

ดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสาjjสิบวนันับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่าย 

เพิ่มเดิม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 

รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

เทศบาลตำบลหนองเรือ ได้จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยอยู่ใน 
ชั้นตอนการขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อเป็นการเตรียมการให้สามารถดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ได้ทันตามกรอบเวลาที่กำหนด งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายอำนวยการ 

ได้จัดทำร่างแผนการดำเนินงานประปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมน้ี เพื่อให้หัวหน้าสำนักปลัด 

และผู้อำนวยการทุกกอง พิจารณากำหนดช่วงระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม/โครงการ โดยขอให้ดำเนินการให ้
แล้วเสร็จ ภายในวันที ่กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อคณะกรรมการสนับสบุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ จะได็ใช้เป็นข้อมูล 

ประกอบการยกร่างแผนการดำเนินงานฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นควรแจ้งหัวหน้าสำนักปลัด และผู้อำนวยการกองทุกกอง 

ดำเนินการตามกรอบเวลาดังกล่าวต่อไป

(.^๙^ง*—'๙"๙^า■๙Mวร\/ ๐ห่^๙-๐ฯ

1^^^๖๖๙๙ (นางสาวแพรวนภา เสนาลา) 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(นายมันยน
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แบบฟอร์มรายละเอียด

โครงการที่จะดำเนินการในเขตเทศบาลตำบลหนองเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ (ชื่อหน่วยงาน)..............................................................................................................

ลำดับ 
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดข้ึนจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที ่

ดำเนินการ

หน่วย 

ดำเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

(ระยะเวลา จาก —1► ถึง)

พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖
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