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ค ำน ำ 
 

แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลซ าููง  ปรจำ าปงงบปรจาา  พ.ศ. 2563  ของเทศบาลต าบลซ าููง  
ได้ำัดท าขึ้นภายใต้รจเบียบกรจทรวงาหาดไทยว่าด้วย  การำัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองู่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548  แลจแก้ไขเพ่ิาเติา (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  โดยาีำุดาุ่งหาายเพ่ือแูดงถึง
รายลจเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาแลจกิำกรรา  ที่ด าเนินการำริงทั้งหาด  ภายในเขตพ้ืนที่ของเทศบาล
ต าบลซ าููง  ปรจำ าปงงบปรจาา   พ.ศ. 2563  ซึ่งำจท าให้การด าเนินงานาีควาาชัดเำนาากยิ่งขึ้น  าีการ
ปรจูานแลจบูร าการการท างานร่วากันของหน่วยงานแลจการำ าแนกรายลจเอียดต่างๆ ของแผนงาน/
โครงการ  ำจท าให้การติดตาาปรจเาินผลเาื่อูิ้นปง  าีควาาูจดวกาากขึ้นอีกด้วย 

 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  โครงการต่างๆ ที่บรรำุไว้ในแผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลซ าููง  
ปรจำ าปงงบปรจาา   พ.ศ. 2563  ำจูาาารถน าไปใช้เป็นเครื่องาือในการบริหารงาน ปรจูานงานแลจ
ติดตาาปรจเาินผลการพัฒนาของเทศบาลต าบลซ าููง  ู าเร็ำได้ด้วยดีเป็นปรจโยชน์ต่อปรจชาชนแลจท าให้
ท้องถิ่นาีควาาเำริญก้าวหน้าูืบไป 

   
 



 
ประกาศเทศบาลต าบลซ าสูง 

เรื่อง   ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
…………………………. 

 

  ด้วยเทศบาลต าบลซ าสูงโดยความเห็นชอบขอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  ได้ให้ความเห็นชอบ 
ร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา
และกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลซ าสูง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๒๗  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา 
ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึง
อนุมัติแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  และขอประกาศให้พ่ีน้องประชาชนทราบโดยทั่วกัน  
รายละเอียดตามเอกสารแผนการด าเนินงานแนบท้ายประกาศนี้  อนึ่ง  หากประชาชนผู้ใดสนใจจะขอข้อมูลหรือขอ
เอกสารงบประมาณหรือขอเข้าตรวจดูเอกสารแผนการด าเนินงานดังกล่าว ให้ยื่นค าร้องขอข้อมูลข่าวสารได้ที่ศูนย์
ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลซ าสูง ในวันและเวลาราชการ 
 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 
     
       

(นายสวาท  จันทหาร) 
             นายกเทศมนตรีต าบลซ าสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่  1 
 

บทน า 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. 2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  3  พ.ศ. 2561  ข้อ  27  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
แผนการด าเนินงาน  ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดง
ถึงรายละเอียด  แผนงาน/โครงการ  พัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  แผนการด าเนินงานเป็นเอกสารที่  ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
ทั้งหมดที่จะด าเนินการในปีงบประมาณนั้น  ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการท างานกับ
หน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ  ในแผนปฏิบัติการจะท าให้การติดตาม
และประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึนอีกด้วย 

 

เทศบาลต าบลซ าสูงได้จัดท าแผนพัฒนาสี่ปีซึ่งเป็นแผนที่ก าหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา 
เทศบาลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา  5  ปี  ( ในช่วง 2561–2565 ) และ
เชื่อมโยง กับการวางแผนเพ่ือจัดท างบประมาณประจ าปี  เนื่องจากมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด
แผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นส าหรับงบประมาณแต่ละปีโดยครอบคลุมระยะเวลา  4  ปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดท าและประสานแผนของเทศบาล พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่ 3 
พ.ศ. 2561  ประกอบหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.3/ว0600  ลงวันที่  10  ตุลาคม  
2559  เทศบาลต าบลซ าสูงโดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลและคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล  จึงได้จัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2563  ตามรูปแบบที่ก าหนดตามหนังสือดังกล่าว 
โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น“แผนงาน” เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาสี่ปี ตาม
หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ต.ค. 2559 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม  ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาล
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ของเทศบาลต าบลซ าสูงขึ้นและเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของ
โครงการต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมาก
ขึ้นและมีการ ประสานและบูรณาการการท างานเกี่ยวกับหน่วยงานอ่ืนๆ รวมทั้งการจ าแนกรายละเอ ียดต่างๆ
แผนงานงๆ/ โครงการในแผนการด าเนินงาน เพ่ือให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึน 

  
วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

1. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณนั้นเพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน  ลดความซ้ าซ้อนของ
โครงการ  มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างของแผนงาน/
โครงการในแผนการด าเนินงาน 

2. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ  

3. แผนการด าเนินงาน  จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา  
 



 

 

2 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
ข้อ 4  ได้ก าหนดให้จัดท าแผนการด าเนินงานตามข้อ  26 และข้อ  27 ว่าการจัดท าแผนการด าเนินงานให้
ด าเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 
 1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาของ
เทศบาล หน่วยราชการส่วนท้องถิ่น  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอ่ืนๆ  ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ของ
เทศบาล  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
 2.  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศเป็นแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศอย่างน้อยสามสิบวัน 
 3.  แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้นหรือภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้ตั้งงบประมาณด าเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วน
ภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ  ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ
นั้น  การขยายเวลาการจัดท าแผนและการแก้ไขแผนการด าเนินงานให้เป็นอ านาจของผู้บริหารทั้งถิ่น 
 
ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

1. ท าให้เกิดการประสานงานด าเนินการพัฒนาในเขตเทศบาลอย่างเป็นระบบ  ระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง  โดยจะลดปัญหาความซ้ าซ้อนและความขัดแย้ง  ตลอดจนเป็นการประหยัดทรัพยากร
ทางการบริหาร 

2. เทศบาลมีทิศทางและแนวทางการพัฒนา  ที่ชัดเจนสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น  สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีข้ันตอน 

3. ท าให้เกิดกระบวนการตรวจสอบ  ติดตาม  และควบคุมด าเนินงานโครงการพัฒนาต่างๆอย่างเป็น
ระบบ 

4. ท าให้ระบบการบริหาร  การพัฒนาเป็นไปตามแผนการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึน้ 

 
 
 

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

 
 
 

  
  
  
  



  
  

ส่วนที่  2ส่วนที่  2  
  

บัญชีโครงการ/กิจกรรมบัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 
 

 
 
 

  
  
  
  

 



ยุทธศาสตร/์แผนงาน จ านวนโครงการ คิดเป็นรอ้ยละของ จ านวนงบประมาณ คิดเป็นรอ้ยละของ หน่วยงาน
ที่ด าเนินงาน โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด รบัผิดชอบหลัก

1) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมอืงและชมุชนน่าอยู่
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 26 27.96 6,589,300 28.97 กองช่าง
  1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6 6.45 230,000 1.01 ส านักปลัดเทศบาล

รวม 32 34.41 6,819,300 29.98
2) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคนและสังคมที่มคุีณภาพ
  2.1 แผนงานการศึกษา 11 11.83 2,860,300 12.57 กองการศึกษา
  2.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5 5.38 160,000 0.70 ส านักปลัดเทศบาล
  2.3  แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 14 15.05 1,200,000 5.28 กองการศึกษา
  2.4  แผนงานสาธารณสุข 6 6.45 201,200 0.88 กองการศึกษา
  2.5  แผนงานงบกลาง 4 4.30 9,961,200 43.79 ส านักปลัดเทศบาล

รวม 40 43.01 14,382,700 63.23
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน
  3.1 แผนงานการเกษตร 2 2.15 110,000 0.48 ส านักปลัดเทศบาล
  3.2 แผนงานร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 2.15 100,000 0.44 ส านักปลัดเทศบาล

รวม 4 4.30 210,000 0.92 ส านักปลัดเทศบาล

 - 4 -
บัญชสีรปุจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2563
เทศบาลต าบลซ าสูง  อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น

แบบ ผด.01 



ยุทธศาสตร/์แผนงาน จ านวนโครงการ คิดเป็นรอ้ยละของ จ านวนงบประมาณ คิดเป็นรอ้ยละของ หน่วยงาน
ที่ด าเนินงาน โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด รบัผิดชอบหลัก

4) ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
  4.2 แผนงานสาธารณสุข 4 4.30 260,000 1.14 ส านักปลัดเทศบาล

รวม 4 4.30 260,000 1.14
5) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ดี
  5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 10 76.92 905,000 3.98 ส านักปลัดเทศบาล
  5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 2.15 130,000 0.57 ส านักปลัดเทศบาล
  5.3 แผนงานงบกลาง 1 7.69 40,000 0.18 ส านักปลัดเทศบาล

รวม 13 87 1,075,000 4.73
รวมทั้งสิ้น 93 100 22,747,000 100

บัญชสีรปุจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2563

เทศบาลต าบลซ าสูง  อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น

 - 5 - แบบ ผด.01 



ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาเมืองและชมุชนน่าอยู่
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั 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 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่่าเพื่อ อดุหนุนให้การไฟฟูาส่วนภูมิภาค 1,300,000 ภายใน  -กฟภ.อ่าเภอ

การเกษตรและขยายเขต อ่าเภอกระนวน  ขยายเขตไฟฟูา เขตเทศบาล กระนวน
ไฟฟูาสาธารณะ แรงต่่าเพื่อการเกษตรและขยายเขต  -กองช่าง

ไฟฟูาสาธารณะในเขตเทศบาล

2 โครงการตรวจเช็คไฟฟูา เพื่อจ่ายเป็นใช้จ่ายตามโครงการ 12,000 ภายใน กองช่าง
ปลอดภัย ตรวจเช็คไฟฟูาปลอดภัยส่าหรับ เขตเทศบาล

ครัวเรือนในเขตเทศบาล  เช่น ค่าวัสดุ
อปุกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในโครงการ ฯลฯ

3 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม. 346,000 บ้านโคกสูง กองช่าง
ซอยกวีี  ช่วงที่ 3  ยาว 200 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หมู่ที่ 3

ลงหินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างๆละ 0.30 ม.
หนาเฉล่ีย 0.10 ม. รายละเอยีดตาม
แบบแปลน ทต.ซ่าสูง

 - 6 -

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลซ าสงู  อ าเภอซ าสงู  จงัหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาเมืองและชมุชนน่าอยู่
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั 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 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3 ม. 34,500 บ้านออ้ค่า กองช่าง

ซอยหนองค่าใหญ่ 1  ยาว 26 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หมู่ที่ 4
ลงหินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างๆละ 0.30 ม.
หนาเฉล่ีย 0.10 ม. รายละเอยีดตาม
แบบแปลน ทต.ซ่าสูง

5 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3 ม. 331,000 บ้านออ้ค่า กองช่าง
ซอยหนองค่าใหญ่ 2  ยาว 250 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หมู่ที่ 4

ลงหินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างๆละ 0.30 ม.
หนาเฉล่ีย 0.10 ม. รายละเอยีดตาม
แบบแปลน ทต.ซ่าสูง

เทศบาลต าบลซ าสงู  อ าเภอซ าสงู  จงัหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2562

 - 7 -
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563

 - 8 -

แบบ ผด.02 

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาเมืองและชมุชนน่าอยู่
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั 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 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3 ม. 122,000 บ้านออ้ค่า กองช่าง

ซอยหนองค่าใหญ่ 3  ยาว 98 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หมู่ที่ 4
ลงหินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างๆละ 0.30 ม.
หนาเฉล่ีย 0.10 ม. รายละเอยีดตาม
แบบแปลน ทต.ซ่าสูง

7 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3 ม. 139,000 บ้านออ้ค่า กองช่าง
ซอยแกน่เจริญ  ยาว 100 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หมู่ที่ 4

ลงหินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างๆละ 0.30 ม.
หนาเฉล่ีย 0.10 ม. รายละเอยีดตาม
แบบแปลน ทต.ซ่าสูง

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

เทศบาลต าบลซ าสงู  อ าเภอซ าสงู  จงัหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563

 - 9 -

แบบ ผด.02 

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาเมืองและชมุชนน่าอยู่
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
8 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 ม. 462,000 บ้านซ่าสูง กองช่าง

สายกดุยาง ช่วงที่2 ยาว 150 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หมู่ที่ 5
ลงหินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างๆละ 0.30 ม.
หนาเฉล่ีย 0.10 ม. รายละเอยีดตาม
แบบแปลน ทต.ซ่าสูง

9 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3 ม. 34,000 บ้านซ่าสูง กองช่าง
ซอยแกน่เพชร 1 ยาว 26 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หมู่ที่ 5

รายละเอยีดตามแบบแปลน ทต.ซ่าสูง

10 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม. 25,200 บ้านซ่าสูง กองช่าง
ซอยร่วมสุข ยาว 14 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หมู่ที่ 5

รายละเอยีดตามแบบแปลน ทต.ซ่าสูง

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลซ าสงู  อ าเภอซ าสงู  จงัหวัดขอนแก่น

 - 10 -
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาเมืองและชมุชนน่าอยู่
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
11 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3 ม. 942,700 บ้านยางค่า กองช่าง

สายโคกหัวนา ยาว 500 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หมู่ที่ 6
รายละเอยีดตามแบบแปลน ทต.ซ่าสูง

12 โครงการกอ่สร้าง กอ่สร้างร่องระบายน้่า คสล. ขนาด 309,000 บ้านซ่าสูง กองช่าง
ร่องระบายน้่า คสล. กว้าง 0.50 ม. ยาว 24.40 ม. หมู่ที่ 5
ซอยส่าราญ 1  ลึกเฉล่ีย 0.80 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม.

รายละเอยีดตามแบบแปลน ทต.ซ่าสูง

13 โครงการกอ่สร้างท่อระบาย กอ่สร้างท่อระบายน้่า คสล. ขนาด 456000 ศ.พ.ด.  กองช่าง
น้่า คสล.หน้า ศ.พ.ด.หลังเกา่  0.40 ม.จ่านวน 215 ท่อน ความยาว หลังเกา่

ทั้งหมด 240 ม. พร้อมบ่อพักน้่า 
จ่านวน  25  บ่อ รายละเอยีดตาม
แบบแปลน ทต.ซ่าสูง

เทศบาลต าบลซ าสงู  อ าเภอซ าสงู  จงัหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

 - 11 -
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลซ าสงู  อ าเภอซ าสงู  จงัหวัดขอนแก่น

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาเมืองและชมุชนน่าอยู่
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
14 โครงการวางท่อพร้อมปรับ วางท่อพร้อมปรับภูมิทัศน์ ขนาด 942,700 สนามกฬีา กองช่าง

ภูมิทัศน์ด้านทิศตะวันออก 0.80 ม.จ่านวน 35 ท่อน ความยาว  ทต.ซ่าสูง
(สนามกฬีา ทต.ซ่าสูง) ทั้งหมด 35 ม. โดยเชื่อต่อกบัท่อเดิม

พร้อมงานดินถมเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
รายละเอยีดตามแบบแปลน ทต.ซ่าสูง

15 โครงการกอ่สร้างร้ัวศูนย์ กอ่สร้างร้ัว ศ.พ.ด.ทต.ซ่าสูง  คสล. 294,400 ศ.พ.ด. กองช่าง
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ความยาวร้ัวทั้งหมด 124 ม. เสาคสล. ทต.ซ่าสูง
ต่าบลซ่าสูง 8”X8”X2.50 ม. (42ต้น)  

รายละเอยีดตามแบบแปลน ทต.ซ่าสูง

16 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง กอ่สร้างถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 3 ม. 36,200 บ้านโคกสูง กองช่าง
สายโคกน้่าเกล้ียง ยาว 330 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หมู่ที่ 3

พร้อมยกร่องพูนดินสูงเฉล่ีย 0.40 ม.
รายละเอยีดตามแบบแปลน ทต.ซ่าสูง

ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาเมืองและชมุชนน่าอยู่

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

 - 12 -
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลซ าสงู  อ าเภอซ าสงู  จงัหวัดขอนแก่น

แบบ ผด.02 



   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
17 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังปรับปรุงถนนลูกรัง  ขนาดกว้าง 3 ม. 43,700 บ้านออ้ค่า กองช่าง

สายนาร่อง ยาว 1,000 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หมู่ที่ 4
รายละเอยีดตามแบบแปลน ทต.ซ่าสูง

18 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังปรับปรุงถนนลูกรัง  ขนาดกว้าง 3 ม. 48,000 บ้านออ้ค่า กองช่าง
สายนาร่องบึงกซา ยาว 900 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หมู่ที่ 4

รายละเอยีดตามแบบแปลน ทต.ซ่าสูง

19 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังปรับปรุงถนนลูกรัง  ขนาดกว้าง 3 ม. 109,000 บ้านออ้ค่า กองช่าง
สายนาดง ยาว 2,500 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หมู่ที่ 4

รายละเอยีดตามแบบแปลน ทต.ซ่าสูง

20 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังปรับปรุงถนนลูกรัง  ขนาดกว้าง 3 ม. 10,900 บ้านออ้ค่า กองช่าง
พืชผักชุมชน 1  ยาว 250 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หมู่ที่ 4

รายละเอยีดตามแบบแปลน ทต.ซ่าสูง

ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาเมืองและชมุชนน่าอยู่
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลซ าสงู  อ าเภอซ าสงู  จงัหวัดขอนแก่น

แบบ ผด.02 



ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
21 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังปรับปรุงถนนลูกรัง  ขนาดกว้าง 3 ม. 17,600 บ้านซ่าสูง กองช่าง

สายโคกบ๋าฮัง   ยาว 300 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หมู่ที่ 5
รายละเอยีดตามแบบแปลน ทต.ซ่าสูง

22 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังปรับปรุงถนนลูกรัง  ขนาดกว้าง 3 ม. 32,000 บ้านออ้ค่า กองช่าง
สายนาเปือย1 ยาว 900 ม. แบ่งเป็น  2  ช่วง หมู่ที่ 4

รายละเอยีดตามแบบแปลน ทต.ซ่าสูง

23 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังปรับปรุงถนนลูกรัง  ขนาดกว้าง 3 ม. 41,200 บ้านออ้ค่า กองช่าง
สายต้นแดง ยาว 700 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หมู่ที่ 4

รายละเอยีดตามแบบแปลน ทต.ซ่าสูง

24 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังปรับปรุงถนนลูกรัง  ขนาดกว้าง 3 ม. 85,400 บ้านซ่าสูง กองช่าง
สายนาเปือย-กดุยาง ยาว 1,400 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หมู่ที่ 5

รายละเอยีดตามแบบแปลน ทต.ซ่าสูง

ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาเมืองและชมุชนน่าอยู่
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลซ าสงู  อ าเภอซ าสงู  จงัหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 



ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
25 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังปรับปรุงถนนลูกรัง  ขนาดกว้าง 3 ม. 64,800 บ้านออ้ค่า กองช่าง

สายกดุสียว ยาว 1,100 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หมู่ที่ 4
รายละเอยีดตามแบบแปลน ทต.ซ่าสูง

26 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ปรับปรุง ซ่อมแซม   บ่ารุงรักษาถนน. 350,000 ภายใน กองช่าง
บ่ารุงรักษาถนน คสล. คสล. ท่อระบายน้่า  รางระบายน้่า เขตเทศบาล
ทอ่ระบายน้่า  รางระบายน้่า  ภายในเขตเทศบาล

ภายในเขตเทศบาล

ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาเมืองและชมุชนน่าอยู่
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลซ าสงู  อ าเภอซ าสงู  จงัหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 



1 โครงการฝึกอบรมทบทวน สมาชิก อปพร.ได้ฝึกซ้อมการปฏิบัติ 180,000 สถานที่ตาม ส่านักปลัด
สมาชิก อปพร. งาน ระบบอคัคีภัยและสร้างความ ที่โครงการ (งานปอูงกนัฯ)

ปลอดภัยแกป่ระชาชนได้มากขึ้น ก่าหนด

2 โครงการจัดกจิกรรมวัน  จัดกจิกรรมวัน อปพร. ประจ่าปี เช่น 20,000 ในเขต ส่านักปลัด
อปพร.  กจิกรรมบ่าเพ็ญประโยชน์  เป็นต้น ทต.ซ่าสูง (งานปอูงกนัฯ)

3 โครงการปูองกนัและแกไ้ข จัดอบรมให้ความรู้ในการปูองกนั 40,000 ในเขต ส่านักปลัด
ปัญหาภัยธรรมชาติต่างๆ  และแกไ้ขปัญหาภัยธรรมชาติ ทต.ซ่าสูง (งานปอูงกนัฯ)

ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาเมืองและชมุชนน่าอยู่
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั 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 โครงการรณรงค์ปูองกนั ต้ังจุดตรวจเพื่อปูองกนัและแกไ้ขปัญหา 15,000 ในเขต ส่านักปลัด
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลซ าสงู  อ าเภอซ าสงู  จงัหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 



การเกดิอบุัติเหตุในช่วง การเกดิอบุัติเหตุและการจราจร ทต.ซ่าสูง (งานปอูงกนัฯ)

เทศกาลวันขึ้นปีใหม่

2 โครงการรณรงค์ปูองกนั ต้ังจุดตรวจเพื่อปูองกนัและแกไ้ขปัญหา 15,000 ในเขต ส่านักปลัด
การเกดิอบุัติเหตุในช่วง การเกดิอบุัติเหตุและการจราจร ทต.ซ่าสูง (งานปอูงกนัฯ)

เทศกาลสงกรานต์

3 โครงการจัดการจราจร จัดท่าถนนตัวอย่างเพื่อรักษาความย 30,000 ในเขต ส่านักปลัด
และความปลอดภัยทางถนนสงบเรียบร้อและอบุัติภัย ในเขต ทต.ซ่าสูง (งานปอูงกนัฯ)

เทศบาล

ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาเมืองและชมุชนน่าอยู่
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั 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 โครงการเฝูาระวังและ จัดกจิกรรม เช่น  จัดฝึกอบรมฟื้นฟู 100,000 ในเขต ส่านักปลัด

ปูองกนัปัญหายาเสพติด หรือบ่าบัดส่าหรับผู้ติดยาเสพติด  ทต.ซ่าสูง (งานปอูงกนัฯ)

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลซ าสงู  อ าเภอซ าสงู  จงัหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.02 



ต้ังด่านตรวจ/เฝูาระวังปัญหายาเสพติด
ในพื้นที่  รณรงค์ปูองกนัปัญหายา
เสพติด  ฯลฯ  

2 อดุหนุนโครงการปูองกนั เพื่อจ่ายเป็นเงินอดุหนุนศอ.ปส.อ.ซ่าสูง   30,000 ในเขต ศอ.ปส.จ.ขอนแกน่

และแกไ้ขปัญหายาเสพติด และศอ.ปส.จ.ขอนแกน่ ส่าหรับเป็น ทต.ซ่าสูง ส่านักปลัด
ค่าใช้จ่ายในโครงการปูองกนัและ (งานปอูงกนัฯ)

แกไ้ขปัญหายาเสพติด





















ยทุธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสงัคมที่มีคุณภาพ
    แผนงานการศึกษา
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั 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 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม 215,300 ศพด.ทต.ซ่าสูง กองการศึกษา

(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (นม)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เทศบาลต่าบลซ่าสูง ต่าบลซ่าสูง

2 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม 651,500 ร.ร.บา้นกระนวน กองการศึกษา
(นม) โรงเรียน (นม) โรงเรียนบ้านกระนวนซ่าสูง

3 โครงการจ้างเหมาประกอบ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบ 392,000 ศพด.ทต.ซ่าสูง กองการศึกษา
อาหารกลางวันของศูนย์ อาหารกลางวันแกเ่ด็กเล็ก ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต่าบลซ่าสูง

4 โครงการอดุหนุนอาหาร เพื่ออดุหนุนค่าอาหารกลางวัน 1,360,000 ร.ร.บา้นกระนวน กองการศึกษา
กลางวันของโรงเรียนบ้าน แกเ่ด็กนักเรียนโรงเรียน
กระนวนซ่าสูง บ้านกระนวนซ่าสูง
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลซ าสงู  อ าเภอซ าสงู  จงัหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสงัคมที่มีคุณภาพ
    แผนงานการศึกษา
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 โครงการจัดกจิกรรมภายใน เพื่อจัดกจิกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 60,000 ศพด.ทต.ซ่าสูง กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เทศบาลต่าบลซ่าสูง  เช่น กจิกรรม
วันแม่แห่งชาติ  การแข่งขันกฬีาสี  
เล่านิทาน  ฯลฯ

6 โครงการศูนย์เรียนรู้นอก เพื่อจัดท่าสถานที่ศูนย์เรียนรู้ 60,000 ศพด.ทต.ซ่าสูง กองการศึกษา
ห้องเรียน นอกห้องเรียน เพื่อเสริมสร้าง 

และพัฒนาการเรียนให้แกเ่ด็ก
ปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

7 โครงการห้องแห่งการเรียนรู้ เพื่อจัดท่าสถานที่ห้องแห่งการเรียนรู้ 130,000 ศพด.ทต.ซ่าสูง กองการศึกษา
เด็กปฐมวัย ส่าหรับฝึกพัฒนาการให้เด็กปฐมวัย

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลซ าสงู  อ าเภอซ าสงู  จงัหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสงัคมที่มีคุณภาพ
    แผนงานการศึกษา
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั 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 โครงการจัดงานกจิกรรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกจิกรรม 100,000 ศพด.ทต.ซ่าสูง กองการศึกษา

วันเด็กแห่งชาติ  กจิกรรมวันเด็กแห่งชาติ  เช่น
ค่าวัสดุ  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

2 โครงการจัดรวบรวม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 30,000    ในเขต กองการศึกษา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น ทต.ซ่าสูง

3 โครงการจัดซ้ือส่ือการเรียน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือส่ือ 100,000   ศพด.ทต.ซ่าสูง กองการศึกษา
การสอนของศูนย์พัฒนา การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เด็กเล็ก
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลซ าสงู  อ าเภอซ าสงู  จงัหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสงัคมที่มีคุณภาพ
แผนงานสงัคมสงเคราะห์
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั 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 โครงการพัฒนาศูนย์เยาวชน เพื่อพัฒนาศูนย์เยาวชนเทศบาล 70,000 ทต.ซ่าสูง กองการศึกษา

เช่น ปรับปรุงห้อง จัดต้ังสภาเด็ก
จัดกจิกรรมต่างๆส่าหรับเด็ก
และเยาวชน

5 โครงการส่งเสริมให้เด็กและ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเด็ก 50,000 ในเขต ส่านักปลัด
เยาวชนมีรายได้  และเยาวชนท่างานเพื่อช่วยเหลืองาน ทต.ซ่าสูง (งานสวสัดิการฯ)

ต่างๆของเทศบาล ให้เด็กและเยาวชน
มีรายได้ตามนโยบายของรัฐ
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลซ าสงู  อ าเภอซ าสงู  จงัหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสงัคมที่มีคุณภาพ
แผนงานสงัคมสงเคราะห์
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั 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 โครงการบายศรีสู่ขวัญ เพื่อจัดกจิกรรมเสริมสร้าง 5,000 ในเขต ส่านักปลัด

ผู้สูงอายุ ความอบอุ่น และรักษาสืบทอด ทต.ซ่าสูง (งานสวัสดิการ)
วิถีชีวิตของท้องถิ่นให้แกผ้่สูงอายุ

2 โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนา เพื่อสนับสนุนการด่าเนินงาน 100,000 ในเขต ส่านักปลัด
คุณภาพชีวิตผู้สูงวัย ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย ทต.ซ่าสูง (งานสวัสดิการ)

3 โครงการส่งเสริมคุณภาพ เพื่อจัดกจิกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต 15000 ในเขต ส่านักปลัด
ชีวิตผู้สูงอายุ ส่าหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ทต.ซ่าสูง (งานสวัสดิการ)

ต่าบลซ่าสูง

 - 22 -
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลซ าสงู  อ าเภอซ าสงู  จงัหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสงัคมที่มีคุณภาพ
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั 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 โครงการจัดงานประเพณี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 50,000 ในเขต กองการศึกษา

สงกรานต์  ประเพณีสงกรานต์  เช่น ทต.ซ่าสูง
กจิกรรมรดน้่าด่าหัวผู้สูงอายุ  
ค่าสนับสนุนกจิกรรมของชุมชน  
ค่าเงินรางวัล ค่าของขวัญ ฯลฯ

2 โครงการจัดงานประเพณี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 400,000 ในเขต กองการศึกษา
บุญบั้งไฟ ประเพณีบุญบั้งไฟ เช่น ค่าสนับ ทต.ซ่าสูง

สนุน  กจิกรรมของชุมชนในการ
จัดท่าขบวนแห่  ค่าวัสดุ  
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าเงิน
รางวัลการประกวด  ฯลฯ
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลซ าสงู  อ าเภอซ าสงู  จงัหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสงัคมที่มีคุณภาพ
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 โครงการจัดงานประเพณี เพื่อใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี 130,000 ในเขต กองการศึกษา

ลอยกระทง ลอยกระทง เช่น ค่าสนับสนุน ทต.ซ่าสูง
กจิกรรมของชุมชนในการจัดท่า  
ขบวนแห่  ค่าวัสดุ  ค่าอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ค่าเงินรางวัลการประกวด
ประเภทต่างๆ ฯลฯ

4 โครงการจัดกจิกรรมวันส่าคัญเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด 100,000 ในเขต กองการศึกษา
เกี่ยวกบั ชาติ ศาสนา และ งานตามโครงการฯ เช่น ทต.ซ่าสูง
พระมหากษัตริย์ วันปิยมหาราช วันแม่แห่งชาติ 

วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา 
วันวิสาขบูชา เป็นต้น
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลซ าสงู  อ าเภอซ าสงู  จงัหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสงัคมที่มีคุณภาพ
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 โครงการจัดกจิกรรมเนื่องใน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกจิกรรม 100,000 ในเขต กองการศึกษา

วโรกาสวันเฉลิมพระชนม เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม ทต.ซ่าสูง
พรรษาพระบาทสมเด็จ พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว
พระเจ้าอยูห่ัว 5 ธันวาคม

6 โครงการจัดงานวันเฉลิม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิม 80,000 ในเขต กองการศึกษา
พระชนมพรรษา สมเด็จ พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ ทต.ซ่าสูง
พระนางเจ้าฯพระบรม พระบรมราชินีนาถ 12สิงหาคม
ราชินีนาถ
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลซ าสงู  อ าเภอซ าสงู  จงัหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสงัคมที่มีคุณภาพ
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั 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 โครงการสนับสนุนภารกจิ เพื่อสนับสนุนงบประมาณ 20,000 ในเขต  -ที่ท่าการ

ของเหล่ากาชาดจังหวัด โครงการสนับสนุนภารกจิของ ทต.ซ่าสูง ปกครอง
ขอนแกน่ประจ่าปี เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแกน่ อ่าเภอซ่าสูง
งบประมาณ 2560 ประจ่าปีงบประมาณ 2560  -กองการศึกษา

8 อดุหนุนโครงการจัดงาน เพื่อสนับสนุนงบประมาณ 30,000 ในเขต  -ที่ท่าการ
รัฐพิธี โครงการจัดงานรัฐพิธี ทต.ซ่าสูง ปกครอง

อ่าเภอซ่าสูง
 -กองการศึกษา

 - 26 -
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลซ าสงู  อ าเภอซ าสงู  จงัหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสงัคมที่มีคุณภาพ
แผนงานสาธารณสขุ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั 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 โครงการตลาดสดน่าซ้ือ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง 20,000 ในเขต ส่านักปลัด

ยกระดับมาตรฐานตลาดสดเทศบาล ทต.ซ่าสูง (งานสุขาภิบาลฯ)
ต่าบลซ่าสูงให้เป็นตลาดสดน่าซ้ือ 
เช่น  ตรวจเฝูาระวังความปลอดภัย 
ในอาหารสดจากสารปนเปื้อน 
จัดจุดบริการตราชั่งกลางของตลาด
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั  ฯลฯ 

2 โครงการรณรงค์ปูองกนัโรค เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 20,000 ในเขต ส่านักปลัด
พิษสุนัขบ้า  รณรงค์ปูองกนัโรคพิษสุนัขบ้า  เช่น ทต.ซ่าสูง (งานสุขาภิบาลฯ)

ค่าจัดซ้ือวัคซีนปูองกนัโรคพิษสุนัขบ้า

 - 28 -
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลซ าสงู  อ าเภอซ าสงู  จงัหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสงัคมที่มีคุณภาพ
แผนงานสาธารณสขุ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 โครงการสมทบหลักประกนั เพื่อจ่ายให้เป็นเงินสมทบระบบ 120,000 ในเขต ส่านักปลัด

สุขภาพในระดับท้องถิ่น หลักประกนัสุขภาพในระดับท้องถิ่น ทต.ซ่าสูง (งานสุขาภิบาลฯ)
หรือพื้นที่ หรือพื้นที่

4 โครงการพัฒนาระบบ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติ 50,000 ในเขต ส่านักปลัด
การแพทย์ฉุกเฉิน  งานของหน่วยกู้ชีพ  เช่น  ค่าวัสดุ ทต.ซ่าสูง (งานสุขาภิบาลฯ)

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน
อปุกรณ์การแพทย์ ฯลฯ

5 โครงการจัดกจิกรรมรณรงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 20,000    ในเขต ส่านักปลัด
ท่าความสะอาด กจิกรรมรณรงค์ท่าความสะอาด ทต.ซ่าสูง (งานสุขาภิบาลฯ)
(Big Cleaning Day) เช่น ค่าวัสดุ ค่าน้่าด่ิม ฯลฯ
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลซ าสงู  อ าเภอซ าสงู  จงัหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสงัคมที่มีคุณภาพ
แผนงานสาธารณสขุ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั 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 อดุหนุนศูนย์เฉลิมพระเกยีรติ เพื่อจ่ายเป็นเงินอดุหนุนศูนย์ 30,000  -ที่ว่าการ  -ที่ท่าการ

เพื่อช่วยเหลือผู้ปุวยโรคเอดส์ เฉลิมพระเกยีรติเพื่อช่วยเหลือผู้ปุวย อ่าเภอซ่าสูง ปกครอง
และผู้ติดเชื้อHIV  อ.ซ่าสูง โรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ HIV อ.ซ่าสูง  อ่าเภอซ่าสูง

 -ส่านักปลัด
(งานสุขาภิบาลฯ)

7 อดุหนุนศูนย์สาธารณสุข เพื่อจ่ายเป็นเงินอดุหนุนศูนย์ 120,000 ศูนย์สาธารณสุข -ศูนย์สาธารณสุข

มูลฐานชุมชน(ศสมช.) สาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.) มลูฐานชุมชน มลูฐานชุมชน

ในเขตเทศบาล จ่านวน  6  ชุมชน (ศสมช.) (ศสมช.)

เพื่อด่าเนินการพัฒนางานด้าน  -ส่านักปลัด
สาธารณสุข  (งานสุขาภิบาลฯ)
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลซ าสงู  อ าเภอซ าสงู  จงัหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสงัคมที่มีคุณภาพ
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั 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 โครงการแข่งขันกฬีาชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 150,000 ในเขต กองการศึกษา

สัมพันธ์  การแข่งขันกฬีาชุมชนสัมพันธ์ ทต.ซ่าสูง
ในเขตเทศบาล

2 โครงการจัดกจิกรรมของ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด 100,000 ศูนย์เยาวชนกฬีา กองการศึกษา
ศูนย์เยาวชนกฬีาและ กจิกรรมของศูนย์เยาวชนกฬีาและ และนนัทนาการ

นันทนาการ นันทนาการเทศบาลต่าบลซ่าสูง 

3 โครงการจัดซ้ืออปุกรณ์กฬีา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออปุกรณ์กฬีา 50,000 ในเขต กองการศึกษา
มอบแกชุ่มชน จ่านวน 6 ชุมชน ทต.ซ่าสูง
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลซ าสงู  อ าเภอซ าสงู  จงัหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสงัคมที่มีคุณภาพ
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั 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 โครงการแข่งขันกฬีา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด 40,000 ในเขต กองการศึกษา

ระหว่างหน่วยงาน  กจิกรรมแข่งขันกฬีาระหว่าง ทต.ซ่าสูง
หน่วยงาน เช่น ค่าวัสดุ ค่าอาหาร
และเคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมาต่างๆ  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

5 โครงการแข่งขันกฬีา เพื่อจัดกจิกรรมแข่งขันกฬีาท้องถิ่น 30,000 ในเขต กองการศึกษา
ท้องถิ่นสัมพันธ์ สัมพันธ์ระหว่างอปท.ในเขตอ.ซ่าสูง ทต.ซ่าสูง

6 โครงการกฬีาศูนย์พัฒนา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกฬีา 15,000 ในเขต กองการศึกษา
เด็กเล็กสัมพันธ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ระหว่าง ทต.ซ่าสูง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใน
เขตอ่าเภอซ่าสูง
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลซ าสงู  อ าเภอซ าสงู  จงัหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสงัคมที่มีคุณภาพ
แผนงานงบกลาง
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั 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 โครงการสงเคราะห์ เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,200,000 ในเขต ส่านักปลัด

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลต่าบลซ่าสูง  ทต.ซ่าสูง (งานสวัสดิการฯ)

2 โครงการสงเคราะห์ เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ 2,064,000 ในเขต ส่านักปลัด
เบี้ยยังชีพคนพิการ ในเขตเทศบาลต่าบลซ่าสูง  ทต.ซ่าสูง (งานสวัสดิการฯ)

3 โครงการสงเคราะห์ เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 24,000 ในเขต ส่านักปลัด
เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ ในเขตเทศบาลต่าบลซ่าสูง  ทต.ซ่าสูง (งานสวัสดิการฯ)

4 โครงการคนซ่าสูง  เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือสวัสดิการ 150,000 ในเขต ส่านักปลัด
ไม่ทอดทิ้งกนั สังคมสงเคราะห์แก ่ผู้ยากไร้ ทต.ซ่าสูง (งานสวัสดิการฯ)

ผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาล และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆตามที่โครงการก่าหนด

( ทกุวันที่  1-5  ของทกุเดือน )

( ทกุวันที่  1-5  ของทกุเดือน )

( ทกุวันที่  1-5  ของทกุเดือน )
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลซ าสงู  อ าเภอซ าสงู  จงัหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสงัคมที่มีคุณภาพ
แผนงานสงัคมสงเคราะห์
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 โครงการคนซ่าสูงไม่ทอดทิ้ง เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ในเขตเทศบาล 60,000 ในเขต ส่านักปลัด

กนั ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทต.ซ่าสูง (งานบริหารทั่วไปฯ)

เทศบาลต าบลซ าสงู  อ าเภอซ าสงู  จงัหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 



































ยทุธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาเศรษฐกิจชมุชนเพ่ือการแขง่ขนั
แผนงานการเกษตร
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.
1 โครงการแผ่นดินพระเจ้าใหญ่ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริม 50,000 ที่ว่าการ กองการศึกษา

รวมใจของดีอ่าเภอซ่าสูง และสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อ่าเภอซ่าสูง
ของดีอ่าเภอซ่าสูงให้ได้มาตรฐาน 
และเพื่อขยายช่องทางการจ่าหน่าย
ให้กว้างขวางยิง่ขึ้น
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลซ าสงู  อ าเภอซ าสงู  จงัหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาเศรษฐกิจชมุชนเพ่ือการแขง่ขนั
แผนงานการเกษตร
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.
1 โครงการส่งเสริมท่าการเกษตร เพื่อด่าเนินกจิกรรมต่างๆตามแนว 30,000 ในเขต ส่านักปลัด

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิ ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง เช่น ทต.ซ่าสูง (งานสวัสดิการ)
พอเพียง ด้านพืชผักสวนครัว ด้านประมง ฯลฯ

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง 100,000 ในเขต ส่านักปลัด
ที่สาธารณะ ภูมิทัศน์ปุาช้าหรือที่สาธารณะ ทต.ซ่าสูง (งานสาธารณสุข

ภายในเขตเทศบาล เช่น  ปรับแต่ง
พื้นที่  ปักแนวเขต ล้อมร้ัวถางหญ้า  
ฯลฯ
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลซ าสงู  อ าเภอซ าสงู  จงัหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาเศรษฐกิจชมุชนเพ่ือการแขง่ขนั
 แผนงานร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.
1 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 50,000 ในเขต ส่านักปลัด

อาชีพระยะส้ัน ส่งเสริมอาชีพระยะส้ัน ให้แก่ ทต.ซ่าสูง (งานสวัสดิการ)
ประชาชนในเขตเทศบาล

2 โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 30,000 ในเขต ส่านักปลัด
การประกอบอาชีพให้แก่

เพิ่มทักษะการประกอบอาชีพ 
ให้แกก่ลุ่มสตรีในเขตเทศบาลต่าบล ทต.ซ่าสูง (งานสวัสดิการ)

กลุ่มสตรีในชุมชน ให้แกก่ลุ่มสตรีในเขตเทศบาล
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลซ าสงู  อ าเภอซ าสงู  จงัหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 



ก.ย.

 - 35 -
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลซ าสงู  อ าเภอซ าสงู  จงัหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2563

ผด.02 



ก.ย.
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลซ าสงู  อ าเภอซ าสงู  จงัหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2563

ผด.02 



ก.ย.

 - 37 -
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลซ าสงู  อ าเภอซ าสงู  จงัหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2563

ผด.02 



ยทุธศาสตร์ที่  4  การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
แผนงานสาธารณสขุ
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั 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 โครงการปรับปรุงที่ทิ้งขยะ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้าง
สถานที่ทิ้งขยะของเทศบาล 

50,000 ในเขต ส่านักปลัด
เหมาปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะของ ทต.ซ่าสูง (งานสาธารณสุข
เทศบาล 

2 จัดซ้ือถังรับรองขยะมูลฝอย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือถังขยะ 80,000 ในเขต ส่านักปลัด
ส่าหรับชุมชนในเขตเทศบาล ทต.ซ่าสูง (งานสาธารณสุข

3 โครงการรณรงค์ลดขยะ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 80,000 ในเขต ส่านักปลัด
ในชุมชน  เช่น การคัดแยกขยะในครัวเรือน ทต.ซ่าสูง (งานสาธารณสุข

กอ่นทิ้งถังขยะ  จัดกจิกรรมชุมชน
หรือถนนตัวอย่างในการงดใช้
ถังขยะฯลฯ
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลซ าสงู  อ าเภอซ าสงู  จงัหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 



ยุทธศาสตรท์ี่  5  การพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ดี
แผนงานบรหิารทั่วไป
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดท่าวารสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท่า 40,000 ในเขต ส่านักปลัด

สัมพันธเ์ทศบาลต่าบลซ่าสูง  แผ่นพับ  โบชัวร์  วารสารประชา ทต.ซ่าสูง (งานประชาสัมพันธ์)

สัมพันธ ์รายงานผลงานเทศบาล
ประจ่าปี  

2 โครงการประเมินความ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กร 20,000 ในเขต มมส.
พึงพอใจการให้บริการ สถาบันการศึกษาหรือสถาบันที่เป็น ทต.ซ่าสูง ส่านักปลัด
สาธารณะของเทศบาล กลางเพื่อด่าเนินการส่ารวจความ (งานแผนฯ)

พึงพอใจของผู้รับบริการจาก
เทศบาลต่าบลซ่าสูง  

3 โครงการอุดหนุนศูนย์ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน  โครงการ 35,000 ที่ว่าการอ.ซ่าสูง อบต.บ้านโนน
ข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือ จัดต้ังศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือ
จัดจ้างของ อปท. หรือจ้างของ อปท. ประจ่าปีงบ

ประมาณ พ.ศ.2560  
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลซ าสูง  อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 



ยุทธศาสตรท์ี่  5  การพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ดี
แผนงานบรหิารทั่วไป
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการเผยแพร่และจัด เพื่อประชาสัมพันธข์้อมูลข่าวสาร 100,000 ในเขต ส่านักปลัด

ท่าส่ือ  ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมด้านต่างๆของเทศบาล ทต.ซ่าสูง (งานประชาสัมพันธ์)

ต่าบลซ่าสูงประจ่าปี
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลซ าสูง  อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.02 



ยุทธศาสตรท์ี่  5  การพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ดี
แผนงานบรหิารทั่วไป
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการฝึกอบรมวนิัย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 15,000 ในเขต ส่านักปลัด

ในการปฏบิัติงาน ฝีกอบรมวนิัยในการปฏบิัติงาน ทต.ซ่าสูง (งานนิติการ)
เช่น  ค่าวทิยากร  ค่าวสัดุ  
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม  ฯลฯ
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลซ าสูง  อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.02 



ยุทธศาสตรท์ี่  5  การพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ดี
แผนงานบรหิารทั่วไป
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการเพิ่มศักยภาพและ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม 150,000 ภายใน ส่านักปลัด

พัฒนาความรู้ของคณะ สัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประทศไทย (งานแผนฯ)
ผู้บริหาร  สมาชิกสภา ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
และเจ้าหน้าที่เทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล

2 โครงการจัดงานวนัเทศบาล  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 25,000 ทต.ซ่าสูง ส่านักปลัด
วนัเทศบาล เช่น พิธที่าบุญตักบาตร (งานบริหารทั่วไป)

เล้ียงพระ กิจกรรมบ่าเพ็ญประโยชน์
สาธารณะ

3 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม 100,000 ทต.ซ่าสูง หน่วยตรวจ
การเร่ืองการบริหารความ เชิงปฏบิัติการเร่ืองการบริหารความ สอบภายใน
เส่ียงและการจัดท่าแผน เส่ียงและการจัดท่าแผนปฏบิัติ
ปฏบิัติราชการ ราชการ
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลซ าสูง  อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.02 



ยุทธศาสตรท์ี่  5  การพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ดี
แผนงานบรหิารทั่วไป
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ 15,000 ทต.ซ่าสูง กองช่าง

เกีย่วกับงานสารบรรณ เทศบาล เกีย่วกับงานสารบรรณ (งานธรุการ)

5 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกีย่ว 15,000 ทต.ซ่าสูง กองช่าง
เกีย่วกับพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร กับพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร
และพ.ร.บ.ขุดดินถมดิน และพ.ร.บ.ขุดดินถมดิน
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลซ าสูง  อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.02 



ยุทธศาสตรท์ี่  5  การพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ดี
แผนงานบรหิารทั่วไป
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการพัฒนาระบบ เพื่อให้ความรู้และสร้างแรงจูงใจให้ 10,000 ในเขต กองคลัง

การจัดเก็บภาษี  ผู้ที่อยูใ่นข่ายต้องช่าระภาษีภายใน ทต.ซ่าสูง
ก่าหนด

2 โครงการพัฒนาระบบแผนที่ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบ 150,000 ในเขต กองคลัง
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ทต.ซ่าสูง

ให้มีประสิทธภิาพมากขึน้

3 โครงการพัฒนาระบบการ เพื่อจัดท่าและปรับปรุงระบบการ 20,000 ทต.ซ่าสูง กองคลัง
เบิกจ่ายพัสดุ เบิกจ่ายพัสดุของเทศบาลให้มี

ประสิทธภิาพมากขึน้
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลซ าสูง  อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.02 



ยุทธศาสตรท์ี่  5  การพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ดี
แผนงานบรหิารทั่วไป
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดหาครุภณัฑ์ เพื่อจัดซ้ือครุภณัฑ์ประจ่าปี  ดังนี้ 852,000 ทต.ซ่าสูง กองคลัง

ประจ่าปี 1) เคร่ืองปรับอากาศ จ่านวน 6  เคร่ือง (งานพัสดุ)
2) เก้าอี้ส่านักงาน  จ่านวน 2 ตัว
3) ชุดกระดานแสดงผลแบบอินเตอร์แอคทีฟ 
จ่านวน 1 ชุด
4)เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์สี  จ่านวน 1 เคร่ือง
5)เคร่ืองออกก่าลังกายกลางแจ้ง  จ่านวน 1 ชุด
6)เคร่ืองสูบน้่าแบบจุม่ จ่านวน 2 เคร่ือง

 - 45 -
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลซ าสูง  อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.02 



ยุทธศาสตรท์ี่  5  การพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ดี
แผนงานบรหิารทั่วไป
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการเทศบาลเคล่ือนที่ เพื่อออกบริการประชาชน ทั้ง 6 100,000 ในเขต ส่านักปลัด

พบประชาชน ชุมชน และรับทราบปัญหาความ ทต.ซ่าสูง (งานสวสัดิการ)
ต้องการ

2 โครงการผู้น่าเข้มแข็ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนิน 300,000 ภายใน ส่านักปลัด
ชุมชนเข้มแข็ง การตามโครงการฝึกอบรมผู้น่าชุมชน ประทศไทย (งานสวสัดิการ)

ในท้องถิน่ และศึกษาดูงานนอกสถานที่

3 โครงการสนับสนุนกองทุน เพื่อสนับสนุนงบประมาณการด่าเนิน 40,000 ทต.ซ่าสูง ส่านักปลัด
สวสัดิการชุมชนเทศบาล งานกองทุนสวสัดิการชุมชน (งานสวสัดิการ)
ต่าบลซ่าสูง

4 โครงการจัดเก็บข้อมูล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 50,000 ในเขต ส่านักปลัด
พื้นฐานครัวเรือนในเขต จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือนในเขต ทต.ซ่าสูง (งานสวสัดิการ)
เทศบาล เทศบาล

 - 46 -
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลซ าสูง  อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.02 



ยุทธศาสตรท์ี่  5  การพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ดี
แผนงานบรหิารทั่วไป
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 โครงการจัดท่าแผนพัฒนา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินงาน 20,000 ในเขต ส่านักปลัด

เทศบาล จัดเวทีประชาคม  เพื่อจัดท่าแผน ทต.ซ่าสูง (งานแผนฯ)
พัฒนาเทศบาล    แผนชุมชน
และจัดท่างบประมาณรายจ่าย

6 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้เร่ือง 30,000 ในเขต ส่านักปลัด
เร่ืองการปูองกันและแก้ไข เร่ืองการปูองกันและแก้ไขปัญหา ทต.ซ่าสูง (งานสวสัดิการ)
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและ ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
สตรีและบุคคลในครอบครัว และบุคคลในครอบครัว
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลซ าสูง  อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.02 

















ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาเมืองและชมุชนน่าอยู่
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั 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 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่่าเพื่อ อดุหนุนให้การไฟฟูาส่วนภูมิภาค 1,300,000 ภายใน  -กฟภ.อ่าเภอ

การเกษตรและขยายเขต อ่าเภอกระนวน  ขยายเขตไฟฟูา เขตเทศบาล กระนวน
ไฟฟูาสาธารณะ แรงต่่าเพื่อการเกษตรและขยายเขต  -กองช่าง

ไฟฟูาสาธารณะในเขตเทศบาล

2 โครงการตรวจเช็คไฟฟูา เพื่อจ่ายเป็นใช้จ่ายตามโครงการ 12,000 ภายใน กองช่าง
ปลอดภัย ตรวจเช็คไฟฟูาปลอดภัยส่าหรับ เขตเทศบาล

ครัวเรือนในเขตเทศบาล  เช่น ค่าวัสดุ
อปุกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในโครงการ ฯลฯ

3 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม. 346,000 บ้านโคกสูง กองช่าง
ซอยกวีี  ช่วงที่ 3  ยาว 200 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หมู่ที่ 3

ลงหินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างๆละ 0.30 ม.
หนาเฉล่ีย 0.10 ม. รายละเอยีดตาม
แบบแปลน ทต.ซ่าสูง

 - 6 -

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลซ าสงู  อ าเภอซ าสงู  จงัหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาเมืองและชมุชนน่าอยู่
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั 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 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3 ม. 34,500 บ้านออ้ค่า กองช่าง

ซอยหนองค่าใหญ่ 1  ยาว 26 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หมู่ที่ 4
ลงหินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างๆละ 0.30 ม.
หนาเฉล่ีย 0.10 ม. รายละเอยีดตาม
แบบแปลน ทต.ซ่าสูง

5 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3 ม. 331,000 บ้านออ้ค่า กองช่าง
ซอยหนองค่าใหญ่ 2  ยาว 250 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หมู่ที่ 4

ลงหินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างๆละ 0.30 ม.
หนาเฉล่ีย 0.10 ม. รายละเอยีดตาม
แบบแปลน ทต.ซ่าสูง

พ.ศ. 2563

 - 8 -

เทศบาลต าบลซ าสงู  อ าเภอซ าสงู  จงัหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2562
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาเมืองและชมุชนน่าอยู่
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั 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 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3 ม. 122,000 บ้านออ้ค่า กองช่าง

ซอยหนองค่าใหญ่ 3  ยาว 98 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หมู่ที่ 4
ลงหินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างๆละ 0.30 ม.
หนาเฉล่ีย 0.10 ม. รายละเอยีดตาม
แบบแปลน ทต.ซ่าสูง

7 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3 ม. 139,000 บ้านออ้ค่า กองช่าง
ซอยแกน่เจริญ  ยาว 100 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หมู่ที่ 4

ลงหินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างๆละ 0.30 ม.
หนาเฉล่ีย 0.10 ม. รายละเอยีดตาม
แบบแปลน ทต.ซ่าสูง

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

เทศบาลต าบลซ าสงู  อ าเภอซ าสงู  จงัหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2562

แบบ ผด.02 

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาเมืองและชมุชนน่าอยู่
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
8 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 ม. 462,000 บ้านซ่าสูง กองช่าง

สายกดุยาง ช่วงที่2 ยาว 150 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หมู่ที่ 5
ลงหินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างๆละ 0.30 ม.
หนาเฉล่ีย 0.10 ม. รายละเอยีดตาม
แบบแปลน ทต.ซ่าสูง

9 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3 ม. 34,000 บ้านซ่าสูง กองช่าง
ซอยแกน่เพชร 1 ยาว 26 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หมู่ที่ 5

รายละเอยีดตามแบบแปลน ทต.ซ่าสูง

10 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม. 25,200 บ้านซ่าสูง กองช่าง
ซอยร่วมสุข ยาว 14 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หมู่ที่ 5

รายละเอยีดตามแบบแปลน ทต.ซ่าสูง

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

 - 10 -
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลซ าสงู  อ าเภอซ าสงู  จงัหวัดขอนแก่น

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาเมืองและชมุชนน่าอยู่
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
11 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3 ม. 942,700 บ้านยางค่า กองช่าง

สายโคกหัวนา ยาว 500 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หมู่ที่ 6
รายละเอยีดตามแบบแปลน ทต.ซ่าสูง

12 โครงการกอ่สร้าง กอ่สร้างร่องระบายน้่า คสล. ขนาด 309,000 บ้านซ่าสูง กองช่าง
ร่องระบายน้่า คสล. กว้าง 0.50 ม. ยาว 24.40 ม. หมู่ที่ 5
ซอยส่าราญ 1  ลึกเฉล่ีย 0.80 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม.

รายละเอยีดตามแบบแปลน ทต.ซ่าสูง

13 โครงการกอ่สร้างท่อระบาย กอ่สร้างท่อระบายน้่า คสล. ขนาด 456000 ศ.พ.ด.  กองช่าง
น้่า คสล.หน้า ศ.พ.ด.หลังเกา่  0.40 ม.จ่านวน 215 ท่อน ความยาว หลังเกา่

ทั้งหมด 240 ม. พร้อมบ่อพักน้่า 
จ่านวน  25  บ่อ รายละเอยีดตาม
แบบแปลน ทต.ซ่าสูง

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลซ าสงู  อ าเภอซ าสงู  จงัหวัดขอนแก่น

เทศบาลต าบลซ าสงู  อ าเภอซ าสงู  จงัหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาเมืองและชมุชนน่าอยู่
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
14 โครงการวางท่อพร้อมปรับ วางท่อพร้อมปรับภูมิทัศน์ ขนาด 942,700 สนามกฬีา กองช่าง

ภูมิทัศน์ด้านทิศตะวันออก 0.80 ม.จ่านวน 35 ท่อน ความยาว  ทต.ซ่าสูง
(สนามกฬีา ทต.ซ่าสูง) ทั้งหมด 35 ม. โดยเชื่อต่อกบัท่อเดิม

พร้อมงานดินถมเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
รายละเอยีดตามแบบแปลน ทต.ซ่าสูง

15 โครงการกอ่สร้างร้ัวศูนย์ กอ่สร้างร้ัว ศ.พ.ด.ทต.ซ่าสูง  คสล. 294,400 ศ.พ.ด. กองช่าง
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ความยาวร้ัวทั้งหมด 124 ม. เสาคสล. ทต.ซ่าสูง
ต่าบลซ่าสูง 8”X8”X2.50 ม. (42ต้น)  

รายละเอยีดตามแบบแปลน ทต.ซ่าสูง

16 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง กอ่สร้างถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 3 ม. 36,200 บ้านโคกสูง กองช่าง
สายโคกน้่าเกล้ียง ยาว 330 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หมู่ที่ 3

พร้อมยกร่องพูนดินสูงเฉล่ีย 0.40 ม.
รายละเอยีดตามแบบแปลน ทต.ซ่าสูง

ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาเมืองและชมุชนน่าอยู่

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลซ าสงู  อ าเภอซ าสงู  จงัหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

 - 12 -
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.02 



   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
17 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังปรับปรุงถนนลูกรัง  ขนาดกว้าง 3 ม. 43,700 บ้านออ้ค่า กองช่าง

สายนาร่อง ยาว 1,000 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หมู่ที่ 4
รายละเอยีดตามแบบแปลน ทต.ซ่าสูง

18 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังปรับปรุงถนนลูกรัง  ขนาดกว้าง 3 ม. 48,000 บ้านออ้ค่า กองช่าง
สายนาร่องบึงกซา ยาว 900 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หมู่ที่ 4

รายละเอยีดตามแบบแปลน ทต.ซ่าสูง

19 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังปรับปรุงถนนลูกรัง  ขนาดกว้าง 3 ม. 109,000 บ้านออ้ค่า กองช่าง
สายนาดง ยาว 2,500 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หมู่ที่ 4

รายละเอยีดตามแบบแปลน ทต.ซ่าสูง

20 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังปรับปรุงถนนลูกรัง  ขนาดกว้าง 3 ม. 10,900 บ้านออ้ค่า กองช่าง
พืชผักชุมชน 1  ยาว 250 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หมู่ที่ 4

รายละเอยีดตามแบบแปลน ทต.ซ่าสูง

ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาเมืองและชมุชนน่าอยู่
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลซ าสงู  อ าเภอซ าสงู  จงัหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.02 



ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
21 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังปรับปรุงถนนลูกรัง  ขนาดกว้าง 3 ม. 17,600 บ้านซ่าสูง กองช่าง

สายโคกบ๋าฮัง   ยาว 300 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หมู่ที่ 5
รายละเอยีดตามแบบแปลน ทต.ซ่าสูง

22 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังปรับปรุงถนนลูกรัง  ขนาดกว้าง 3 ม. 32,000 บ้านออ้ค่า กองช่าง
สายนาเปือย1 ยาว 900 ม. แบ่งเป็น  2  ช่วง หมู่ที่ 4

รายละเอยีดตามแบบแปลน ทต.ซ่าสูง

23 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังปรับปรุงถนนลูกรัง  ขนาดกว้าง 3 ม. 41,200 บ้านออ้ค่า กองช่าง
สายต้นแดง ยาว 700 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หมู่ที่ 4

รายละเอยีดตามแบบแปลน ทต.ซ่าสูง

24 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังปรับปรุงถนนลูกรัง  ขนาดกว้าง 3 ม. 85,400 บ้านซ่าสูง กองช่าง
สายนาเปือย-กดุยาง ยาว 1,400 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หมู่ที่ 5

รายละเอยีดตามแบบแปลน ทต.ซ่าสูง

ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาเมืองและชมุชนน่าอยู่
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลซ าสงู  อ าเภอซ าสงู  จงัหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.02 



ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
25 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังปรับปรุงถนนลูกรัง  ขนาดกว้าง 3 ม. 64,800 บ้านออ้ค่า กองช่าง

สายกดุสียว ยาว 1,100 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หมู่ที่ 4
รายละเอยีดตามแบบแปลน ทต.ซ่าสูง

26 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ปรับปรุง ซ่อมแซม   บ่ารุงรักษาถนน. 350,000 ภายใน กองช่าง
บ่ารุงรักษาถนน คสล. คสล. ท่อระบายน้่า  รางระบายน้่า เขตเทศบาล
ทอ่ระบายน้่า  รางระบายน้่า  ภายในเขตเทศบาล

ภายในเขตเทศบาล

ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาเมืองและชมุชนน่าอยู่
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลซ าสงู  อ าเภอซ าสงู  จงัหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

 - 15 -
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.02 



1 โครงการฝึกอบรมทบทวน สมาชิก อปพร.ได้ฝึกซ้อมการปฏิบัติ 180,000 สถานที่ตาม ส่านักปลัด
สมาชิก อปพร. งาน ระบบอคัคีภัยและสร้างความ ที่โครงการ (งานปอูงกนัฯ)

ปลอดภัยแกป่ระชาชนได้มากขึ้น ก่าหนด

2 โครงการจัดกจิกรรมวัน  จัดกจิกรรมวัน อปพร. ประจ่าปี เช่น 20,000 ในเขต ส่านักปลัด
อปพร.  กจิกรรมบ่าเพ็ญประโยชน์  เป็นต้น ทต.ซ่าสูง (งานปอูงกนัฯ)

3 โครงการปูองกนัและแกไ้ข จัดอบรมให้ความรู้ในการปูองกนั 40,000 ในเขต ส่านักปลัด
ปัญหาภัยธรรมชาติต่างๆ  และแกไ้ขปัญหาภัยธรรมชาติ ทต.ซ่าสูง (งานปอูงกนัฯ)

ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาเมืองและชมุชนน่าอยู่
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั 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 โครงการรณรงค์ปูองกนั ต้ังจุดตรวจเพื่อปูองกนัและแกไ้ขปัญหา 15,000 ในเขต ส่านักปลัด

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลซ าสงู  อ าเภอซ าสงู  จงัหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.02 



การเกดิอบุัติเหตุในช่วง การเกดิอบุัติเหตุและการจราจร ทต.ซ่าสูง (งานปอูงกนัฯ)

เทศกาลวันขึ้นปีใหม่

2 โครงการรณรงค์ปูองกนั ต้ังจุดตรวจเพื่อปูองกนัและแกไ้ขปัญหา 15,000 ในเขต ส่านักปลัด
การเกดิอบุัติเหตุในช่วง การเกดิอบุัติเหตุและการจราจร ทต.ซ่าสูง (งานปอูงกนัฯ)

เทศกาลสงกรานต์

3 โครงการจัดการจราจร จัดท่าถนนตัวอย่างเพื่อรักษาความย 30,000 ในเขต ส่านักปลัด
และความปลอดภัยทางถนนสงบเรียบร้อและอบุัติภัย ในเขต ทต.ซ่าสูง (งานปอูงกนัฯ)

เทศบาล

ยทุธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาเมืองและชมุชนน่าอยู่
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั 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 โครงการเฝูาระวังและ จัดกจิกรรม เช่น  จัดฝึกอบรมฟื้นฟู 100,000 ในเขต ส่านักปลัด

ปูองกนัปัญหายาเสพติด หรือบ่าบัดส่าหรับผู้ติดยาเสพติด  ทต.ซ่าสูง (งานปอูงกนัฯ)

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลซ าสงู  อ าเภอซ าสงู  จงัหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.02 



ต้ังด่านตรวจ/เฝูาระวังปัญหายาเสพติด
ในพื้นที่  รณรงค์ปูองกนัปัญหายา
เสพติด  ฯลฯ  

2 อดุหนุนโครงการปูองกนั เพื่อจ่ายเป็นเงินอดุหนุนศอ.ปส.อ.ซ่าสูง   30,000 ในเขต ศอ.ปส.จ.ขอนแกน่

และแกไ้ขปัญหายาเสพติด และศอ.ปส.จ.ขอนแกน่ ส่าหรับเป็น ทต.ซ่าสูง ส่านักปลัด
ค่าใช้จ่ายในโครงการปูองกนัและ (งานปอูงกนัฯ)

แกไ้ขปัญหายาเสพติด





















ยทุธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสงัคมที่มีคุณภาพ
    แผนงานการศึกษา
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั 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 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม 215,300 ศพด.ทต.ซ่าสูง กองการศึกษา

(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (นม)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เทศบาลต่าบลซ่าสูง ต่าบลซ่าสูง

2 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม 651,500 ร.ร.บา้นกระนวน กองการศึกษา
(นม) โรงเรียน (นม) โรงเรียนบ้านกระนวนซ่าสูง

3 โครงการจ้างเหมาประกอบ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบ 392,000 ศพด.ทต.ซ่าสูง กองการศึกษา
อาหารกลางวันของศูนย์ อาหารกลางวันแกเ่ด็กเล็ก ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต่าบลซ่าสูง

4 โครงการอดุหนุนอาหาร เพื่ออดุหนุนค่าอาหารกลางวัน 1,360,000 ร.ร.บา้นกระนวน กองการศึกษา
กลางวันของโรงเรียนบ้าน แกเ่ด็กนักเรียนโรงเรียน
กระนวนซ่าสูง บ้านกระนวนซ่าสูง
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลซ าสงู  อ าเภอซ าสงู  จงัหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสงัคมที่มีคุณภาพ
    แผนงานการศึกษา
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 โครงการจัดกจิกรรมภายใน เพื่อจัดกจิกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 60,000 ศพด.ทต.ซ่าสูง กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เทศบาลต่าบลซ่าสูง  เช่น กจิกรรม
วันแม่แห่งชาติ  การแข่งขันกฬีาสี  
เล่านิทาน  ฯลฯ

6 โครงการศูนย์เรียนรู้นอก เพื่อจัดท่าสถานที่ศูนย์เรียนรู้ 60,000 ศพด.ทต.ซ่าสูง กองการศึกษา
ห้องเรียน นอกห้องเรียน เพื่อเสริมสร้าง 

และพัฒนาการเรียนให้แกเ่ด็ก
ปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

7 โครงการห้องแห่งการเรียนรู้ เพื่อจัดท่าสถานที่ห้องแห่งการเรียนรู้ 130,000 ศพด.ทต.ซ่าสูง กองการศึกษา
เด็กปฐมวัย ส่าหรับฝึกพัฒนาการให้เด็กปฐมวัย

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลซ าสงู  อ าเภอซ าสงู  จงัหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสงัคมที่มีคุณภาพ
    แผนงานการศึกษา
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั 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 โครงการจัดงานกจิกรรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกจิกรรม 100,000 ศพด.ทต.ซ่าสูง กองการศึกษา

วันเด็กแห่งชาติ  กจิกรรมวันเด็กแห่งชาติ  เช่น
ค่าวัสดุ  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

2 โครงการจัดรวบรวม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 30,000    ในเขต กองการศึกษา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น ทต.ซ่าสูง

3 โครงการจัดซ้ือส่ือการเรียน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือส่ือ 100,000   ศพด.ทต.ซ่าสูง กองการศึกษา
การสอนของศูนย์พัฒนา การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เด็กเล็ก
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลซ าสงู  อ าเภอซ าสงู  จงัหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสงัคมที่มีคุณภาพ
แผนงานสงัคมสงเคราะห์
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั 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 โครงการพัฒนาศูนย์เยาวชน เพื่อพัฒนาศูนย์เยาวชนเทศบาล 70,000 ทต.ซ่าสูง กองการศึกษา

เช่น ปรับปรุงห้อง จัดต้ังสภาเด็ก
จัดกจิกรรมต่างๆส่าหรับเด็ก
และเยาวชน

5 โครงการส่งเสริมให้เด็กและ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเด็ก 50,000 ในเขต ส่านักปลัด
เยาวชนมีรายได้  และเยาวชนท่างานเพื่อช่วยเหลืองาน ทต.ซ่าสูง (งานสวสัดิการฯ)

ต่างๆของเทศบาล ให้เด็กและเยาวชน
มีรายได้ตามนโยบายของรัฐ
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลซ าสงู  อ าเภอซ าสงู  จงัหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสงัคมที่มีคุณภาพ
แผนงานสงัคมสงเคราะห์
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั 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 โครงการบายศรีสู่ขวัญ เพื่อจัดกจิกรรมเสริมสร้าง 5,000 ในเขต ส่านักปลัด

ผู้สูงอายุ ความอบอุ่น และรักษาสืบทอด ทต.ซ่าสูง (งานสวัสดิการ)
วิถีชีวิตของท้องถิ่นให้แกผ้่สูงอายุ

2 โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนา เพื่อสนับสนุนการด่าเนินงาน 100,000 ในเขต ส่านักปลัด
คุณภาพชีวิตผู้สูงวัย ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย ทต.ซ่าสูง (งานสวัสดิการ)

3 โครงการส่งเสริมคุณภาพ เพื่อจัดกจิกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต 15000 ในเขต ส่านักปลัด
ชีวิตผู้สูงอายุ ส่าหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ทต.ซ่าสูง (งานสวัสดิการ)

ต่าบลซ่าสูง
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลซ าสงู  อ าเภอซ าสงู  จงัหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสงัคมที่มีคุณภาพ
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั 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 โครงการจัดงานประเพณี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 50,000 ในเขต กองการศึกษา

สงกรานต์  ประเพณีสงกรานต์  เช่น ทต.ซ่าสูง
กจิกรรมรดน้่าด่าหัวผู้สูงอายุ  
ค่าสนับสนุนกจิกรรมของชุมชน  
ค่าเงินรางวัล ค่าของขวัญ ฯลฯ

2 โครงการจัดงานประเพณี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 400,000 ในเขต กองการศึกษา
บุญบั้งไฟ ประเพณีบุญบั้งไฟ เช่น ค่าสนับ ทต.ซ่าสูง

สนุน  กจิกรรมของชุมชนในการ
จัดท่าขบวนแห่  ค่าวัสดุ  
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าเงิน
รางวัลการประกวด  ฯลฯ
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลซ าสงู  อ าเภอซ าสงู  จงัหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสงัคมที่มีคุณภาพ
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 โครงการจัดงานประเพณี เพื่อใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี 130,000 ในเขต กองการศึกษา

ลอยกระทง ลอยกระทง เช่น ค่าสนับสนุน ทต.ซ่าสูง
กจิกรรมของชุมชนในการจัดท่า  
ขบวนแห่  ค่าวัสดุ  ค่าอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ค่าเงินรางวัลการประกวด
ประเภทต่างๆ ฯลฯ

4 โครงการจัดกจิกรรมวันส่าคัญเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด 100,000 ในเขต กองการศึกษา
เกี่ยวกบั ชาติ ศาสนา และ งานตามโครงการฯ เช่น ทต.ซ่าสูง
พระมหากษัตริย์ วันปิยมหาราช วันแม่แห่งชาติ 

วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา 
วันวิสาขบูชา เป็นต้น
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลซ าสงู  อ าเภอซ าสงู  จงัหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสงัคมที่มีคุณภาพ
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 โครงการจัดกจิกรรมเนื่องใน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกจิกรรม 100,000 ในเขต กองการศึกษา

วโรกาสวันเฉลิมพระชนม เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม ทต.ซ่าสูง
พรรษาพระบาทสมเด็จ พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว
พระเจ้าอยูห่ัว 5 ธันวาคม

6 โครงการจัดงานวันเฉลิม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิม 80,000 ในเขต กองการศึกษา
พระชนมพรรษา สมเด็จ พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ ทต.ซ่าสูง
พระนางเจ้าฯพระบรม พระบรมราชินีนาถ 12สิงหาคม
ราชินีนาถ
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลซ าสงู  อ าเภอซ าสงู  จงัหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสงัคมที่มีคุณภาพ
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั 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 โครงการสนับสนุนภารกจิ เพื่อสนับสนุนงบประมาณ 20,000 ในเขต  -ที่ท่าการ

ของเหล่ากาชาดจังหวัด โครงการสนับสนุนภารกจิของ ทต.ซ่าสูง ปกครอง
ขอนแกน่ประจ่าปี เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแกน่ อ่าเภอซ่าสูง
งบประมาณ 2560 ประจ่าปีงบประมาณ 2560  -กองการศึกษา

8 อดุหนุนโครงการจัดงาน เพื่อสนับสนุนงบประมาณ 30,000 ในเขต  -ที่ท่าการ
รัฐพิธี โครงการจัดงานรัฐพิธี ทต.ซ่าสูง ปกครอง

อ่าเภอซ่าสูง
 -กองการศึกษา
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลซ าสงู  อ าเภอซ าสงู  จงัหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสงัคมที่มีคุณภาพ
แผนงานสาธารณสขุ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั 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 โครงการตลาดสดน่าซ้ือ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง 20,000 ในเขต ส่านักปลัด

ยกระดับมาตรฐานตลาดสดเทศบาล ทต.ซ่าสูง (งานสุขาภิบาลฯ)
ต่าบลซ่าสูงให้เป็นตลาดสดน่าซ้ือ 
เช่น  ตรวจเฝูาระวังความปลอดภัย 
ในอาหารสดจากสารปนเปื้อน 
จัดจุดบริการตราชั่งกลางของตลาด
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั  ฯลฯ 

2 โครงการรณรงค์ปูองกนัโรค เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 20,000 ในเขต ส่านักปลัด
พิษสุนัขบ้า  รณรงค์ปูองกนัโรคพิษสุนัขบ้า  เช่น ทต.ซ่าสูง (งานสุขาภิบาลฯ)

ค่าจัดซ้ือวัคซีนปูองกนัโรคพิษสุนัขบ้า
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลซ าสงู  อ าเภอซ าสงู  จงัหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสงัคมที่มีคุณภาพ
แผนงานสาธารณสขุ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 โครงการสมทบหลักประกนั เพื่อจ่ายให้เป็นเงินสมทบระบบ 120,000 ในเขต ส่านักปลัด

สุขภาพในระดับท้องถิ่น หลักประกนัสุขภาพในระดับท้องถิ่น ทต.ซ่าสูง (งานสุขาภิบาลฯ)
หรือพื้นที่ หรือพื้นที่

4 โครงการพัฒนาระบบ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติ 50,000 ในเขต ส่านักปลัด
การแพทย์ฉุกเฉิน  งานของหน่วยกู้ชีพ  เช่น  ค่าวัสดุ ทต.ซ่าสูง (งานสุขาภิบาลฯ)

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน
อปุกรณ์การแพทย์ ฯลฯ

5 โครงการจัดกจิกรรมรณรงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 20,000    ในเขต ส่านักปลัด
ท่าความสะอาด กจิกรรมรณรงค์ท่าความสะอาด ทต.ซ่าสูง (งานสุขาภิบาลฯ)
(Big Cleaning Day) เช่น ค่าวัสดุ ค่าน้่าด่ิม ฯลฯ
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลซ าสงู  อ าเภอซ าสงู  จงัหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสงัคมที่มีคุณภาพ
แผนงานสาธารณสขุ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั 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 อดุหนุนศูนย์เฉลิมพระเกยีรติ เพื่อจ่ายเป็นเงินอดุหนุนศูนย์ 30,000  -ที่ว่าการ  -ที่ท่าการ

เพื่อช่วยเหลือผู้ปุวยโรคเอดส์ เฉลิมพระเกยีรติเพื่อช่วยเหลือผู้ปุวย อ่าเภอซ่าสูง ปกครอง
และผู้ติดเชื้อHIV  อ.ซ่าสูง โรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ HIV อ.ซ่าสูง  อ่าเภอซ่าสูง

 -ส่านักปลัด
(งานสุขาภิบาลฯ)

7 อดุหนุนศูนย์สาธารณสุข เพื่อจ่ายเป็นเงินอดุหนุนศูนย์ 120,000 ศูนย์สาธารณสุข -ศูนย์สาธารณสุข

มูลฐานชุมชน(ศสมช.) สาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.) มลูฐานชุมชน มลูฐานชุมชน

ในเขตเทศบาล จ่านวน  6  ชุมชน (ศสมช.) (ศสมช.)

เพื่อด่าเนินการพัฒนางานด้าน  -ส่านักปลัด
สาธารณสุข  (งานสุขาภิบาลฯ)
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลซ าสงู  อ าเภอซ าสงู  จงัหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสงัคมที่มีคุณภาพ
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั 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 โครงการแข่งขันกฬีาชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 150,000 ในเขต กองการศึกษา

สัมพันธ์  การแข่งขันกฬีาชุมชนสัมพันธ์ ทต.ซ่าสูง
ในเขตเทศบาล

2 โครงการจัดกจิกรรมของ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด 100,000 ศูนย์เยาวชนกฬีา กองการศึกษา
ศูนย์เยาวชนกฬีาและ กจิกรรมของศูนย์เยาวชนกฬีาและ และนนัทนาการ

นันทนาการ นันทนาการเทศบาลต่าบลซ่าสูง 

3 โครงการจัดซ้ืออปุกรณ์กฬีา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออปุกรณ์กฬีา 50,000 ในเขต กองการศึกษา
มอบแกชุ่มชน จ่านวน 6 ชุมชน ทต.ซ่าสูง
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลซ าสงู  อ าเภอซ าสงู  จงัหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสงัคมที่มีคุณภาพ
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั 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 โครงการแข่งขันกฬีา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด 40,000 ในเขต กองการศึกษา

ระหว่างหน่วยงาน  กจิกรรมแข่งขันกฬีาระหว่าง ทต.ซ่าสูง
หน่วยงาน เช่น ค่าวัสดุ ค่าอาหาร
และเคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมาต่างๆ  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

5 โครงการแข่งขันกฬีา เพื่อจัดกจิกรรมแข่งขันกฬีาท้องถิ่น 30,000 ในเขต กองการศึกษา
ท้องถิ่นสัมพันธ์ สัมพันธ์ระหว่างอปท.ในเขตอ.ซ่าสูง ทต.ซ่าสูง

6 โครงการกฬีาศูนย์พัฒนา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกฬีา 15,000 ในเขต กองการศึกษา
เด็กเล็กสัมพันธ์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ระหว่าง ทต.ซ่าสูง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใน
เขตอ่าเภอซ่าสูง
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลซ าสงู  อ าเภอซ าสงู  จงัหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสงัคมที่มีคุณภาพ
แผนงานงบกลาง
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั 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 โครงการสงเคราะห์ เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,200,000 ในเขต ส่านักปลัด

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลต่าบลซ่าสูง  ทต.ซ่าสูง (งานสวัสดิการฯ)

2 โครงการสงเคราะห์ เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ 2,064,000 ในเขต ส่านักปลัด
เบี้ยยังชีพคนพิการ ในเขตเทศบาลต่าบลซ่าสูง  ทต.ซ่าสูง (งานสวัสดิการฯ)

3 โครงการสงเคราะห์ เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 24,000 ในเขต ส่านักปลัด
เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ ในเขตเทศบาลต่าบลซ่าสูง  ทต.ซ่าสูง (งานสวัสดิการฯ)

4 โครงการคนซ่าสูง  เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือสวัสดิการ 150,000 ในเขต ส่านักปลัด
ไม่ทอดทิ้งกนั สังคมสงเคราะห์แก ่ผู้ยากไร้ ทต.ซ่าสูง (งานสวัสดิการฯ)

ผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาล และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆตามที่โครงการก่าหนด
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลซ าสงู  อ าเภอซ าสงู  จงัหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

( ทกุวันที่  1-5  ของทกุเดือน )

( ทกุวันที่  1-5  ของทกุเดือน )

( ทกุวันที่  1-5  ของทกุเดือน )

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสงัคมที่มีคุณภาพ
แผนงานสงัคมสงเคราะห์
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 โครงการคนซ่าสูงไม่ทอดทิ้ง เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ในเขตเทศบาล 60,000 ในเขต ส่านักปลัด

กนั ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทต.ซ่าสูง (งานบริหารทั่วไปฯ)

เทศบาลต าบลซ าสงู  อ าเภอซ าสงู  จงัหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 



































ยทุธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาเศรษฐกิจชมุชนเพ่ือการแขง่ขนั
แผนงานการเกษตร
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.
1 โครงการแผ่นดินพระเจ้าใหญ่ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริม 50,000 ที่ว่าการ กองการศึกษา

รวมใจของดีอ่าเภอซ่าสูง และสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อ่าเภอซ่าสูง
ของดีอ่าเภอซ่าสูงให้ได้มาตรฐาน 
และเพื่อขยายช่องทางการจ่าหน่าย
ให้กว้างขวางยิง่ขึ้น

 - 35 -
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลซ าสงู  อ าเภอซ าสงู  จงัหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาเศรษฐกิจชมุชนเพ่ือการแขง่ขนั
แผนงานการเกษตร
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.
1 โครงการส่งเสริมท่าการเกษตร เพื่อด่าเนินกจิกรรมต่างๆตามแนว 30,000 ในเขต ส่านักปลัด

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิ ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง เช่น ทต.ซ่าสูง (งานสวัสดิการ)
พอเพียง ด้านพืชผักสวนครัว ด้านประมง ฯลฯ

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง 100,000 ในเขต ส่านักปลัด
ที่สาธารณะ ภูมิทัศน์ปุาช้าหรือที่สาธารณะ ทต.ซ่าสูง (งานสาธารณสุข

ภายในเขตเทศบาล เช่น  ปรับแต่ง
พื้นที่  ปักแนวเขต ล้อมร้ัวถางหญ้า  
ฯลฯ
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลซ าสงู  อ าเภอซ าสงู  จงัหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาเศรษฐกิจชมุชนเพ่ือการแขง่ขนั
 แผนงานร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.
1 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 50,000 ในเขต ส่านักปลัด

อาชีพระยะส้ัน ส่งเสริมอาชีพระยะส้ัน ให้แก่ ทต.ซ่าสูง (งานสวัสดิการ)
ประชาชนในเขตเทศบาล

2 โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 30,000 ในเขต ส่านักปลัด
การประกอบอาชีพให้แก่

เพิ่มทักษะการประกอบอาชีพ 
ให้แกก่ลุ่มสตรีในเขตเทศบาลต่าบล ทต.ซ่าสูง (งานสวัสดิการ)

กลุ่มสตรีในชุมชน ให้แกก่ลุ่มสตรีในเขตเทศบาล
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลซ าสงู  อ าเภอซ าสงู  จงัหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 



ก.ย.
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลซ าสงู  อ าเภอซ าสงู  จงัหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2563

ผด.02 



ก.ย.
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลซ าสงู  อ าเภอซ าสงู  จงัหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2563

ผด.02 



ก.ย.
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลซ าสงู  อ าเภอซ าสงู  จงัหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2563

ผด.02 



ยทุธศาสตร์ที่  4  การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
แผนงานสาธารณสขุ
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั 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 โครงการปรับปรุงที่ทิ้งขยะ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้าง
สถานที่ทิ้งขยะของเทศบาล 

50,000 ในเขต ส่านักปลัด
เหมาปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะของ ทต.ซ่าสูง (งานสาธารณสุข
เทศบาล 

2 จัดซ้ือถังรับรองขยะมูลฝอย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือถังขยะ 80,000 ในเขต ส่านักปลัด
ส่าหรับชุมชนในเขตเทศบาล ทต.ซ่าสูง (งานสาธารณสุข

3 โครงการรณรงค์ลดขยะ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 80,000 ในเขต ส่านักปลัด
ในชุมชน  เช่น การคัดแยกขยะในครัวเรือน ทต.ซ่าสูง (งานสาธารณสุข

กอ่นทิ้งถังขยะ  จัดกจิกรรมชุมชน
หรือถนนตัวอย่างในการงดใช้
ถังขยะฯลฯ
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลซ าสงู  อ าเภอซ าสงู  จงัหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 



ยุทธศาสตรท์ี่  5  การพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ดี
แผนงานบรหิารทั่วไป
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดท่าวารสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท่า 40,000 ในเขต ส่านักปลัด

สัมพันธเ์ทศบาลต่าบลซ่าสูง  แผ่นพับ  โบชัวร์  วารสารประชา ทต.ซ่าสูง (งานประชาสัมพันธ์)

สัมพันธ ์รายงานผลงานเทศบาล
ประจ่าปี  

2 โครงการประเมินความ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กร 20,000 ในเขต มมส.
พึงพอใจการให้บริการ สถาบันการศึกษาหรือสถาบันที่เป็น ทต.ซ่าสูง ส่านักปลัด
สาธารณะของเทศบาล กลางเพื่อด่าเนินการส่ารวจความ (งานแผนฯ)

พึงพอใจของผู้รับบริการจาก
เทศบาลต่าบลซ่าสูง  

3 โครงการอุดหนุนศูนย์ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน  โครงการ 35,000 ที่ว่าการอ.ซ่าสูง อบต.บ้านโนน
ข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือ จัดต้ังศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือ
จัดจ้างของ อปท. หรือจ้างของ อปท. ประจ่าปีงบ

ประมาณ พ.ศ.2560  
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลซ าสูง  อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 



ยุทธศาสตรท์ี่  5  การพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ดี
แผนงานบรหิารทั่วไป
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการเผยแพร่และจัด เพื่อประชาสัมพันธข์้อมูลข่าวสาร 100,000 ในเขต ส่านักปลัด

ท่าส่ือ  ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมด้านต่างๆของเทศบาล ทต.ซ่าสูง (งานประชาสัมพันธ์)

ต่าบลซ่าสูงประจ่าปี
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลซ าสูง  อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.02 



ยุทธศาสตรท์ี่  5  การพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ดี
แผนงานบรหิารทั่วไป
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการฝึกอบรมวนิัย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 15,000 ในเขต ส่านักปลัด

ในการปฏบิัติงาน ฝีกอบรมวนิัยในการปฏบิัติงาน ทต.ซ่าสูง (งานนิติการ)
เช่น  ค่าวทิยากร  ค่าวสัดุ  
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม  ฯลฯ
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลซ าสูง  อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.02 



ยุทธศาสตรท์ี่  5  การพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ดี
แผนงานบรหิารทั่วไป
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการเพิ่มศักยภาพและ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม 150,000 ภายใน ส่านักปลัด

พัฒนาความรู้ของคณะ สัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประทศไทย (งานแผนฯ)
ผู้บริหาร  สมาชิกสภา ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
และเจ้าหน้าที่เทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล

2 โครงการจัดงานวนัเทศบาล  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 25,000 ทต.ซ่าสูง ส่านักปลัด
วนัเทศบาล เช่น พิธที่าบุญตักบาตร (งานบริหารทั่วไป)

เล้ียงพระ กิจกรรมบ่าเพ็ญประโยชน์
สาธารณะ

3 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม 100,000 ทต.ซ่าสูง หน่วยตรวจ
การเร่ืองการบริหารความ เชิงปฏบิัติการเร่ืองการบริหารความ สอบภายใน
เส่ียงและการจัดท่าแผน เส่ียงและการจัดท่าแผนปฏบิัติ
ปฏบิัติราชการ ราชการ
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลซ าสูง  อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.02 



ยุทธศาสตรท์ี่  5  การพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ดี
แผนงานบรหิารทั่วไป
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ 15,000 ทต.ซ่าสูง กองช่าง

เกีย่วกับงานสารบรรณ เทศบาล เกีย่วกับงานสารบรรณ (งานธรุการ)

5 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกีย่ว 15,000 ทต.ซ่าสูง กองช่าง
เกีย่วกับพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร กับพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร
และพ.ร.บ.ขุดดินถมดิน และพ.ร.บ.ขุดดินถมดิน
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลซ าสูง  อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.02 



ยุทธศาสตรท์ี่  5  การพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ดี
แผนงานบรหิารทั่วไป
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการพัฒนาระบบ เพื่อให้ความรู้และสร้างแรงจูงใจให้ 10,000 ในเขต กองคลัง

การจัดเก็บภาษี  ผู้ที่อยูใ่นข่ายต้องช่าระภาษีภายใน ทต.ซ่าสูง
ก่าหนด

2 โครงการพัฒนาระบบแผนที่ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบ 150,000 ในเขต กองคลัง
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ทต.ซ่าสูง

ให้มีประสิทธภิาพมากขึน้

3 โครงการพัฒนาระบบการ เพื่อจัดท่าและปรับปรุงระบบการ 20,000 ทต.ซ่าสูง กองคลัง
เบิกจ่ายพัสดุ เบิกจ่ายพัสดุของเทศบาลให้มี

ประสิทธภิาพมากขึน้
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลซ าสูง  อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.02 



ยุทธศาสตรท์ี่  5  การพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ดี
แผนงานบรหิารทั่วไป
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดหาครุภณัฑ์ เพื่อจัดซ้ือครุภณัฑ์ประจ่าปี  ดังนี้ 852,000 ทต.ซ่าสูง กองคลัง

ประจ่าปี 1) เคร่ืองปรับอากาศ จ่านวน 6  เคร่ือง (งานพัสดุ)
2) เก้าอี้ส่านักงาน  จ่านวน 2 ตัว
3) ชุดกระดานแสดงผลแบบอินเตอร์แอคทีฟ 
จ่านวน 1 ชุด
4)เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์สี  จ่านวน 1 เคร่ือง
5)เคร่ืองออกก่าลังกายกลางแจ้ง  จ่านวน 1 ชุด
6)เคร่ืองสูบน้่าแบบจุม่ จ่านวน 2 เคร่ือง
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลซ าสูง  อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.02 



ยุทธศาสตรท์ี่  5  การพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ดี
แผนงานบรหิารทั่วไป
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการเทศบาลเคล่ือนที่ เพื่อออกบริการประชาชน ทั้ง 6 100,000 ในเขต ส่านักปลัด

พบประชาชน ชุมชน และรับทราบปัญหาความ ทต.ซ่าสูง (งานสวสัดิการ)
ต้องการ

2 โครงการผู้น่าเข้มแข็ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนิน 300,000 ภายใน ส่านักปลัด
ชุมชนเข้มแข็ง การตามโครงการฝึกอบรมผู้น่าชุมชน ประทศไทย (งานสวสัดิการ)

ในท้องถิน่ และศึกษาดูงานนอกสถานที่

3 โครงการสนับสนุนกองทุน เพื่อสนับสนุนงบประมาณการด่าเนิน 40,000 ทต.ซ่าสูง ส่านักปลัด
สวสัดิการชุมชนเทศบาล งานกองทุนสวสัดิการชุมชน (งานสวสัดิการ)
ต่าบลซ่าสูง

4 โครงการจัดเก็บข้อมูล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 50,000 ในเขต ส่านักปลัด
พื้นฐานครัวเรือนในเขต จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือนในเขต ทต.ซ่าสูง (งานสวสัดิการ)
เทศบาล เทศบาล
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลซ าสูง  อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.02 



ยุทธศาสตรท์ี่  5  การพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ดี
แผนงานบรหิารทั่วไป
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 โครงการจัดท่าแผนพัฒนา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินงาน 20,000 ในเขต ส่านักปลัด

เทศบาล จัดเวทีประชาคม  เพื่อจัดท่าแผน ทต.ซ่าสูง (งานแผนฯ)
พัฒนาเทศบาล    แผนชุมชน
และจัดท่างบประมาณรายจ่าย

6 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้เร่ือง 30,000 ในเขต ส่านักปลัด
เร่ืองการปูองกันและแก้ไข เร่ืองการปูองกันและแก้ไขปัญหา ทต.ซ่าสูง (งานสวสัดิการ)
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและ ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
สตรีและบุคคลในครอบครัว และบุคคลในครอบครัว
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลซ าสูง  อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.02 

















ยทุธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาเศรษฐกิจชมุชนเพ่ือการแขง่ขนั
แผนงานการเกษตร
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.
1 โครงการแผ่นดินพระเจ้าใหญ่ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริม 50,000 ที่ว่าการ กองการศึกษา

รวมใจของดีอ าเภอซ าสูง และสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อ าเภอซ าสูง
ของดีอ าเภอซ าสูงให้ได้มาตรฐาน 
และเพื่อขยายช่องทางการจ าหน่าย
ให้กว้างขวางยิง่ขึ้น
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลซ าสงู  อ าเภอซ าสงู  จงัหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาเศรษฐกิจชมุชนเพ่ือการแขง่ขนั
แผนงานการเกษตร
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.
1 โครงการส่งเสริมท าการเกษตร เพื่อด าเนินกจิกรรมต่างๆตามแนว 30,000 ในเขต ส านักปลัด

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิ ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง เช่น ทต.ซ าสูง (งานสวัสดิการ)
พอเพียง ด้านพืชผักสวนครัว ด้านประมง ฯลฯ

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง 100,000 ในเขต ส านักปลัด
ที่สาธารณะ ภูมิทัศน์ป่าช้าหรือที่สาธารณะ ทต.ซ าสูง (งานสาธารณสุข

ภายในเขตเทศบาล เช่น  ปรับแต่ง
พื้นที่  ปักแนวเขต ล้อมร้ัวถางหญ้า  
ฯลฯ
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลซ าสงู  อ าเภอซ าสงู  จงัหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 



ยทุธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาเศรษฐกิจชมุชนเพ่ือการแขง่ขนั
 แผนงานร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.
1 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 50,000 ในเขต ส านักปลัด

อาชีพระยะส้ัน ส่งเสริมอาชีพระยะส้ัน ให้แก่ ทต.ซ าสูง (งานสวัสดิการ)
ประชาชนในเขตเทศบาล

2 โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 30,000 ในเขต ส านักปลัด
การประกอบอาชีพให้แก่

เพิ่มทักษะการประกอบอาชีพ 
ให้แกก่ลุ่มสตรีในเขตเทศบาลต าบล ทต.ซ าสูง (งานสวัสดิการ)

กลุ่มสตรีในชุมชน ให้แกก่ลุ่มสตรีในเขตเทศบาล
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลซ าสงู  อ าเภอซ าสงู  จงัหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 



ก.ย.
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลซ าสงู  อ าเภอซ าสงู  จงัหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2563

ผด.02 



ก.ย.
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลซ าสงู  อ าเภอซ าสงู  จงัหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2563

ผด.02 



ก.ย.
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลซ าสงู  อ าเภอซ าสงู  จงัหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2563

ผด.02 



ยทุธศาสตร์ที่  4  การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
แผนงานสาธารณสขุ
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั 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 โครงการปรับปรุงที่ทิ้งขยะ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้าง
สถานที่ทิ้งขยะของเทศบาล 

50,000 ในเขต ส านักปลัด
เหมาปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะของ ทต.ซ าสูง (งานสาธารณสุข
เทศบาล 

2 จัดซ้ือถังรับรองขยะมูลฝอย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือถังขยะ 80,000 ในเขต ส านักปลัด
ส าหรับชุมชนในเขตเทศบาล ทต.ซ าสูง (งานสาธารณสุข

3 โครงการรณรงค์ลดขยะ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 80,000 ในเขต ส านักปลัด
ในชุมชน  เช่น การคัดแยกขยะในครัวเรือน ทต.ซ าสูง (งานสาธารณสุข

กอ่นทิ้งถังขยะ  จัดกจิกรรมชุมชน
หรือถนนตัวอย่างในการงดใช้
ถังขยะฯลฯ
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลซ าสงู  อ าเภอซ าสงู  จงัหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 



ยุทธศาสตรท์ี่  5  การพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ดี
แผนงานบรหิารทั่วไป
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดท าวารสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า 40,000 ในเขต ส านักปลัด

สัมพันธเ์ทศบาลต าบลซ าสูง  แผ่นพับ  โบชัวร์  วารสารประชา ทต.ซ าสูง (งานประชาสัมพันธ์)

สัมพันธ ์รายงานผลงานเทศบาล
ประจ าปี  

2 โครงการประเมินความ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กร 20,000 ในเขต มมส.
พึงพอใจการให้บริการ สถาบันการศึกษาหรือสถาบันที่เป็น ทต.ซ าสูง ส านักปลัด
สาธารณะของเทศบาล กลางเพื่อด าเนินการส ารวจความ (งานแผนฯ)

พึงพอใจของผู้รับบริการจาก
เทศบาลต าบลซ าสูง  

3 โครงการอุดหนุนศูนย์ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน  โครงการ 35,000 ที่ว่าการอ.ซ าสูง อบต.บ้านโนน
ข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือ จัดต้ังศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือ
จัดจ้างของ อปท. หรือจ้างของ อปท. ประจ าปีงบ

ประมาณ พ.ศ.2560  
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลซ าสูง  อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 



ยุทธศาสตรท์ี่  5  การพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ดี
แผนงานบรหิารทั่วไป
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการเผยแพร่และจัด เพื่อประชาสัมพันธข์้อมูลข่าวสาร 100,000 ในเขต ส านักปลัด

ท าส่ือ  ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมด้านต่างๆของเทศบาล ทต.ซ าสูง (งานประชาสัมพันธ์)

ต าบลซ าสูงประจ าปี
  

 - 40 -
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลซ าสูง  อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.02 



ยุทธศาสตรท์ี่  5  การพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ดี
แผนงานบรหิารทั่วไป
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการฝึกอบรมวนิัย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 15,000 ในเขต ส านักปลัด

ในการปฏบิัติงาน ฝีกอบรมวนิัยในการปฏบิัติงาน ทต.ซ าสูง (งานนิติการ)
เช่น  ค่าวทิยากร  ค่าวสัดุ  
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม  ฯลฯ
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลซ าสูง  อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.02 



ยุทธศาสตรท์ี่  5  การพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ดี
แผนงานบรหิารทั่วไป
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการเพิ่มศักยภาพและ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม 150,000 ภายใน ส านักปลัด

พัฒนาความรู้ของคณะ สัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประทศไทย (งานแผนฯ)
ผู้บริหาร  สมาชิกสภา ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
และเจ้าหน้าที่เทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล

2 โครงการจัดงานวนัเทศบาล  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 25,000 ทต.ซ าสูง ส านักปลัด
วนัเทศบาล เช่น พิธที าบุญตักบาตร (งานบริหารทั่วไป)

เล้ียงพระ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์
สาธารณะ

3 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม 100,000 ทต.ซ าสูง หน่วยตรวจ
การเร่ืองการบริหารความ เชิงปฏบิัติการเร่ืองการบริหารความ สอบภายใน
เส่ียงและการจัดท าแผน เส่ียงและการจัดท าแผนปฏบิัติ
ปฏบิัติราชการ ราชการ
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลซ าสูง  อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.02 



ยุทธศาสตรท์ี่  5  การพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ดี
แผนงานบรหิารทั่วไป
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ 15,000 ทต.ซ าสูง กองช่าง

เกีย่วกับงานสารบรรณ เทศบาล เกีย่วกับงานสารบรรณ (งานธรุการ)

5 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกีย่ว 15,000 ทต.ซ าสูง กองช่าง
เกีย่วกับพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร กับพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร
และพ.ร.บ.ขุดดินถมดิน และพ.ร.บ.ขุดดินถมดิน
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลซ าสูง  อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.02 



ยุทธศาสตรท์ี่  5  การพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ดี
แผนงานบรหิารทั่วไป
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการพัฒนาระบบ เพื่อให้ความรู้และสร้างแรงจูงใจให้ 10,000 ในเขต กองคลัง

การจัดเก็บภาษี  ผู้ที่อยูใ่นข่ายต้องช าระภาษีภายใน ทต.ซ าสูง
ก าหนด

2 โครงการพัฒนาระบบแผนที่ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบ 150,000 ในเขต กองคลัง
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ทต.ซ าสูง

ให้มีประสิทธภิาพมากขึน้

3 โครงการพัฒนาระบบการ เพื่อจัดท าและปรับปรุงระบบการ 20,000 ทต.ซ าสูง กองคลัง
เบิกจ่ายพัสดุ เบิกจ่ายพัสดุของเทศบาลให้มี

ประสิทธภิาพมากขึน้
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลซ าสูง  อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.02 



ยุทธศาสตรท์ี่  5  การพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ดี
แผนงานบรหิารทั่วไป
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดหาครุภณัฑ์ เพื่อจัดซ้ือครุภณัฑ์ประจ าปี  ดังนี้ 852,000 ทต.ซ าสูง กองคลัง

ประจ าปี 1) เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 6  เคร่ือง (งานพัสดุ)
2) เก้าอี้ส านักงาน  จ านวน 2 ตัว
3) ชุดกระดานแสดงผลแบบอินเตอร์แอคทีฟ 
จ านวน 1 ชุด
4)เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์สี  จ านวน 1 เคร่ือง
5)เคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง  จ านวน 1 ชุด
6)เคร่ืองสูบน้ าแบบจุม่ จ านวน 2 เคร่ือง
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลซ าสูง  อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.02 



ยุทธศาสตรท์ี่  5  การพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ดี
แผนงานบรหิารทั่วไป
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการเทศบาลเคล่ือนที่ เพื่อออกบริการประชาชน ทั้ง 6 100,000 ในเขต ส านักปลัด

พบประชาชน ชุมชน และรับทราบปัญหาความ ทต.ซ าสูง (งานสวสัดิการ)
ต้องการ

2 โครงการผู้น าเข้มแข็ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 300,000 ภายใน ส านักปลัด
ชุมชนเข้มแข็ง การตามโครงการฝึกอบรมผู้น าชุมชน ประทศไทย (งานสวสัดิการ)

ในท้องถิน่ และศึกษาดูงานนอกสถานที่

3 โครงการสนับสนุนกองทุน เพื่อสนับสนุนงบประมาณการด าเนิน 40,000 ทต.ซ าสูง ส านักปลัด
สวสัดิการชุมชนเทศบาล งานกองทุนสวสัดิการชุมชน (งานสวสัดิการ)
ต าบลซ าสูง

4 โครงการจัดเก็บข้อมูล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 50,000 ในเขต ส านักปลัด
พื้นฐานครัวเรือนในเขต จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือนในเขต ทต.ซ าสูง (งานสวสัดิการ)
เทศบาล เทศบาล
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลซ าสูง  อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.02 



ยุทธศาสตรท์ี่  5  การพัฒนาระบบบรหิารจัดการที่ดี
แผนงานบรหิารทั่วไป
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 โครงการจัดท าแผนพัฒนา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 20,000 ในเขต ส านักปลัด

เทศบาล จัดเวทีประชาคม  เพื่อจัดท าแผน ทต.ซ าสูง (งานแผนฯ)
พัฒนาเทศบาล    แผนชุมชน
และจัดท างบประมาณรายจ่าย

6 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้เร่ือง 30,000 ในเขต ส านักปลัด
เร่ืองการป้องกันและแก้ไข เร่ืองการป้องกันและแก้ไขปัญหา ทต.ซ าสูง (งานสวสัดิการ)
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและ ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
สตรีและบุคคลในครอบครัว และบุคคลในครอบครัว
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แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลซ าสูง  อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.02 
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