
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลหนองตาด 
เรื่อง การใช้แผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหนองตาด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 

***************************** 
                      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.25๖๑ ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับ
แจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการใน
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

                   เทศบาลต าบลหนองตาด ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖
3 เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.๒๕62 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕62 จึงได้จัดท าแผนการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลหนองตาด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3  

                   เพ่ือให้การด าเนินการ ดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 27 เทศบาลต าบลหนองตาด 
จึงขอประกาศใช้แผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหนองตาด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

                             ประกาศ ณ วันที่  11    ตุลาคม พ.ศ. ๒๕62 
 
                                                              นายณรงค์  ประพิณ 
                                                              (นายณรงค์   ประพิณ)  
                                                         นายกเทศมนตรีต าบลหนองตาด  
 
 

 



 
แบบ ผด. 1 

 
บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
เทศบาลต าบลหนองตาด  อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย ์

ยุทธศาสตร/์แผนงาน จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ 
(บาท) 

ร้อยละของ 
งบประมาณ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบหลัก 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านบ้านเมืองน่าอยู่      

1.1แผนงาน เคหะและชุมชน 30 34.88 7,926,000 19.29 กองช่าง 
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 3.47 300,000 0.73 ส านักปลัดเทศบาล 

รวม 33 38.35 8,226,000 2.02  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต      

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 9 10.47 810,000 2.00 กองสวัสดิการสังคม/สป. 

2.2 แผนงานงบกลาง 4 4.65 23,080,000 56.15 กองสวัสดิการสังคม 

รวม 13 15.12 23,890,000 58.15  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา กีฬานันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

     

3.1 แผนงานการศึกษา 9 10.47 4,987,220 12.13 กองการศึกษา 
3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 4 4.65 560,000 1.36 กองการศึกษา 

รวม 13 15.12 5,547,220 13.49  
 
 
 
 



 
แบบ ผด.1 

 
บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
เทศบาลต าบลหนองตาด  อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย ์

ยุทธศาสตร/์แผนงาน จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ 
(บาท) 

ร้อยละของ 
งบประมาณ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบหลัก 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาศักยภาพของ
คนและความเข้มแข็งของชุมชน 

     

4.1 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 2.33 80,000 0.19 ส านักปลัดเทศบาล 
รวม 2 2.33 80,000 0.19  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     

5.1 แผนการศึกษา 1 1.16 100,000 0.24 กองการศึกษา 
รวม 1 1.16 100,000 0.24  

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและการสร้างเสริมสุขภาพ 

     

6.1 แผนงานสาธารณสุข 4 4.65 750,000 1.82 กองสาธารณสุขฯ 
6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 2.33 740,000 1.80 กองสาธารณสุขฯ 
6.3 แผนงานงบกลาง 2 2.33 383,000 0.93 กองสาธารณสุขฯ/กองคลัง 

รวม 8 9.31 1,873,000 4.55  
 
 
 
 



 
แบบ ผด.1 

 
บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
เทศบาลต าบลหนองตาด  อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย ์

ยุทธศาสตร/์แผนงาน จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ 
(บาท) 

ร้อยละของ 
งบประมาณ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบหลัก 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว      
- - - - - - 

รวม - - - - - 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการส่งเสริมการเกษตร      
8.1 แผนงานการเกษตร 6 6.98 240,000 0.58 กองส่งเสริมการเกษตร 

รวม 6 6.98 240,000 0.58  
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการเมืองการบริหารจัดการ      
9.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  6 6.98 1,060,000 2.57 ส านักปลดัเทศบาล 
9.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 1.16 20,000 0.05 สป./กองสวัสดิการฯ 
9.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 2.33 45,000 0.11 กองสวัสดิการฯ 
9.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1 1.16 20,000 0.05 กองการศึกษา 

รวม 10 11.63 1,145,000 2.78  
รวมทั้งสิ้น 86 100.00 41,101,220 100.00  

 
 
 
 
 



 
แบบ ผด.1 

 
บัญชีสรุปครุภัณฑ์และงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
เทศบาลต าบลหนองตาด  อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย ์

ยุทธศาสตร/์แผนงาน จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ(ครุภัณฑ์) 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ 
(บาท) 

ร้อยละของ 
งบประมาณ 

หน่วย 
งานรับผิดชอบหลัก 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการเมืองการบริหารจัดการ      
9.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  7 36.84 105,300 9.08 ส านักปลัดเทศบาล 
9.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 15.79 234,000 20.20 ส านักปลัดเทศบาล 
9.3 แผนงานสาธารณสุข 2 10.53 676,000 58.31 กองสาธารณสุขฯ 
9.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 15.79 41,000 3.53 กองสวัสดิการสังคม 
9.5 แผนงานเคหะและชุมชน 4 21.05 103,000 8.88 กองช่าง 

รวมทั้งสิ้น 19 100.00 1,159,300 100.00  
 


