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ค าน า 
ก 



ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 
(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๒  “แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้ง
แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการ
ในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงาน
เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น”  แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น และเพ่ือให้การด าเนินงาน
มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ ซึ่งแผนการด าเนินงานดังกล่าวจะใช้เป็น
เครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหาร เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ โดยรายละเอียดของแผนงานมีที่มาจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง และโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของ
หน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือมีการบูรณาการท างานร่วมกัน 

จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้น เทศบาลต าบลกุดกว้าง จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมและรายละเอียดของการใช้งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖2 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน
และใช้เป็นพลังขับเคลื่อนให้เทศบาลต าบลกุดกว้าง ด าเนินไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เพ่ือประโยชน์สุขและความ
ผาสุกของประชาชนต าบลกุดกว้าง  

                                                                                                                 

                                                                                งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
                                                                                 เทศบาลต าบลกุดกว้าง 

                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

สารบญั 
             ข 

******************************************************************************** 
 เรื่อง          หน้า 



 ค าน า          ก 
 สารบัญ          ข 

ส่วนที่  ๑  บทน า          
     - วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนด าเนินงาน      ๑ 
     - ขั้นตอนการจัดท าแผนด าเนินงาน       ๒-3 
     - ประโยชน์ของแผนด าเนินงาน       4 
     -  ผลที่คาดว่าจะได้รับ        4 
             

ส่วนที่  ๒  บัญชีโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                          
     - บัญชีสรุปจ านวนโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  5-16                                                                                  
     - บัญชโีครงการ/กิจกรรมของแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 17     
  ส านักปลัดเทศบาล       17-59 
                     กองคลัง         60-64 
                     กองช่าง         65-78 
                     กองการศึกษา         79-88 
 ส่วนที่ 3 ภาคผนวก 
  ประกาศใช้แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่   ๑   
 

องค์ประกอบ  ประกอบด้วย 
  ๑. บทน า 
   ๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนนิงาน 
  ๓.  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนนิงาน 
  ๔.  ประโยชน์ของแผนการด าเนนิงาน 
  5.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
 
 

  



-๑- 
 

     ส่วนที่ ๑   
    บทน า                                                         

     ************************ 
๑. บทน า 

เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ตามหมวด  
๕  ข้อ  ๒๖  การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้  (๑)  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  (๒) คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน             
ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดย
ทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๒  “แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณ
จากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดท า
และการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น”   

ภายใต้ระเบียบดังกล่าว  เทศบาลต าบลกุดกว้าง  จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2  ขึ้น  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการ
จริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  ของเทศบาลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการ
การท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้
การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น  โดยการจัดท าแผนการด าเนินงาน  เทศบาล
ต าบลกุดกว้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  มีวัตถุประสงค์ดังนี้   

 

๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
(๑)  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด

ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ 
(๒)  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  ของเทศบาลให้มีความ

ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
(๓)  เพ่ือให้มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียด

ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความ
สะดวกมากขึ้น 
๓.  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนที่ ๑  ขั้นตอนการจัดท าร่างแผน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการ
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

 
/ขั้นตอน… 



 
-๒- 

 
ขั้นตอนที่ ๒  ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน   

ขั้นตอนที่  ๓  การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือ

ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  

 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการใน พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น   

 

“การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น”  
 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2  มีรายละเอียดเค้าโครงการดังนี้ 
 
  ส่วนที ่ ๑ บทน า ประกอบด้วย 

๑.  บทน า 
๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
๓.  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
๔.  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
5.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ส่วนที ่ ๒   บัญชีโครงการ/กิจกรรม  ประกอบด้วย 
๑.  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบผด. ๐๑)   
๒.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบผด. ๐๒)  
 -  ส านักปลัดเทศบาล 
 -  กองคลัง 
 -  กองช่าง 
 - กองการศึกษา 
 
 

 
 

 ขั้นตอนการจัดท า... 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๑ 



 
-๓- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ :  แสดงข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลกุดกว้าง   
            ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2  

๔.  ประโยชน์... 
 

รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอผู้บริหารท้องถ่ิน 

ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน 

ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้า

วันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนใน

ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศ

ไ ว้ อ ย่ า ง น้ อยส ามสิ บ วั น นั บแต่ วั นที่ ตั้ ง

งบประมาณด าเนินการฯ 

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

ผู้บริหารท้องถ่ิน 

รัฐวิสาหกิจและ

หนว่ยงานอื่นๆ  

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนนิงาน 
องคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  

หนว่ยราชการ

ส่วนกลาง   

ส่วนภูมภิาค  



 
-๔- 
 

๔.  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
(๑)  ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณของเทศบาลมีความชัดเจนในการปฏิบัติ

มากขึ้น 
(๒)  ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(๓)  ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลท าให้การติดตามและ

ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก  รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
(๔)  ใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้

เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. ท าให้เกิดการประสานการด าเนินการพัฒนาในเขตเทศบาลอย่างเป็นระบบ ระหว่างหน่วยงาน 
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง โดยจะช่วยลดปัญหาความซ้ าซ้อนและความขัดแย้งตลอดจนเป็นการประหยัดทรัพยากรทางการ
บริหาร 

๒. เทศบาลมีทิศทางและแนวทางการพัฒนา ที่ชัดเจนสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
ตลอดจนตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้อย่างมีข้ันตอน 

๓. ท าให้เกิดกระบวนการตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมด าเนินงานโครงการพัฒนาต่างๆ อย่าง 
เป็นระบบ 

๔. ท าให้ระบบบริหาร การพัฒนาเป็นไปตามแผนการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก 
ยิ่งขึ้น 
 
 
 
 

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

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส่วนที่  ๒   
 

    องค์ประกอบ  ประกอบด้วย 
  ๑.  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบผด. ๐๑) 
 ๒.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบผด. ๐๒)  
  ส านักปลัดเทศบาล 
  กองคลัง 
  กองช่าง 
  กองการศึกษา  
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๑ 



 
 
 

 



-๕- 

แบบ ผด.01 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เทศบาลต าบลกุดกว้าง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

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

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

 
จ านวนงบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคง
และมีความสามารถทางการแข่งขัน  

    ส านักปลัด 
เทศบาล 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ขอนแก่นที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและการบริหารจัดการ      
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 0.95 60,000 0.10  

รวม 2 0.95 60,000 0.10  
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคง
และมีความสามารถทางการแข่งขัน  

    ส านักปลัด 
เทศบาล 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ขอนแก่นที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและการบริหารจัดการ      
แผนงานงบกลาง 7 3.33 16,419,940 28.21  

รวม 7 3.33 16,419,940 28.21  
 

 

 



-๖- 

แบบ ผด.01 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เทศบาลต าบลกุดกว้าง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

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

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

 
จ านวนงบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคง
และมีความสามารถทางการแข่งขัน 

    ส านักปลัด 
เทศบาล 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ขอนแก่นที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม      
แผนงานบริหารทั่วไป 1 0.47 100,000 0.17  

รวม 1 0.47 100,000 0.17  
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคง
และมีความสามารถทางการแข่งขัน  

    ส านักปลัด 
เทศบาล 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ขอนแก่นที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม      
แผนงานสาธารณสุข 29 13.80 1,287,000 2.21  

รวม 29 13.80 1,287,000 2.21  
 

 

 



-๗- 

แบบ ผด.01 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลต าบลกุดกว้าง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 
******************************************** 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

 
จ านวนงบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคง
และมีความสามารถทางการแข่งขัน 

    ส านักปลัด 
เทศบาล 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ขอนแก่นที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม      
แผนงานการเกษตร 5 2.38 360,000 0.61  

รวม 5 2.38 360,000 0.61  
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ และยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคง
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

    ส านักปลัด 
เทศบาล 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ขอนแก่นที่ 3 การพัฒนาศักยภาพพลเมือง และยุทธศาสตร์ที่ 8  
การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและการบริหารจัดการ      
แผนงานบริหารงานทั่วไป 46 21.90 13,868,560 23.82  

รวม 46 21.90 13,868,560 23.82  
 

 



-๘- 

แบบ ผด.01 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลต าบลกุดกว้าง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 
******************************************** 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

 
จ านวนงบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ และยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคง
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

    ส านักปลัด 
เทศบาล 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ขอนแก่นที่ 3 การพัฒนาศักยภาพพลเมือง และยุทธศาสตร์ที่ 8  
การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและการบริหารจัดการ      
แผนงานรักษาความสงบภายใน 18 8.57 673,000 1.15  

รวม 18 8.57 673,000 1.15  
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ และยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคง
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

    ส านักปลัด 
เทศบาล 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ขอนแก่นที่ 3 การพัฒนาศักยภาพพลเมือง และยุทธศาสตร์ที่ 8  
การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและการบริหารจัดการ      
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 1.90 230,000 0.39  

รวม 4 3.84 230,000 0.39  
 

 



-๙- 

แบบ ผด.01 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลต าบลกุดกว้าง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 
******************************************** 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

 
จ านวนงบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ และยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคง
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

    กองคลัง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ขอนแก่นที่ 3 การพัฒนาศักยภาพพลเมือง และยุทธศาสตร์ที่ 8  
การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและการบริหารจัดการ      
แผนงานบริหารงานทั่วไป 18 8.57 3,314,600 5.69  

รวม 18 8.57 3,314,600 5.69  

ก.ยุทธศาสตร์ขอนแก่นที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
และยุทธศาสตร์จังหวัดขอนก่นที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคง 
 และความปลอดภัย 

    กองช่าง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต 
จังหวัดขอนแก่นที่ 3 การพัฒนาศักยภาพพลเมืองและยุทธศาสตร์ที่ 8 
การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ      
แผนงานเคหะและชุมชน 25 11.90 5,904,880 10.14  

รวม 25 11.90 5,904,880 10.14  
 

 



-๑๐- 

แบบ ผด.01 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เทศบาลต าบลกุดกว้าง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

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

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

 
จ านวนงบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที ่2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มี 
คุณภาพ และยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคง  
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

    กองการศึกษา 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ขอนแก่นที่ 3 การพัฒนาศักยภาพพลเมืองและยุทธศาสตร์ที่ 8  
การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ      
แผนงานการศึกษา 14 6.66 4,506,000 7.74  

รวม 14 6.66 3,738,500 7.74  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มี 
คุณภาพ 

    กองการศึกษา 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ขอนแก่นที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพพลเมือง  

     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยว 

     

แผนงานการศึกษา 15 7.14 6,165,020 10.59  
รวม 15 14.42 6,165,020 10.59  

 

 



-๑๑- 

แบบ ผด.01 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เทศบาลต าบลกุดกว้าง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

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

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

 
จ านวนงบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที ่2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มี 
คุณภาพ 

    กองการศึกษา 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ขอนแก่นที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพพลเมือง  

     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยว 

     

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4 1.90 780,000 1.34  
รวม 4 3.84 780,000 1.34  

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่๕ การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจาก
กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  

    กองช่าง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ขอนแก่นที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และโครงสร้างพ้ืนฐาน      
แผนงานแผนงานเคหะและชุมชน 21 10.00 4,331,000 7.44  

รวม 21 20.19 4,331,000 7.44  
 

 

 



-๑๒- 

แบบ ผด.01 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เทศบาลต าบลกุดกว้าง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

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

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

 
จ านวนงบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่๕ การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจาก
กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  

    กองการศึกษา 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ชอนแก่นที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และโครงสร้างพ้ืนฐาน      
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 0.47 2๐๐,๐๐๐ 0.34  

รวม 1 0.47 2๐๐,๐๐๐ 0.34  
รวมทั้งสิ้น (โครงการและครุภัณฑ์) 210 100 58,200,000 100  

 

 

 

 

 

 



-๑๓- 
แบบ ผด.01 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลต าบลกุดกว้าง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 
******************************************** 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

 
จ านวนงบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ และยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคง
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

    ส านักปลัด 
เทศบาล 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ขอนแก่นที่ 3 การพัฒนาศักยภาพพลเมือง และยุทธศาสตร์ที่ 8  
การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและการบริหารจัดการ      
แผนงานบริหารงานทั่วไป 46 21.90 13,868,560 23.82  

รวม 46 21.90 13,868,560 23.82  
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ และยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคง
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

    ส านักปลัด 
เทศบาล 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ขอนแก่นที่ 3 การพัฒนาศักยภาพพลเมือง และยุทธศาสตร์ที่ 8  
การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและการบริหารจัดการ      
แผนงานรักษาความสงบภายใน 18 8.57 673,000 1.15  

รวม 18 8.57 673,000 1.15  
 

 



-๑๔- 

แบบ ผด.01 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เทศบาลต าบลกุดกว้าง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

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

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

 
จ านวนงบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคง
และมีความสามารถทางการแข่งขัน  

    ส านักปลัด 
เทศบาล 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ขอนแก่นที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและการบริหารจัดการ      
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 0.95 60,000 0.10  

รวม 2 0.95 60,000 0.10  
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ และยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคง
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

    ส านักปลัด 
เทศบาล 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ขอนแก่นที่ 3 การพัฒนาศักยภาพพลเมือง และยุทธศาสตร์ที่ 8  
การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและการบริหารจัดการ      
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 1.90 230,000 0.39  

รวม 4 1.90 230,000 0.39  
 

 



-๑๕- 

แบบ ผด.01 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เทศบาลต าบลกุดกว้าง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

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

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการ
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคง
และมีความสามารถทางการแข่งขัน  

    ส านักปลัด 
เทศบาล 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ขอนแก่นที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและการบริหารจัดการ      
แผนงานงบกลาง 7 3.33 16,419,940 28.21  

รวม 7 3.33 16,419,940 28.21  
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคง
และมีความสามารถทางการแข่งขัน 

    ส านักปลัด 
เทศบาล 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ขอนแก่นที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม      
แผนงานบริหารทั่วไป 1 0.47 100,000 0.17  

รวม 1 0.47 100,000 0.17  
 

 

 



-๑๖- 

แบบ ผด.01 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เทศบาลต าบลกุดกว้าง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

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

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคง
และมีความสามารถทางการแข่งขัน  

    ส านักปลัด 
เทศบาล 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ขอนแก่นที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม      
แผนงานสาธารณสุข 29 13.80 1,287,000 2.21  

รวม 29 13.80 1,287,000 2.21  
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคง
และมีความสามารถทางการแข่งขัน 

    ส านักปลัด 
เทศบาล 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ขอนแก่นที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม      
แผนงานการเกษตร 5 2.38 360,000 0.61  

รวม 5 2.38 360,000 0.61  
รวมทั้งสิ้น 112 53.33 32,998,500 56.69  

 

 



-๑๗-  
             แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลต าบลกุดกว้าง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที ่2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ และยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที ่4 การเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยใน      
    ในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพพลเมือง และยุทธศาสตร์ ที่ ๘ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
    ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ 
        3.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปบีประมาณ พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. 

1 กิจกรรมการเบิกจ่าย
เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง)      

๑) จ่ายเงินเดือน เงินค่าตอบแทน
ประจ าต าแหน่ง เงินค่าตอบแทน
พิเศษ ของนายกเทศมนตรีรอง
นายกเทศมนตร ี
๒)จ่ายค่าตอบแทนให้แก่เลขานกุาร/
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 
๓)จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่
ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

๒,848,32๐ 
 

เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

2 กิจกรรมการเบิกจ่าย
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     

๑)จ่ายค่าเงนิเดือน เงินเพิ่มต่างๆ  
ของพนักงาน เงินประจ าต าแหน่ง  
ให้แก่พนักงานเทศบาลประจ าปแีละ
จ่ายเป็นเงนิปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าป ี๒) จ่ายค่าจา้งเงินเพิ่มต่างๆ 
ของ พนักงานจา้งตามภารกิจและ 
พนักงานจ้างทั่วไป 

5,894,240 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            



-๑๘- 

ล าดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมา
ณ (บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปบีประมาณ พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 กิจกรรมการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น                       

๑)จ่ายเป็นคา่ตอบแทนผูป้ฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบาล 
๒)จ่ายเป็นเงนิตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษ  

840,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

4 กิจกรรมการเบิกจ่าย 
เบี้ยประชุม    

จ่ายเป็นคา่เบี้ยประชุม
คณะกรรมการสามัญ/วิสามัญ
ประจ าเทศบาลที่สภาเทศบาล
แต่งตั้ง 

10,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

5 กิจกรรมการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

จ่ายเป็นคา่ตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาลพนักงานจา้ง
ตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไปหรือผู้มีค าสัง่ในการ
ปฏิบัติงาน 

5,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

6 กิจกรรมการเบิกจ่าย 
ค่าเช่าบา้น   

จ่ายเป็นคา่เช่าบ้านให้แก่พนักงาน
เทศบาลและผู้มีสทิธิได้รบัตาม
ระเบียบของทางราชการ  

126,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

7 กิจกรรมการเบิก
จ่ายเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร 

จ่ายเป็นเงนิช่วยเหลือการศึกษา
บุตร ให้แก่พนักงานเทศบาลและ
ผู้บริหารและผู้มสีิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบของทางราชการ 

30,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

8 กิจกรรมการเบิกจ่าย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มา 
ซึ่งบริการ     

จ่ายค่าใช้จา่ยเพื่อให้ได้มาซึ่ง 
บริการ เช่น ค่าจา้งเหมาบริการ  
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆและค่าธรรมเนียมต่างๆ 
และค่าจา้งเหมาพนักงานจา้ง 

758,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            



-๑๙- 

ล าดับ 
ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปบีประมาณ พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. 

9 กิจกรรมการเบิกจ่าย
รายจ่ายเก่ียวกับการ
รับรองและพิธีการ   

๑) จ่ายค่ารับรองในการต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคล     
๒)จ่ายค่าเลี้ยงรับรองการประชมุ
สภาท้องถิ่นฯ 
๓)เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่าย 
ในพิธีทางศาสนา/รัฐพธิี   

210,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

10 โครงการเลือกตั้งของ 
เทศบาลต าบลกุดกว้าง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการ
เลือกตั้งของเทศบาลต าบลกุดกว้าง 
เช่น ค่าใช้จา่ยเก่ียวกับการจัด
สถานที่ คา่วัสดุ เครื่องเขียน 
อุปกรณ์ เป็นต้น 

134,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

11 กิจกรรมการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการ
เดินทางไปราชการของคณะ
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาลพนักงานจา้งตาม
ภารกิจพนักงานจ้างทั่วไป หรือผู้ที่
ได้รับค าสั่งให้เดินทางไปราชการ 

200,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

12 โครงการพัฒนาศักยภาพ
และศึกษาดูงานผูน้ า
ท้องถิ่น ผู้บริหารสมาชิก
สภาเทศบาล ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้าง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ 
พัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน 
ผู้น าท้องถิ่น ผู้บริหารสมาชิกสภา 
เทศบาล ลูกจ้างประจ าและ 
พนักงานจ้าง 

300,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

13 โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสงัคมให้เด็กและ
เยาวชนต าบลกุดกว้าง  
(โตไปไมโ่กง)   

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดท า
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง 
สังคมให้เด็กและเยาวชนต าบล 
กุดกว้าง (โตไปไม่โกง)และรายจา่ย
อ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับโครงการฯ 

80,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            



-๒๐- 

ล าดับ 
ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปบีประมาณ พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

14 โครงการอบรมให้ความรู้ 
พรบ.ข้อมมูลข่าวสาร 
พ.ศ. 2540 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยโครงการ
อบรมให้ความรู้ พรบ.ข้อมูล
ข่าวสาร พ.ศ. 2540 ให้แก่
พนักงานเทศบาลและประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบลกุดกวา้ง 
และรายจา่ยอื่นๆที่เก่ียวข้องกับ
โครงการฯ 

40,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

15 กิจกรรมการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ   

เพื่อจ่ายเป็นค่าของรางวลัหรือ 
เงินรางวัล คา่พวงมาลัย, 
ช่อดอกไม้,กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลาในงานวนัส าคัญ 
ของทางราชการต่างๆคา่ชดใช้
ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน 

5,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

16 กิจกรรมการเบิกจ่าย 
ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม   

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพยส์ินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ

150,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

17 กิจกรรมการเบิกจ่าย
วัสดุส านักงาน    

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหา วัสดุ
ส านักงานตา่งๆที่จ าเปน็ต้องใช้ใน
ส านักงาน เชน่ กระดาษ หมึก 
ดินสอ ปากกา แฟ้ม กาว ฯลฯ  

100,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

18 กิจกรรมการเบิกจ่าย
วัสดุไฟฟา้และวิทยุ   

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุไฟฟา้และ
วิทยุ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า 
สวิตซ์ไฟฟา้ หลอดไฟฟา้  

5,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

19 กิจกรรมการเบิกจ่าย
วัสดุงานบา้นงานครัว 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงาน 
บ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด 
เข่ง  ผ้าปูโตะ๊ถ้วยชาม ฯลฯ 

30,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

 



-๒๑- 

ล าดับ 
ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปบีประมาณ พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

20 กิจกรรมเบิกจ่ายวัสดุ
ก่อสร้าง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุ
ก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆน้ ามัน            
ทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี 
ปูนขาว ฯลฯ 

20,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

21 กิจกรรมเบิกจ่าย
พาหนะและขนส่ง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง เช่น 
แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน 
สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน 
น้ ามันเบรก ฯลฯ 

50,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

22  กิจกรรมการเบิกจ่าย
วัสดุเชื้อเพลิงและ 
หล่อลื่น   

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง
และหล่อลื่นเชน่ น้ ามันดีเซล 
น้ ามันเบนซนิ น้ ามันเครื่อง 
ก๊าส  ถ่าน แก๊สหุงต้ม 

420,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

23  กิจกรรมการเบิกจ่าย
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและ
เผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน 
โปรสเตอร์  

5,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

24 กิจกรรมการเบิกจ่าย
วัสดุเครื่องแต่งกาย   

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเครื่องกาย 
เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง 
เครื่องหมายยศและสังกัด 
 

15,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

25 กิจกรรมการเบิกจ่าย
วัสดุคอมพิวเตอร์   

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัด ุอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก 
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
 

50,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

 

 



-๒๒- 

ล าดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

สถานที่
ด าเนินการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปบีประมาณ พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

26  กิจกรรมการเบิกจ่าย 
วัสดุอื่นๆ   

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอ่ืนๆ เช่น 
มิเตอร์น้ าไฟฟ้า สมอเรือ  
 

5,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

27 กิจกรรมการเบิกจ่าย 
ค่าไฟฟา้    

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ดงันี ้
1.ค่าไฟฟ้าส านักงาน 
2.ค่าไฟฟ้าสาธารณะ (ตลาด
บ้านโนนฟันเรือ หมู่ที่ ๑๐) 
3.ค่าไฟฟ้าสถานสีูบน้ าด้วย
ไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลต าบล
กุดกว้าง 

924,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

28  กิจกรรมการเบิกจ่าย
ค่าบริการโทรศัพท ์  

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์
พื้นฐานที่ใช้ในการติดต่อ
ราชการ 

10,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

29  กิจกรรมการเบิกจ่าย
ค่าบริการไปรษณีย ์  

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย ์ 
ค่าธนาณัต ิค่าดวงตราไปรษณีย ์
ค่าเช่าตูไ้ปรษณีย ์

10,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

30  กิจกรรมการเบิกจ่าย
ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม   

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสาร
และโทรคมนาคม 

110,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

31 โครงการจัดซื้อ 
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 
2 บาน  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดซื้อ 
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน 
จ านวน 1 ตู ้

5,500 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

32 โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก
บานเลื่อน ขนาด 95(ก)
x45(ล)x75(ส) ซม.  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก
บานเลื่อน ขนาด 95(ก)x45(ล)
x75(ส) ซม. จ านวน 1 ตู ้

5,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

 



-๒๓- 

ล าดับ 
ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปบีประมาณ พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. 

33 โครงการจัดซื้อตู้เหล็กบาน
เลื่อนทึบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก
บานเลื่อนทึบ (กว้าง xลึกx 
สูง):90x45x75 ซม.  
จ านวน 1 ตู ้

5,500 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

34 โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิม
พะรเกียรติฯแบบไฟเบอร์ 
จ านวน 1 ซุ้ม 

เพื่อจ่ายจัดซื้อโต๊ะซุ้มเฉลิมพะร
เกียรติฯแบบไฟเบอร์  
จ านวน 1 ซุ้ม 

100,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

35 โครงการจัดซื้อโต๊ะพับ
อเนกประสงค์ 

เพื่อจ่ายจัดซื้อโต๊ะพับ
อเนกประสงค์ ขนาด กวา้ง 60 
ซม. ยาว 150 ซม.จ านวน  
10 โต๊ะ 

15,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

36 โครงการจัดซื้อชุด
ไมโครโฟนพร้อมอุปกรณ์
เพ่ือใช้ในงานกิจการสภาฯ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุด
ไมโครโฟนพร้อมอุปกรณ์เพ่ือ
ใช้ในงานกิจการสภาฯ 

120,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

37 โครงการจัดซื้อโทรทัศน์ 
แอล อี ดี (LED TV)  
ขนาด 40 นิ้ว 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ 
แอล อี ดี (LED TV)  ขนาด 
40 นิ้ว จน าวน 1 เคร่ือง 

13,100 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

38 โครงการจัดซื้อ 
เครื่องซักผ้า  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองซัก
ผ้าแบบธรรมดขนาด 15 
กิโลกรัม จ านวน 1 เคร่ือง 

18,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

39 โครงการจัดซื้อเครื่องตัด
หญ้าแบบข้ออ่อน  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองตัด
หญ้าแบบข้ออ่อน จ านวน 1 
เครื่อง เพื่อใช้ในกิจการงาน
ส านักปลัดเทศบาล  

9,500 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

 



-๒๔- 

ล าดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปบีประมาณ พ.ศ. 2561 
พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

40 โครงการจัดซื้อเครื่อง 
ตัดหญ้าแบบเข็น  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
ตัดหญ้าแบบเข็น จ านวน 
 1 เครื่อง 

13,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

41 โครงการจัดซื้อตู้เย็น 
ขนาด 7 คิวบิกฟุต  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น 
ขนาด 7 คิวบิกฟุต จ านวน  
1 ตู ้เพื่อใช้ในกิจการงานส านัก
ปลัดเทศบาล 

9,400 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

42 โครงการจัดซื้อเตาแก๊ส  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตาแก๊ส 
จ านวน 1 เตา เพื่อใช้ในกิจการ
งานส านักปลัดเทศบาล 

10,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

43 โครงการอุดหนุนงานรัฐพิธี 
๕ ธันวาคม, ๑๒ สิงหาคม 
28 กรกฎาคม) อ าเภอ
หนองเรือ   

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับ
จัด  งานรัฐพธิี ๕ ธันวาคม,๑๒ 
สิงหาคม,28 กรกฎาคม  
อ าเภอหนองเรือ 

10,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

44 ค่าจ้างส ารวจความ 
พึงพอใจ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งส ารวจ 
ความพึงพอใจในการให้บริการ
สาธารณะของเทศบาล 

30,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

45 โครงการสนับสนุน
กระบวนการจัดท าแผน
ชุมชนแบบบูรณาการ
ต าบลกุดกว้าง   

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยใน
โครงการสนับสนุน
กระบวนการจัดท าแผนชุมชน
แบบบูรณาการต าบลกุดกว้าง
และรายจ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการฯ   

60,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

 

 



 

-25- 

ล าดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. 

46 โครงการอบรมความรู้
เกี่ยวกับกฏหมาย
เบื้องต้นให้แก่ประชาชน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าโครงการอบรมความรู้
เกี่ยวกับกฏหมายเบื้องต้น
ให้แก่ประชาชนและรายจ่าย
อ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการฯ 

60,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

รวม 13,868,560               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๒6- 
         แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลต าบลกุดกว้าง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที ่2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ และยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที ่4 การเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยใน      
    ในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพพลเมือง และยุทธศาสตร์ ที่ ๘ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
    ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ 
        3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 

ล าดับ 
ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 กิจกรรมการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิ
ราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ่ายเป็นป่วยการให้แก่อาสาสมคัร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือ (อปพร.) 
หรือค่าใช้จ่ายในลักษณะเดียวกนั
กับค่าตอบแทนหรือค่าป่วยการ
ให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน ์

84,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

2 กิจกรรมเบิกจ่าย 
ค่าประกันภัย   

เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถยนต์
ส่วนกลาง (รถบรรทุกน้ า)  
จ านวน 1 คัน 

8,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

3 โครงการป้องกันอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาลตา่งๆ   

จัดท าโครงการป้องกันอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาลตา่งๆ เชน่ เทศกาลปี
ใหม่ เทศกาลสงกรานต ์

30,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

4 โครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉนัท์
ปกป้องสถาบันเทศบาล
ต าบลกุดกวา้ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าโครงการ
สร้างความปรองดองสมานฉันท์
ปกป้องสถาบันเทศบาลต าบล 
กุดกว้าง และรายจ่ายอื่นๆ ฯลฯ 

30,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

 



-27- 

ล าดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 กิจกรรมเบิกจ่ายวัสดุ
ส านักงาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุ
ส านักงานตา่งๆที่จ าเปน็ต้องใช้ใน
ส านักงาน  เช่น กระดาษ หมึก 
ดินสอ ปากกา แฟ้มกาวผา้ปโูตะ๊ 
ผ้าคลุมโต๊ะฯลฯ 

20,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

6 กิจกรรมเบิกจ่ายวัสดุ
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก 
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ 
หรือแถบพิมพ์ ฯลฯ 

20,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

7 กิจกรรมการเบิกจ่าย 
วัสดุอื่น ๆ   

จัดหาวัสดุอื่นๆ ทีไ่ม่เข้าลักษณะ 
วัสดุตามประเภทรายจา่ย เช่น 
กรวยจราจร แผงกั้นจราจร เฝือก
ดาม แขน ขา ถุงมือยาง   

10,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

8 โครงการจัดซื้อป้าย
สามเหลี่ยมหยุดตรวจ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปา้ย
สามเหลี่ยมหยุดตรวจ จ านวน 
 3 ป้าย 

36,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

9 โครงการจัดซื้อเครื่องฉีด
น้ าแรงดันสูง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง 
ฉีดน้ าแรงดันสูง จ านวน 1 เครื่อง 

10,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            

10 โครงการจัดซื้อเครื่องพ่น
หมอกควัน  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่น
หมอกควัน จ านวน 1 เครื่อง 

59,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

            

11 โครงการจัดซื้อเครื่องรับส่ง
วิทยุสื่อสารระบบ 
VHF/FM ชนิดติดตั้ง
รถยนต์  

เครื่องพ่นหมอกควันเครื่องรับส่ง
วิทยุสื่อสารระบบ VHF/FM ชนดิ
ติดตั้งรถยนต์ จ านวน 1 เครื่อง 

24,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

 



-๒8- 

ล าดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 โครงการจัดซื้อเครื่อง 
ปั๊มลม   

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ือง 
ปั๊มลม จ านวน 1 เครื่อง   
 

22,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

13 โครงการจัดซื้อสายฉีดน้ า เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายฉีดน้ า
เพื่อใช้ในกิจการงานป้องกนัฯ  
 

10,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

14 โครงการจัดซื้อกระจกโค้ง
จราจรพร้อมเสาติดตั้ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระจกโค้ง
จราจรพร้อมเสาติดตั้ง  
จ านวน 10 ชุด 

50,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

15 โครงการขับขี่ปลอดภัย
สร้างวินยัจราจรสถานี
ต ารวจภูธรหนองเรือ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ 
ขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร 
สถานีต ารวจภูธรหนองเรือ 

20,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

16 โครงการเฝ้าระวังและ
แก้ไขปัญหายาเสพตดิ
สถานีต ารวจภูธรหนองเรือ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ 
เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด สถานีต ารวจภูธรหนองเรือ 

20,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

17 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกนัภัยฝาย
พลเรือ (อปพร.)หลักสูตร
ทบทวน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตาม
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝายพลเรือ (อปพร.)
หลักสูตรทบทวนเช่น คา่วัสดุ 
ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ฯลฯ 

200,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

18 กิจกรรมการเบิกจ่ายวัสดุ
เครื่องดับเพลิง    

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเครื่อง
ดับเพลิง 
 

20,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

รวม 673,000               

 
 
 



-๒9- 
แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลต าบลกุดกว้าง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
        3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ 
        3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ล าดับ 
ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการอุดหนุน 
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
 อ าเภอหนองเรือ 
 

อุดหนุนส าหรับทีท่ าการ
ปกครองอ าเภอหนองเรือ 
โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอ าเภอ 
หนองเรือ 
 

30,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

2 โครงการอุดหนุนป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดขอนแก่น 
 

อุดหนุนส าหรับทีท่ าการ
ปกครองจังหวัดขอนแก่น 
ศูนย์อ านวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
ขอนแก่น โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดขอนแก่น  

30,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

รวม 60,000               

 

 



-30- 
แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลต าบลกุดกว้าง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที ่2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ และยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที ่4 การเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิต 
   และทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพพลเมือง และยุทธศาสตร์ ที่ ๘ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
    ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ 
        3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ 
ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรีต าบล
กุดกว้าง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรีต าบลกุด
กว้างเช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ 
 

100,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

2 โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาด
อ าเภอหนองเรือ 

ประชาชนในพื้นที่อ าเภอ 
หนองเรือ (กิ่งกาชาด อ าเภอ
หนองเรือ จ านวน ๑ แห่ง) 
 

50,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

 

 

 



-31- 

ล าดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการอุดหนุนสนบัสนุน
ภารกิจของส านักงานเหล่า
กาชาดจงัหวัดขอนแก่น 

ประชาชน หนองเรือ 
(เหล่ากาชาดจังหวัด
ขอนแก่น จ านวน ๑ แห่ง) 
 

50,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

4 โครงการอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
เพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง 
20 หมู่บ้าน 

30,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

รวม 230,000               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๓2- 
แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลต าบลกุดกว้าง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที ่2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ และยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที ่4 การเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิต 
   และทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพพลเมือง และยุทธศาสตร์ ที่ ๘ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
    ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ 
        3.5 แผนงานงบกลาง 

ล าดับ 
ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 กิจกรรมการเบิกจ่ายเงิน
สมทบกองทุน
ประกันสังคม    

เพื่อจ่ายเป็นเงิน 
สมทบกองทุนประกันสังคม 
 

240,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

2 กิจกรรมเบิกจ่ายเบี้ย 
ยังชีพผูสู้งอาย ุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยงัชีพ
ผู้สูงอาย ุในเขตต าบลกุดกวา้ง 
จ านวน  ๑,423 คน รวม  
 ๑๒  เดือน 

11,258,400 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

3 กิจกรรมเบิกจ่าย 
เบี้ย 
ผู้พิการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยงัชีพผู ้
พิการในเขตต าบลกุดกวา้ง 
จ านวน 38๐คน รวม๑๒เดือน 

3,648,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

4 โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์    

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยงัชีพผู้ป่วย
เอดส์ที่แพทย์รับรองล าการ
วินิจฉัยแล้วและช่วยเหลือ 
บรรเทาความเดือดร้อนให้กับ
ผู้ป่วยเอดส์  จ านวน 25 คน 
รวม 12 เดือน 

150,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            



-๓3- 

ล าดับ 
ที่ 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 กิจกรรมการเบิกจ่าย 
เงินส ารองจ่าย     

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในกรณี
รายจ่ายที่ตัง้ไว้เพื่อใช้จา่ย 
กรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย
เกิดขึ้น 
 

311,670 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

6 กิจกรรมการเบิกจ่าย
รายจ่ายตามข้อผูกพัน        

๑)เพื่อจ่ายสมทบกองทนุ 
สุขภาพท้องถิ่น 
๒)เงินบ ารุงสันนิบาตเทศบาล 
แห่งประเทศไทย    
 

260,580 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

7 กิจกรรมการเบิกจ่ายเงิน
สมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการสว่น
ท้องถิ่น (กบท.)    
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ 
กองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(ก.บ.ท.) 

551,29๐ เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

รวม 16,419,940               
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 แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลต าบลกุดกว้าง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม   
        5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการรังวัดที่สาธารณะ
ประโยชน์ต าบลกุดกว้าง 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการ
ส ารวจรังวัดทีส่าธารณะ
ประโยชน์ภายในต าบล 
กุดกว้าง และรายจ่ายอื่นๆที่
เก่ียวข้อง 

100,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

รวม 100,000               
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แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลต าบลกุดกว้าง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม   
        5.2 แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 กิจกรรมเบิกจ่าย 
ค่าประกันภัย 

เพ่ือจ่ายค่าประกันภัย
รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถ
กระบะ) จ านวน 1 คัน 

8,000 เทศบาลต าบล
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

2 โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการควบคุมและป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าเช่น ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหาร
ว่างพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ 

50,000 เทศบาลต าบล
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

3 โครงการเพิ่มศักยภาพ
และประสิทธิผลการ
จัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
โครงการเพิ่มศักยภาพและ
ประสิทธผิลการจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชน เช่น ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ค่าอาหารอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ 

100,000 เทศบาลต าบล
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ล าดับ 
ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการสนบัสนนุหน่วย 
กู้ชีพเทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
พนักงานกู้ชีพ ค่าวสัดุ 
อุปกรณ์ ค่ายา เวชภัณฑ์ 
อุปกรณ์ดูและผู้ป่วยของ 
หน่วยกู้ชีพฯ 

657,000 เทศบาลต าบล
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

5 กิจกรรมการเบิกจ่าย 
ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินตา่งๆเชน่วิทย ุ
สื่อสาร เสาวิทยุสื่อสาร  
แบบติดตั้งและแบบเคลื่อนที่ 
แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร 
 

20,000 เทศบาลต าบล
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

6 กิจกรรมการเบิกจ่าย 
วัสดุไฟฟา้และวิทยุ   
 

ค่าจัดหาวัสดไุฟฟา้ และวทิยุ 
เช่น สายไฟฟา้ ปลั๊กไฟฟา้ 
สวิตซ์ไฟฟา้ 
 

5,000 เทศบาลต าบล
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

7 กิจกรรมการเบิกจ่าย 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์   

ค่าจัดหาวัสดุวทิยาศาสตร ์
หรือการแพทย์ เช่น 
แอลกอฮอล์น้ ายาตา่งๆ 
 

20,000 เทศบาลต าบล
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

8 โครงการจัดซื้อเครื่อง 
ท าน้ าเย็น 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ือง 
ท าน้ าเย็น จ านวน 1 เคร่ือง 
 

7,000 เทศบาลต าบล
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ล าดับ 
ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
 (บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1)    

เพ่ือสนับสนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 ให้
ด าเนินการจัดท าโครงการ
ตามแนวทางพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข อย่าง
น้อย 3 โครงการ ได้แก่  
1.โครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่และ
ปลอดภัยห่างไกล
โรคติดต่อ 
2. โครงการป้องกันโรค
ขาดสารไอโอดีนในชุมชน 
3. โครงการการจัดการ
ขยะในชุมชนโดย
ประชาชนเพื่อประชาชน  
 

20,000 บ้านหนองไผ่ 
หมู่ที่ 1 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ล าดับ 
ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  
(บ้านโคกสูง หมู่ที่ 2)       

เพ่ือสนับสนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 ให้
ด าเนินการจัดท าโครงการ
ตามแนวทางพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข อย่าง
น้อย 3 โครงการ ได้แก่  
1.โครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่และ
ปลอดภัยห่างไกล
โรคติดต่อ 
2. โครงการป้องกันโรค
ขาดสารไอโอดีนในชุมชน 
3. โครงการการจัดการ
ขยะในชุมชนโดย
ประชาชนเพื่อประชาชน  
 
 

20,000 บ้านโคกสูง 
หมู่ที่ 2 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ล าดับ 
ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  
(บ้านขนวน หมู่ที่ 3)       

เพ่ือสนับสนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านขนวน หมู่ที่ 3 
 ให้ด าเนินการจัดท า
โครงการตามแนวทาง
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข อย่างน้อย 3 
โครงการ ได้แก่  
1.โครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่และ
ปลอดภัยห่างไกล
โรคติดต่อ 
2. โครงการป้องกันโรค
ขาดสารไอโอดีนในชุมชน 
3. โครงการการจัดการ
ขยะในชุมชนโดย
ประชาชนเพื่อประชาชน  
 
 

20,000 บ้านขนวน 
หมู่ที่ 3 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ล าดับ 
ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  
(บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 4)       

เพ่ือสนับสนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 4 ให้
ด าเนินการจัดท าโครงการ
ตามแนวทางพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข อย่าง
น้อย 3 โครงการ ได้แก่  
1.โครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่และ
ปลอดภัยห่างไกล
โรคติดต่อ 
2. โครงการป้องกันโรค
ขาดสารไอโอดีนในชุมชน 
3. โครงการการจัดการ
ขยะในชุมชนโดย
ประชาชนเพื่อประชาชน  
 
 

20,000 บ้านกุดกว้าง 
หมู่ที่ 4 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ล าดับ 
ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  
(บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 5)       

เพ่ือสนับสนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 5 ให้
ด าเนินการจัดท าโครงการ
ตามแนวทางพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข อย่าง
น้อย 3 โครงการ ได้แก่  
1.โครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่และ
ปลอดภัยห่างไกล
โรคติดต่อ 
2. โครงการป้องกันโรค
ขาดสารไอโอดีนในชุมชน 
3. โครงการการจัดการ
ขยะในชุมชนโดย
ประชาชนเพื่อประชาชน  
 
 

20,000 บ้านโนนดู่ 
หมู่ที่ 5 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

 
 
 
 
 
 
 



-42- 
 

ล าดับ 
ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

14 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  
(บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6)    

เพ่ือสนับสนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6  
ให้ด าเนินการจัดท า
โครงการตามแนวทาง
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข อย่างน้อย 3 
โครงการ ได้แก่  
1.โครงการบ้านโคกกลาง
ร่วมใจก าจัดภัยพยาธิใบไม้
ตับลดมะเร็งท่อน้ าดี  
2. โครงการบ้านโคกกลาง
ร่วมใจใช้เกลือไอโอดีน  
3. โครงการลดขยะภาระ
ชุมชนบ้านโคกกลาง 
 หมู่ที่ 6  
 
 

20,000 บ้านโคก
กลาง หมู่ที่ 6 

 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

 
 
 
 
 
 
 



-43- 
 

ล าดับ 
ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

15 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  
(บ้านหนองโก หมู่ที่ 7)    

เพ่ือสนับสนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านหนองโก หมู่ที่ 7  
ให้ด าเนินการจัดท า
โครงการตามแนวทาง
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข อย่างน้อย 3 
โครงการ ได้แก่  
1.โครงการบ้านหนองโก
ร่วมใจก าจัดภัยพยาธิใบไม้
ตับลดมะเร็งท่อน้ าดี  
2. โครงการบ้านหนองโก
ร่วมใจใช้เกลือไอโอดีน  
3. โครงการลดขยะภาระ
ชุมชนบ้านหนองโก 
 หมู่ที่ 7 
 
 

20,000 บ้านหนองโก 
หมู่ที่ 7 

 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

 
 
 
 
 
 
 



 
 

-44- 
 

ล าดับ 
ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

16 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  
(บ้านส าราญหินลาด 
 หมู่ที่ 8)    

เพ่ือสนับสนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านส าราญหินลาด  
หมู่ที่ 8 
ให้ด าเนินการจัดท า
โครงการตามแนวทาง
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข อย่างน้อย 3 
โครงการ ได้แก่  
1.โครงการบ้านส าราญ 
หินลาดร่วมใจก าจัดภัย
พยาธิใบไม้ตับลดมะเร็งท่อ
น้ าดี  
2. โครงการบ้านส าราญ
หินลาดร่วมใจใช้เกลือ
ไอโอดีน  
3. โครงการลดขยะภาระ
ชุมชนบ้านส าราญหินลาด 
 หมู่ที่ 8 
 
 

20,000 บ้านส าราญ
หินลาด 
หมู่ที่ 8 

 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

 
 



 
-45- 

 
ล าดับ 

ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

17 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  
(บ้านบะยาว  หมู่ที่ 9)    

เพ่ือสนับสนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านบะยาว หมู่ที่ 9 
ให้ด าเนินการจัดท า
โครงการตามแนวทาง
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข อย่างน้อย 3 
โครงการ ได้แก่  
1.โครงการบ้านบะยาว 
ร่วมใจก าจัดภัยพยาธิใบไม้
ตับลดมะเร็งท่อน้ าดี  
2. โครงการบ้านบะยาว
ร่วมใจใช้เกลือไอโอดีน  
3. โครงการลดขยะภาระ
ชุมชนบ้านบะยาว 
 หมู่ที่ 8 
 
 

20,000 บ้านบะยาว 
หมู่ที่ 9 

 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

 
 
 
 
 
 



-46- 
 

ล าดับ 
ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

18 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  
(บ้านโนนฟันเรือ 
 หมู่ที่ 10)    

เพ่ือสนับสนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านโนนฟันเรือ  
หมู่ที่ 10 
ให้ด าเนินการจัดท า
โครงการตามแนวทาง
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข อย่างน้อย 3 
โครงการ ได้แก่  
1.โครงการบ้านโนนฟัน
เรือร่วมใจก าจัดภัยพยาธิ
ใบไม้ตับลดมะเร็งท่อน้ าดี  
2. โครงการบ้านโนนฟัน
เรือร่วมใจใช้เกลือไอโอดีน  
3. โครงการลดขยะภาระ
ชุมชนบ้านโนนฟันเรือ 
 หมู่ที่ 10 
 
 

20,000 บ้านโนน 
ฟันเรือ 

หมู่ที่ 10 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

 
 
 
 
 
 



-47- 
 

ล าดับ 
ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

19 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  
(บ้านหนองตาไก้  
หมู่ที่ 11)    

เพ่ือสนับสนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 11 
ให้ด าเนินการจัดท า
โครงการตามแนวทาง
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข อย่างน้อย 3 
โครงการ ได้แก่  
1.โครงการบ้านหนอง 
ตาไก้ร่วมใจก าจัดภัยพยาธิ
ใบไม้ตับลดมะเร็งท่อน้ าดี  
2. โครงการบ้านหนอง 
ตาไก้ร่วมใจใช้เกลือ
ไอโอดีน  
3. โครงการลดขยะภาระ
ชุมชนบ้านหนองตาไก้ 
 หมู่ที่ 11 
 
 

20,000 บ้านหนอง 
ตาไก้ 

หมู่ที่ 11 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

 
 
 

 
 
 



-48- 
 

ล าดับ 
ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

20 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  
(บ้านกอมอ 52  
หมู่ที่ 12)       

เพ่ือสนับสนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านกอมอ 52 หมู่ที่ 12
ให้ด าเนินการจัดท า
โครงการตามแนวทาง
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข อย่างน้อย 3 
โครงการ ได้แก่  
1.โครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่และ
ปลอดภัยห่างไกล
โรคติดต่อ 
2. โครงการป้องกันโรค
ขาดสารไอโอดีนในชุมชน 
3. โครงการการจัดการ
ขยะในชุมชนโดย
ประชาชนเพื่อประชาชน  
 
 

20,000 บ้านกอมอ 
52 

หมู่ที่ 12 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

 
 

 
 
 
 



-49- 
 

ล าดับ 
ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

21 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  
(บ้านโนนสะทอน  
หมู่ที่ 13)    

เพ่ือสนับสนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านโนนสะทอน หมู่ที่ 13 
ให้ด าเนินการจัดท า
โครงการตามแนวทาง
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข อย่างน้อย 3 
โครงการ ได้แก่  
1.โครงการบ้านโนน 
สะทอนร่วมใจก าจัดภัย
พยาธิใบไม้ตับลดมะเร็ง 
ท่อน้ าดี  
2. โครงการบ้านโนน 
สะทอนร่วมใจใช้เกลือ
ไอโอดีน  
3. โครงการลดขยะภาระ
ชุมชนบ้านโนนสะทอน 
 หมู่ที่ 13 
 
 

20,000 บ้านโนน 
สะทอน 
หมู่ที่ 13 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

 
 

 
 
 



-50- 
 

ล าดับ 
ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

22 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  
(บ้านหนองดินกี่  
หมู่ที่ 14)       

เพ่ือสนับสนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านหนองดินกี่ หมู่ที่ 14
ให้ด าเนินการจัดท า
โครงการตามแนวทาง
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข อย่างน้อย 3 
โครงการ ได้แก่  
1.โครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่และ
ปลอดภัยห่างไกล
โรคติดต่อ 
2. โครงการป้องกันโรค
ขาดสารไอโอดีนในชุมชน 
3. โครงการการจัดการ
ขยะในชุมชนโดย
ประชาชนเพื่อประชาชน  
 
 

20,000 บ้านหนอง 
ดินกี่ 

หมู่ที่ 14 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

 
 
 
 
 

 



-51- 
 

ล าดับ 
ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

23 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  
(บ้านหนองกุง หมู่ที่ 15)       

เพ่ือสนับสนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านหนองกุง หมู่ที่ 15  
ให้ด าเนินการจัดท า
โครงการตามแนวทาง
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข อย่างน้อย 3 
โครงการ ได้แก่  
1.โครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่และ
ปลอดภัยห่างไกล
โรคติดต่อ 
2. โครงการป้องกันโรค
ขาดสารไอโอดีนในชุมชน 
3. โครงการการจัดการ
ขยะในชุมชนโดย
ประชาชนเพื่อประชาชน  
 
 

20,000 บ้านหนองกุง 
หมู่ที่ 15 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

 
 
 

 
 
 



-52- 
 

ล าดับ 
ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

24 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  
(บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 16)       

เพ่ือสนับสนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 16 
 
ให้ด าเนินการจัดท า
โครงการตามแนวทาง
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข อย่างน้อย 3 
โครงการ ได้แก่  
1.โครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่และ
ปลอดภัยห่างไกล
โรคติดต่อ 
2. โครงการป้องกันโรค
ขาดสารไอโอดีนในชุมชน 
3. โครงการการจัดการ
ขยะในชุมชนโดย
ประชาชนเพื่อประชาชน  
 
 

20,000 บ้านโนนสง่า 
หมู่ที่ 16 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

 
 
 
 
 



-53- 
 

ล าดับ 
ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

25 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  
(บ้านขนวนนคร  
หมู่ที่ 17)       

เพ่ือสนับสนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านขนวนนคร หมู่ที่ 17
ให้ด าเนินการจัดท า
โครงการตามแนวทาง
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข อย่างน้อย 3 
โครงการ ได้แก่  
1.โครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่และ
ปลอดภัยห่างไกล
โรคติดต่อ 
2. โครงการป้องกันโรค
ขาดสารไอโอดีนในชุมชน 
3. โครงการการจัดการ
ขยะในชุมชนโดย
ประชาชนเพื่อประชาชน  
 
 

20,000 บ้านขนวน
นคร 

หมู่ที่ 17 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ล าดับ 
ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

26 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  
(บ้านหนองแวง  
หมู่ที่ 18)       

เพ่ือสนับสนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านหนองแวง หมู่ที่ 18
ให้ด าเนินการจัดท า
โครงการตามแนวทาง
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข อย่างน้อย 3 
โครงการ ได้แก่  
1.โครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่และ
ปลอดภัยห่างไกล
โรคติดต่อ 
2. โครงการป้องกันโรค
ขาดสารไอโอดีนในชุมชน 
3. โครงการการจัดการ
ขยะในชุมชนโดย
ประชาชนเพื่อประชาชน  
 
 

20,000 บ้านหนอง
แวง 

หมู่ที่ 18 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ล าดับ 
ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

27 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  
(บ้านบะยาวสันติสุข  
หมู่ที่ 19)    

เพ่ือสนับสนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านบะยาวสันติสุข  
หมู่ที่ 19 
ให้ด าเนินการจัดท า
โครงการตามแนวทาง
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข อย่างน้อย 3 
โครงการ ได้แก่  
1.โครงการบ้านบะยาว
สันติสุข ร่วมใจก าจัดภัย
พยาธิใบไม้ตับลดมะเร็ง 
ท่อน้ าดี  
2. โครงการบ้านบะยาว
สันติสุข ร่วมใจใช้เกลือ
ไอโอดีน  
3. โครงการลดขยะภาระ
ชุมชนบ้านบะยาวสันติสุข  
หมู่ที่ 19 
 
 

20,000 บ้านบะยาว
สันติสุข 
หมู่ที่ 19 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ล าดับ 
ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

28 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  
(บ้านโนนฟันเรือ  
หมู่ที่ 20)    

เพ่ือสนับสนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านโนนฟันเรือ หมู่ที่ 20 
ให้ด าเนินการจัดท า
โครงการตามแนวทาง
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข อย่างน้อย 3 
โครงการ ได้แก่  
1.โครงการบ้านโนน 
ฟันเรือร่วมใจก าจัดภัย
พยาธิใบไม้ตับลดมะเร็ง 
ท่อน้ าดี  
2. โครงการบ้านโนน 
ฟันเรือ ร่วมใจใช้เกลือ
ไอโอดีน  
3. โครงการลดขยะภาระ
ชุมชนบ้านโนนฟันเรือ  
หมู่ที่ 20 
 
 

20,000 บ้านโนน 
ฟันเรือ 

หมู่ที่ 20 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ล าดับ 
ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

29 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  
(บ้านหนองไผ่พัฒนา 
หมู่ที่ 21)       

เพ่ือสนับสนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านหนองไผ่พัฒนา  
หมู่ที่ 21 ให้ด าเนินการ
จัดท าโครงการตาม
แนวทางพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข อย่างน้อย 3 
โครงการ ได้แก่  
1.โครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่และ
ปลอดภัยห่างไกล
โรคติดต่อ 
2. โครงการป้องกันโรค
ขาดสารไอโอดีนในชุมชน 
3. โครงการการจัดการ
ขยะในชุมชนโดย
ประชาชนเพื่อประชาชน  
 
 

20,000 บ้านหนองไผ่
พัฒนา 

หมู่ที่ 21 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

รวม 1,287,000               
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แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เทศบาลต าบลกุดกว้าง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม   
        5.3 แผนงานการเกษตร 

ล าดับ 
ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการปลูกต้นไม้
เทิดพระเกียรติถวายเป็น 
พระราชกุศลแด่สมเด็จ         
พระนางเจา้พระ 
บรมราชินนีาถ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตาม
โครงการปลูกต้นไม้ทิดพระเกียรติ
ถวายเป็น พระราชกุศลแด่สมเดจ็         
พระนางเจา้พระบรมราชินนีาถ 
เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร 
อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้าย
โครงการ และรายจา่ยอื่นๆ  
ที่เก่ียวข้องกับโครงการฯ 

100,000 เทศบาลต าบล
กุดกวา้ง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

2 โครงการอนุรักษ์ดิน 
และน้ า 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตาม
โครงการอนุรักษ์ดินและน้ าเชน่ 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร 
อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้าย
โครงการ และรายจา่ยอื่นๆ  
ที่เก่ียวข้องกับโครงการฯ 

50,000 เทศบาลต าบล
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ล าดับ 
ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการคือน้ าชีวิตศาสตร์
พระราชาสู่แปลงเกษตร
ผสมผสานประชารัฐ   

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตาม
โครงการคือน้ าชีวิตศาสตร์
พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสาน
ประชารัฐ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ ์
ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ และ
รายจ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับ
โครงการฯ  
  

80,000 เทศบาลต าบล
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

4 โครงการปลูกผักปลอด
สารพิษของสหกรณ์โรงคัด
ผักต าบลกุดกว้าง   

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตาม
โครงการปลูกผักปลอดสารพษิ
ของสหกรณ์โรงคัดผักต าบล 
กุดกว้าง  เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ 
 และรายจา่ยอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับ
โครงการฯ  

100,000 เทศบาลต าบล
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

5 กิจกรรมการเบิกจ่าย 
วัสดุการเกษตร   

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุ
การเกษตร เช่น สารเคมีป้องกัน
และก าจัดศัตรูพืชและสตัว์,พันธุ์พืช
,ปุ๋ย,วัสดุเพาะช า,อุปกรณ์ในการ
ขยายพันธุ์พชื,ผ้าใบหรือผ้า 
พลาสติก หนา้กากป้องกันแก๊สพิษ 
ฯลฯ   

30,000 เทศบาลต าบล
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

รวม 340,000               
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แบบ ผด.01 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลต าบลกุดกว้าง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 
******************************************** 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ และยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคง
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

    กองคลัง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ขอนแก่นที่ 3 การพัฒนาศักยภาพพลเมือง และยุทธศาสตร์ที่ 8  
การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและการบริหารจัดการ      
แผนงานบริหารงานทั่วไป 18 8.57 3,314,600 5.69  

รวม 18 8.57 3,314,600 5.69  

รวมทั้งสิ้น 18 8.57 3,314,600 5.69  
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               แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลต าบลกุดกว้าง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที ่2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ และยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที ่4 การเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยใน      
    ในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพพลเมือง และยุทธศาสตร์ ที่ ๘ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
    ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ 
        3.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 กิจกรรมการเบิกจ่าย
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                          

๑) เงินเดือน เงินเพิ่มต่างๆเงนิ
ประจ าต าแหน่งให้แก่พนักงาน
เทศบาลประจ าและจา่ยเป็นเงนิ
ปรับปรุงเงนิเดือน 
2) เงินประจ าต าแหนง่ 
3) ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง  
เงินเพิ่มต่างๆ 
 

2,512,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

กองคลัง             

2 กิจกรรมการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ่ายเป็นคา่ตอบแทน 
ผู้ปฏิบัติราชการอันเปน็ประโยชน์
แก่เทศบาลและเงนิตอบแทนอ่ืน 
เป็นกรณีพิเศษ 
 

200,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

กองคลัง             
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ล าดับ
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 กิจกรรมการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจา้ง 

20,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

กองคลัง             

4 กิจกรรมเบิกจ่าย 
ค่าเช่าบา้น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเชา่ให้แก่
พนักงานเทศบาล 

40,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

 

กองคลัง             

5 กิจกรรมการเบิกจ่ายเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตร   

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน
เทศบาลและผูบ้ริหาร 

15,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

กองคลัง             

6 กิจกรรมการเบิกจ่าย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ    

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จา่ยเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 

110,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

กองคลัง             

7 กิจกรรมการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการ
เดินทางไปราชการส าหรับ
พนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง 

100,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

กองคลัง             

8 โครงการส่งเสริมให้ความรู้
เก่ียวกับการจัดเก็บรายได้
ต าบลกุดกวา้ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการ
ด าเนินโครงการส่งเสริมให้
ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บ
รายได้ต าบลกุดกวา้ง 

50,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

กองคลัง             

9 กิจกรรมการเบิกจ่ายค่า
บ ารุงรักษาและซ่อมแซม    

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาทรัพยส์ินตา่งๆ 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  

20,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

กองคลัง             
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ล าดับ
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 กิจกรรมการเบิกจ่าย
วัสดุส านักงาน                  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุ
ส านักงานตา่งๆที่จ าเปน็ต้อง 
ใช้ในส านักงาน 

80,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

กองคลัง             

11 กิจกรรมเบิกจ่ายวัสดุ
งานบ้านงานครัว 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงาน
บ้านงานครัว ที่จ าเปน็ต้องใช้
ในส านักงาน เช่น แปรง ไม้
กวาด เข่ง ผ้าปโูต๊ะ 

10,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

กองคลัง             

12 กิจกรรมการเบิกจ่าย 
ค่าวัสดุยานพาหนะ 
และขนส่ง 

จ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง เช่น 
แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สาย
ไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ ามัน
เบรก อานจักรยานหัวรถยนต์ฯ 

10,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

กองคลัง             

13  กิจกรรมการเบิกจ่าย
วัสดุเชื้อเพลิงและ 
หล่อลื่น     

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

10,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

กองคลัง             

14  กิจกรรมการเบิกจ่าย
วัสดุคอมพิวเตอร์        
        

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสด ุ
คอมพิวเตอร์ 

80,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

กองคลัง             

15 กิจกรรมเบิกจ่าย
ค่าบริการไปรษณีย ์
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริหาร
ไปรษณีย์ คา่ธนาณัต ิ
 ค่าดวงตราไปรษณีย์  

10,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

กองคลัง             

16 กิจกรรมเบิกจ่าย
ครุภัณฑ์ส านักงาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
ส านักงาน ตู้เหล็ก 2 บาน 
จ านวน 2 ตู้  

11,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

กองคลัง             
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ล าดับ
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

17 กิจกรรมจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ส านักงาน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 
 4 ลิ้นชัก (มอก.) จ านวน 4 ตู้  
 

31,600 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

กองคลัง             

18 กิจกรรมจัดซื้อ
เครื่องส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA  
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดซื้อ
เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 
800 VA จ านวน 2  เครื่อง 

5,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

กองคลัง             

รวม 3,314,600               
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แบบ ผด.01 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เทศบาลต าบลกุดกว้าง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

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

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่๕ การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจาก
กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  

    กองช่าง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ขอนแก่นที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และโครงสร้างพ้ืนฐาน      
แผนงานแผนงานเคหะและชุมชน 21  10.00 4,331,000 7.44  

รวม 21 10.00 4,331,000 7.44  
ก.ยุทธศาสตร์ขอนแก่นที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
และยุทธศาสตร์จังหวัดขอนก่นที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคง 
 และความปลอดภัย 

    กองช่าง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต 
จังหวัดขอนก่นที่ 3 การพัฒนาศักยภาพพลเมืองและยุทธศาสตร์ที่ 8 
การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ      
แผนงานเคหะและชุมชน 25 11.90 5,904,880 10.14  

รวม 25 11.90 5,904,880 10.14  
รวมทั้งสิ้น 46 21.90 10,235,880 17.58  
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แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลต าบลกุดกว้าง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที ่๕ การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชอนแก่นที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 
บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1   
 

ปริมาณงาน : กว้าง 0.60 เมตร 
ยาว 14.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ขนาดกว้าง 0.80 เมตร 
ยาว 77.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยรวมไม่
น้อยกว่า 70.00 ตารางเมตร  

45,000 
 

บ้านหนองไผ่ 
หมู่ที่ 1 

กองช่าง             

๒ โครงการวางท่อระบาย
น้ าพร้อมบ่อพัก บ้าน
โคกสูง หมู่ที่ 2 

ปริมาณงาน : วางท่อคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด ศก. 
0.40x1.00 เมตร จ านวน 
168.00 ท่อน พร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 
0.80x0.80x0.90 เมตร 
จ านวน 19.00 บ่อ พื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 
0.80 เมตร ยาว 140.00 
เมตร  หรือมีพื้นที่ใช้สอยไมน่้อย
กว่า 112.00 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการฯ จ านวน  
1  ป้าย 

265,000 บ้านโคกสูง 
 หมู่ที่ 2 

กองช่าง             
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ล าดับ
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการวางท่อ
ระบายน้ าพร้อม 
บ่อพัก บ้านขนวน  
หมู่ที่ 3 

ปริมาณงาน : วางท่อคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด ศก. 0.40x1.00 เมตร  
จ านวน 174.00 ท่อน พร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
0.80x0.80x0.90 เมตร จ านวน 
26.00 บ่อ (ระยะห่างบ่อพัก 5.00 
– 8.00 เมตร)   เทพื้นคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 
168.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย
ไม่น้อยกว่า 134.40 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการฯ จ านวน 1 ป้าย 

319,000 บ้านขนวน 
 หมู่ที่ 3 

กองช่าง             

4 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 
บ้านกุดกวา้ง  
หมู่ที่ 4    

ปริมาณงาน  : ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 38.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร (ชนิดเลนเดี่ยว) พร้อมวางท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นรางชั้น 3 
ขนาด  ศก .0 .40 x1.00 เมตร 
จ านวน 8 ท่อน 

69,000 บ้านกุดกวา้ง 
 หมู่ที่ 4 

กองช่าง             

5 โครงการขยายไหล่
ทางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้าน 
กุดกว้าง หมู่ที่ 4 

รายละเอียด  : ขนาดกว้าง เฉลี่ ย 
0.60 เมตร ยาว 123.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย
ไม่น้อยกว่า 73.80 ตารางเมตร 
 

39,000 บ้านกุดกวา้ง 
 หมู่ที่ 4 

กองช่าง             

 

 

 

 



-68- 

ล าดับ
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน  
บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 5    

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 57.00 เมตร หนา 
0.15-0.60 เมตร (ชนิดเลนเดีย่ว) 
พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปากลิน้ราง ชั้น 3 ขนาด ศก. 
0.40x1.00 เมตร จ านวน 7 ท่อน 
รื้อถอนพื้นถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็กเดิม ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 17.00 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
285.00 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการฯ จ านวน 1 ปา้ย  

294,000 บ้านโนนดู่  
หมู่ที่ 5 

กองช่าง             

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บา้น
โคกกลาง หมู่ที่ 6   

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร (ชนิดเลนเดี่ยว) พรอ้ม
วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้น
ราง ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.40x1.00 
เมตร จ านวน 10 ท่อน พืน้ที่ทาง
เชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 4.00 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 
404.00 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการฯ จ านวน 1 ปา้ย 
 

238,000 บ้านโคกกลาง 
หมู่ที่ 6 

กองช่าง             

 

 



-69- 

ล าดับ
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 โครงการก่อสร้าง
ห้องอาคาร
อเนกประสงค์  
บ้านหนองโก  
หมู่ที่ 7   

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 8.00 เมตร 
ยาว 12.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย 
ไม่น้อยกว่า 96.00 ตารางเมตร 
 

319,000 บ้านหนองโก 
หมู่ที่ 7 

กองช่าง             

9 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 
บ้านโนนฟันเรือ 
 หมู่ที่ 10   

ปริมาณงาน : (สายที่ 1) ขนาดกว้าง 
0.60 เมตร ยาว 21.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ขนาดกว้าง 2.50 เมตร 
ยาว 15.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ชนิดเลนเดี่ยว 
(สายที่ 2) ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร  
ยาว 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
(ชนิดเลนเดี่ยว) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร   
ยาว 128.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
(ชนิดเลนเดี่ยว) หรือมีพื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 474.10 
ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการฯ 
จ านวน 1 ปา้ย 

271,000 บ้านโนน 
ฟันเรือ  

หมู่ที่ 10 

กองช่าง             

10 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 
บ้านกอมอ 52 
 หมู่ที่ 12   

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
(ชนิดเลนเดี่ยว) หรือมีพื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 280.00 
ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการฯ 
จ านวน  1  ปา้ย 

159,000 บ้านกอมอ 
52 หมู่ที่ 12 

กองช่าง             

 

 



 

-70- 

ล าดับ
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. 

11 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 
บ้านหนองดินกี่  
หมู่ที่ 14 

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
(ชนิดสองช่องจราจร) พร้อมวางท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นราง ชั้น 3 
ขนาด ศก. 0.40x1.00 เมตร จ านวน 
10.00 ท่อน พื้นที่ทางเชื่อมคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 8.00 ตาราง
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
รวมไม่น้อยกว่า 508.00 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการฯ จ านวน 1 ป้าย 
 

293,000 บ้านหนองดินกี ่
หมู่ที่ 14 

กองช่าง             

12 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 
บ้านโนนสง่า 
 หมู่ที่ 16   

ปริมาณงาน : (สายที่ 1) ขนาดกว้าง 
2.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร (ชนิดเลนเดี่ยว) 
 (สายที่ 2) ขนาดกวา้ง 2.50 เมตร 
ยาว 31.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
(ชนิดเลนเดี่ยว) พร้อมวางท่อคอนกรีต
เสริมเหล็กปากลิ้นราง ชั้น 3 ขนาด ศก.
0.40x1.00 เมตร จ านวน 4 ท่อน 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่
น้อยกว่า 101.50 ตารางเมตร พร้อม
ป้ายโครงการฯ จ านวน 1 ป้าย 

59,000 บ้านโนนสงา่ 
หมู่ที่ 16 

กองช่าง             

 

 

 



 

-71- 

ล าดับ
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13 โครงการขยายไหล่
ทางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน 
โนนสง่า หมู่ที่ 16 

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 0.80 
เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อย
ว่า 52.00 ตารางเมตร  

32,000 บ้านโนนสง่า 
หมู่ที่ 16 

กองช่าง             

14 โครงการขยายไหล่
ทางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
บ้านขนวนหมู่ที่ 17 

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 0.80 
เมตร ยาว 148.80 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่
น้อยกว่า 119.04 เมตร  

76,000 บ้านขนวน
นคร 

หมู่ที่ 17 

กองช่าง             

15 โครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ปู SPHALTIC 
ทับหน้าถนน 
CONCRETE เดิม)  
บ้านขนวนนคร  
 หมู่ที่ 17 

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 312.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว 
ASPHALTIC ไม่น้อยกว่า                      
1,560.00 ตารางเมตร  
 

384,000 บ้านขนวน
นคร 

หมู่ที่ 17 

กองช่าง             

16 โครงการวางท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อ
พัก บ้านหนองแวง 
หมู่ที่ 18 

ปริมาณงาน : วางท่อคอนกรีต            
เสริมเหล็ก ขนาด ศก. 0.40x1.00 
เมตร จ านวน 128.00 ท่อน  
พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด 0.80x0.80x0.90 เมตร 
จ านวน 19.00 บ่อ เทพื้นคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.80 เมตร 
ยาว 117.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้
สอยไม่น้อยกว่า 93.60 ตาราง
เมตร พร้อมป้ายโครงการฯ   
จ านวน  1  ป้าย 

230,000 บ้านหนองแวง 
หมู่ที่ 18 

กองช่าง      
 

       



72- 

ล าดับ
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

17 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 
บ้านบะยาว หมู่ที่ 9 

ปริมาณงาน : (สายที่ 1)  ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 39.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร (ชนิดเลน
เดี่ยว)  (สายที่ 2)  ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 68.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร (ชนิดเลนเดี่ยว) 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวม
ไม่น้อยกว่า 321.00 ตารางเมตร 
งานรื้อถอนพื้น คสล.เดิม กว้าง 
3.00 เมตร ยาว  8.50 เมตร  
รวมพื้นที่รื้อพื้น คสล. เดิม 25.50 
ตารางเมตร 

187,000 บ้านบะยาว 
หมู่ที่ 9 

กองช่าง             

18 โครงการปรับปรุง
ระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านโนน
ฟันเรือ หมู่ที่ 20 

ปริมาณงาน : ขุดเจาะบ่อบาดาล 
ขนาด 5.00 นิ้ว พร้อมเดินท่อระบบ
ประปา ท่อ PVC ขนาด ศก. 2 นิ้ว 
ความยาวไม่น้อยกว่า 36.00 เมตร 
พร้อมป้ายโครงการฯ จ านวน 
 1  ป้าย 

185,000 บ้านโนน 
ฟันเรือ 

หมู่ที่ 20 

กองช่าง             

19 โครงการขยายไหล่
ทางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนอง
ไผ่พัฒนา หมู่ที่ 21 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขยายไหล่
ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองไผพ่ัฒนา  
หมู่ที่ 21  ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 
08.00 เมตร  ยาว 130.50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใชส้อย
ไม่น้อยกว่า 104.40 ตารางเมตร  
 

67,000 บ้านหนองไผ่
พัฒนา 

 หมู่ที่21 

กองช่าง             

 



-73- 

ล าดับ
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

20 โครงการก่อสร้างบ่อ
บ าบดัสิ่งปฏิกูล
ต าบลกุดกวา้ง   

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบ่อบ าบัดสิ่ง
ปฏิกูลต าบลกุดกว้าง จ านวน  1  บอ่  
รายละเอียดตามข้อก าหนดรายการ
ประกอบแบบที่ก าหนด  
 

300,000 ภายในเขต
เทศบาลต าบล

กุดกว้าง 

กองช่าง             

21 โครงการอุดหนุน 
การไฟฟ้าอ าเภอ  
หนองเรือ 

อุดหนุนการไฟฟา้อ าเภอหนองเรือ 
 จ านวน 1 แห่ง เพื่อขยายเขตไฟฟ้า 
แรงต่ าภายในต าบลกุดกว้าง  
ทั้ง  21  หมู่บ้าน 

500,000 ภายในเขต
เทศบาลต าบล
กุดกว้างทั้ง 
21 หมู่บ้าน 

กองช่าง             

รวม 4,331,000               
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แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เทศบาลต าบลกุดกว้าง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที ่2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ และยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที ่4 การเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยใน      
    ในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพพลเมือง และยุทธศาสตร์ ที่ ๘ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
    ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ 
        3.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 กิจกรรมการ
เบิกจ่ายเงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า)                          

๑) เงินเดือน เงินเพิ่มต่างๆ 
เงินประจ าต าแหน่งให้แก่พนักงาน
เทศบาลประจ าและจา่ยเป็นเงนิ
ปรับปรุงเงนิเดือน 
2) เงินประจ าต าแหนง่ 
3) ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง  
เงินเพิ่มต่างๆ 
 

1,569,980 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

กองช่าง             

2 กิจกรรมการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ่ายเป็นคา่ตอบแทน 
ผู้ปฏิบัติราชการอันเปน็ 
ประโยชน์แก่เทศบาล 
และเงินตอบแทนอ่ืน 
เป็นกรณีพิเศษ 
 

200,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

กองช่าง             
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ล าดับ
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 กิจกรรมการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

จ่ายเป็นเงนิตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานเทศบาลและ 
พนักงานจ้าง 
 

10,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

กองช่าง             

4 กิจกรรมการเบิกจ่าย
ค่าเช่าบา้น   

จ่ายเป็นคา่เช่าบ้านให้แก่ 
พนักงานเทศบาลซึ่งมีสทิธิได้รบั
ตามระเบียบของทางราชการ 
 

36,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

กองช่าง             

5 กิจกรรมการเบิก
จ่ายเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร   

จ่ายเป็นเงนิช่วยเหลือการศึกษา
บุตรให้แก่พนักงานเทศบาล 

71,2๐๐ เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

กองช่าง             

6 กิจกรรมการเบิกจ่าย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ            

จ่ายเป็นคา่ใช้จา่ยเพื่อให้ได้มาซึง่
บริการ เช่นค่าปักเสาพาดสาย
ภายนอกสถานที ่
 

535,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

กองช่าง             

7 กิจกรรมการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ       

จ่ายเป็นคา่ใช้จา่ยในการเดินทาง
ไปราชการส าหรับพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง 
 

50,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

กองช่าง             

8 โครงการให้ความรู้
ด้านช่างและการ
ตรวจงานจา้ง 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตาม
โครงการให้ความรู้ด้านชา่ง 
และการตรวจงานจา้ง 
 

60,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

กองช่าง             

9 กิจกรรมการเบิกจ่าย
ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมวัสดุ 
 

จ่ายเป็นคา่ซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาทรัพยส์ินตา่งๆ 

50,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

กองช่าง             
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ล าดับ
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 กิจกรรมการเบิกจ่าย
วัสดุส านักงาน        

จ่ายเป็นคา่จัดหาวสัดุ
ส านักงานตา่งๆที่จ าเปน็ 
ต้องใช้ในส านักงาน 

50,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

กองช่าง             

11 กิจกรรมการเบิกจ่าย
วัสดุไฟฟา้และวิทย ุ   
  

จ่ายเป็นคา่จัดหาวสัดุไฟฟา้
และวิทยุ เชน่ หลอดไฟฟา้, 
ปลั๊กไฟฟา้ 

100,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

กองช่าง             

12  กิจกรรมการเบิกจ่าย
วัสดุก่อสร้าง           

จ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุก่อสร้าง 
เช่น หินคลุก, ไม้ต่างๆ, ค้อน, 
สังกะสี 

90,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

กองช่าง             

13 กิจกรรมการเบิกจ่าย 
ค่าวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 

จ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง เช่น 
แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน  
สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน 
น้ ามันเบรก อานจักรยาน  
หัวรถยนต์ ฯ 

30,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

กองช่าง             

14 กิจกรรมการเบิกจ่าย
วัสดุเชื้อเพลิงและ 
หล่อลื่น    

จ่ายเป็นคา่จัดหาวสัดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่นเชน่ น้ ามันดีเซล, 
น้ ามันกา๊ด 
 

80,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

กองช่าง             

15 กิจกรรมการเบิกจ่าย
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่      

จ่ายเป็นคา่วัสดโุฆษณาและ
เผยแพร่ต่างๆ เช่น ฟิล์ม,
กระดาษเขียน   โปสเตอร์ 

5,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

กองช่าง             

16  กิจกรรมการเบิกจ่าย
วัสดุคอมพิวเตอร์ 
 

จ่ายเป็นคา่จัดหาวสัด ุ
คอมพิวเตอร์ 

50,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

กองช่าง             
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ล าดับ
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

17 กิจกรรมเบิกจ่าย 
วัสดุอื่นๆ 

จ่ายเป็นคา่จัดหาวสัด ุ
ประปา เช่น ท่อประปา,ข้อต่อ, 
กาวประสานท่อและวัสดุอืน่ๆ 
 

90,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

กองช่าง             

18 โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก
แบบ  4 ลิน้ชัก  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดซื้อตู้
เหล็กแบบ  4 ลิ้นชัก  
จ านวน 1 ตู ้
 

7,900 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

กองช่าง             

19 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทย ุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อม
ติดตั้งไฟฟา้ส่องสว่างแบบ
พลังงานแสงอาทิตย์ในเขต
เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 
 

490,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

กองช่าง             

20 โครงการจัดซื้อเครื่อง
ถ่ายเอกสาร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองถ่าย
เอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) 
จ านวน 1 เคร่ือง 

50,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

กองช่าง             

21 โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก
เก็บเอกสาร แบบ  
10 ลิ้นชัก  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 
เก็บเอกสาร แบบ 10 ลิ้นชัก 

6,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

กองช่าง             

22 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนสง่ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
รถจักรยานยนต์ ขนาด 
 110 ซีซี (แบบเกียร์ธรรมดา ) 

40,800 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

กองช่าง             

23 โครงการจัดซื้อรถยนต์
บรรทุกเท้ายติดตั้ง
เครนไฮดรอลิคพร้อม
กระเซ้าไฟฟ้ายกสงูไม่
น้อยกว่า 12 เมตร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์
บรรทุกเท้ายติดตั้งเครนไฮดรอ
ลิคพร้อมกระเซ้าไฟฟ้ายกสูงไม่
น้อยกว่า 12 เมตร  จ านวน 
 1 คัน 

2,200,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

กองช่าง             
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ล าดับ
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

24 โครงการจัดซื้อ
เครื่องตบดิน 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง 
ตบดิน จ านวน 1 เครื่อง 
 

21,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

กองช่าง             

25 โครงการจัดซื้อโซ่
ขนาด 3 ตัน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรอกโซ่
ขนาด 3 ตัน จ านวน 1 ตัว 

12,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

กองช่าง             

รวม 5,904,880               
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แบบ ผด.01 

 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลต าบลกุดกว้าง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 
******************************************** 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่๕ การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาส 
จากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  

    กองการศึกษา 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ชอนแก่นที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และโครงสร้างพ้ืนฐาน      
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 0.47 2๐๐,๐๐๐ 0.34  

รวม 1 0.47 2๐๐,๐๐๐ 0.34  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มี 
คุณภาพ และยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคง  
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

    กองการศึกษา 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ขอนแก่นที่ 3 การพัฒนาศักยภาพพลเมืองและยุทธศาสตร์ที่ 8  
การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ      
แผนงานการศึกษา 14 6.66 4,506,000 7.74  

รวม 14 6.66 4,506,000 7.74  
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที ่2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มี 
คุณภาพ 

    กองการศึกษา 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ขอนแก่นที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพพลเมือง  

     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยว 

     

แผนงานการศึกษา 15 7.14 6,165,020 10.59  
รวม 15 7.14 6,165,020 10.59  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มี 
คุณภาพ 

    กองการศึกษา 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ขอนแก่นที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพพลเมือง  

     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยว 

     

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4 1.90 780,000 1.35  
รวม 4 1.90 780,000 1.35  

รวมทั้งสิ้น 34 16.19 11,651,020 20.01  
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               แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลต าบลกุดกว้าง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ และยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยใน      
    ในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพพลเมือง และยุทธศาสตร์ ที่ ๘ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
    ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ 
        3.๑ แผนงานการศึกษา  

ล าดับ
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 กิจกรรมการ
เบิกจ่ายเงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า)                          

๑) เงินเดือน เงินเพิ่มต่างๆ 
เงินประจ าต าแหน่งให้แก่พนักงาน
เทศบาลประจ าและจา่ยเป็นเงนิ
ปรับปรุงเงนิเดือน 
2) เงินประจ าต าแหนง่ 
3) เงินวิทยฐานะ 
3) ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง  
เงินเพิ่มต่างๆ 

3,803,000 เทศบาลต าบล
กุดกว้าง 

กอง
การศึกษา 

            

2 กิจกรรมการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ่ายเป็นคา่ตอบแทน 
ผู้ปฏิบัติราชการอันเปน็ประโยชน์ 
แก่เทศบาลและเงนิตอบแทนอ่ืน 
เป็นกรณีพิเศษ 
 

320,000 เทศบาลต าบล
กุดกว้าง 

กอง
การศึกษา 
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ล าดับ

ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ. มี.ค. เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๓ กิจกรรมการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจา้ง
,ลูกจ้าง 

5,000 เทศบาลต าบล
กุดกว้าง 

กอง
การศึกษา 

            

๔ กิจกรรมการเบิกจ่ายเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน
เทศบาล 

20,000 เทศบาลต าบล
กุดกว้าง 

กอง
การศึกษา 

            

๕ กิจกรรมการเบิกจ่าย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มา 
ซึ่งบริการ      

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 

110,000 เทศบาลต าบล
กุดกว้าง 

กอง
การศึกษา 

            

๖ กิจกรรมการเบิกจ่าย
รายจ่ายเก่ียวกับการ
รับรองและพิธีการ    

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ,  
พิธีเปิดอาคารต่าง ๆ และ
ค่าใช้จ่าย ในพิธีทางศาสนา/
รัฐพิธี 

๑0,000 เทศบาลต าบล
กุดกว้าง 

กอง
การศึกษา 

            

๗ กิจกรรมการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ         

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จา่ยในการ
เดินทางไปราชการ ของ
พนักงานเทศบาล,พนักงาน
จ้าง,ลูกจ้าง 

80,000 เทศบาลต าบล
กุดกว้าง 

กอง
การศึกษา 

            

๘ กิจกรรมการเบิกจ่าย 
ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม     

เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพยส์ินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ
 

30,000 เทศบาลต าบล
กุดกว้าง 

กอง
การศึกษา 
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ล าดับ
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๙ กิจกรรมการเบิกจ่าย
วัสดุส านักงาน 

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดหาวัสดุ
ส านักงานตา่งๆที่จ าเปน็ 
ต้องใช้ในส านักงาน 
 
 

30,000 เทศบาลต าบล
กุดกว้าง 

กอง
การศึกษา 

            

๑๐ กิจกรรมการเบิกจ่าย
วัสดุไฟฟา้และวิทย ุ     

เพื่อจ่ายเป็น สายไฟฟา้ ปลั๊ก
ไฟฟ้าหลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ 
 

5,000 เทศบาลต าบล
กุดกว้าง 

กอง
การศึกษา 

            

๑๑ กิจกรรมการเบิกจ่าย
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร ่
 

5,000 เทศบาลต าบล
กุดกว้าง 

กอง
การศึกษา 

            

๑๒ กิจกรรมการเบิกจ่าย
วัสดุคอมพิวเตอร์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสด ุ
คอมพิวเตอร์ 
 

20,000 เทศบาลต าบล
กุดกว้าง 

กอง
การศึกษา 

            

๑๓ กิจกรรมเบิกจ่าย 
ค่าไฟฟา้ 

เพื่อจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้าศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ต าบลกุดกวา้ง 
 

40,000 เทศบาลต าบล
กุดกว้าง 

กอง
การศึกษา 

            

๑๔ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 
24,000 บีทียู จ านวน  
1 เคร่ือง 
 

28,000 เทศบาลต าบล
กุดกว้าง 

กอง
การศึกษา 

            

รวม 4,506,000               
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แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลต าบลกุดกว้าง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพพลเมือง  
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยว 
        4.1 แผนงานการศึกษา  

ล าดับ
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการส่งเสริมการ
บริโภคเกลือไอโอดีน
กับการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จา่ย
โครงการส่งเสริมการบริโภค
เกลือไอโอดีนกับการพัฒนา
เด็กปฐมวัย 
 

20,000 เทศบาลต าบล
กุดกว้าง 

กอง
การศึกษา 

            

๒ โครงการส่งเสริม
กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาต ิ

ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกิจกรรม 
วันเด็กแห่งชาต ิ

200,000 เทศบาลต าบล
กุดกว้าง 

กอง
การศึกษา 

            

๓ โครงการส่งเสริม
ป้องกันทันตสุขภาพ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม
ป้องกันทันตสุขภาพศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 
 

20,000 เทศบาลต าบล
กุดกว้าง 

กอง
การศึกษา 

            

๔ โครงการแสดง
ผลงานทางวชิาการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จา่ยตาม
โครงการแสดงผลงานทาง
วิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

20,000 เทศบาลต าบล
กุดกว้าง 

กอง
การศึกษา 
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ล าดับ
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๕ โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าจัดการ
เรียนการสอน (รายหัว) 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร 
กลางวันศนูย์พฒันาเด็กเล็ก
จ านวนนักเรียน จ านวน  
160 คน 
 

272,000 เทศบาลต าบล
กุดกว้าง 

กอง
การศึกษา 

            

๖ โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
ค่าอาหารกลางวนัส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยการ
บริหารสถานศึกษา ค่าอาหาร
กลางวันส าหรับศนูย์พัฒนา 
เด็กเล็ก  จ านวน 160 คน 

180,800 เทศบาลต าบล
กุดกว้าง 

กอง
การศึกษา 

            

๗ โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
ค่าอาหารกลางวนัส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 
160 คน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา คา่อาหาร
กลางวันส าหรับศนูย์พัฒนา
เด็กเล็ก จ านวน 160 คน 

784,000 เทศบาลต าบล
กุดกว้าง 

กอง
การศึกษา 

            

๘ โครงการสนบัสนนุค่าอาหาร
เสริม (นม) ส าหรับโรงเรียน
ในสังกัด สพฐ.๘ โรงเรียน 

เพื่อจ่ายเป็น สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายเปน็ค่าอาหารเสริม 
(นม) ส าหรับโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. ทั้ง  ๘ โรงเรียน 
จ านวน 676 คน รวม  
260 วัน 

1,728,220 เทศบาลต าบล
กุดกว้าง 

กอง
การศึกษา 

            

๙ โครงการอุดหนุนโรงเรียน
บ้านส าราญหินลาด 

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จา่ยเปน็
เงินอุดหนุนกีฬาให้แก่
โรงเรียนบ้านส าราญหินลาด 
 

4๐,๐๐๐ เทศบาลต าบล
กุดกว้าง 

กอง
การศึกษา 
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ล าดับ
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑0 โครงการคุณธรรม 
จริยธรรม โรงเรียน 
บ้านกุดกวา้ง  

อุดหนุนโครงการคุณธรรม 
จริยธรรม โรงเรียนบ้าน 
กุดกว้าง 

40,000 เทศบาลต าบล
กุดกว้าง 

กอง
การศึกษา 

            

๑1 โครงการค่ายภาษา
พัฒนาสู่อาเซียน
โรงเรียนบ้านกุดกว้าง 

อุดหนุนโครงการค่ายภาษา
พัฒนาสู่อาเซียนโรงเรียน 
บ้านกุดกวา้ง 

20,000 เทศบาลต าบล
กุดกว้าง 

กอง
การศึกษา 

            

๑2 โครงการค่ายภาษา
พัฒนาสู่อาเซียน
โรงเรียนบ้านโคกกลาง
หนองแปน 

อุดหนุนโครงการค่าย 
ภาษาพฒันาสู่อาเซียน
โรงเรียนบ้านโคกกลาง 
หนองแปน 

20,000 เทศบาลต าบล
กุดกว้าง 

กอง
การศึกษา 

            

๑3 โครงการอุดหนุน
โรงเรียนปลอดขยะ 
โรงเรียนโนนฟันเรือ 
บะยาววิทยา 

อุดหนุนโครงการโรงเรียน
ปลอดขยะ โรงเรียนโนน             
ฟันเรือบะยาววทิยา 

30,000 เทศบาลต าบล
กุดกว้าง 

กอง
การศึกษา 

            

๑4 อุดหนุนโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ้านโนนดู่
หนองแวง 

อุดหนุนโรงเรียนบา้นโนนดู่
หนองแวงตามโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง 

30,000 เทศบาลต าบล
กุดกว้าง 

กอง
การศึกษา 

            

15 โครงการอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน
ระดับเด็กเล็ก-
ประถมศึกษา 

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน 
ระดับเด็กเล็ก-ประถมศึกษา 

2,760,000 เทศบาลต าบล
กุดกว้าง 

กอง
การศึกษา 

            

รวม 6,165,020               



-87- 
แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลต าบลกุดกว้าง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที ่2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพพลเมือง  
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยว 
        4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับ
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการส่งเสริม
ประเพณีแข่งเรือท้องถิ่น 
 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
โครงการส่งเสริมประเพณี
แข่งเรือท้องถิ่น 

300,000 ทั้ง 21 
หมู่บ้าน 

ต าบลกุดกว้าง 

กอง
การศึกษา 

            

3 โครงการอุดหนุนกีฬา
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
ต าบลกุดกวา้ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้านในเขต
เทศบาลต าบลกุดกว้าง 
 

300,000 ทั้ง 21 
หมู่บ้าน 

ต าบลกุดกว้าง 

กอง
การศึกษา 

            

3 โครงการส่งเสริม                
วันกตัญญูต่อผู้สูงอายุ
เทศบาลต าบลกุดกว้าง 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งเสริมวันกตัญญูต่อ
ผู้สูงอายุเทศบาลต าบล              
กุดกว้าง 

100,000 ทั้ง 21 
หมู่บ้าน 

ต าบลกุดกว้าง 

กอง
การศึกษา 

            

4 โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น ฮีตฮอย อีสาน 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
สืบสานวฒันธรรมประเพณี
ท้องถิ่น ฮีตฮอย อีสาน 

80,000 เทศบาลต าบล
กุดกว้าง 

กอง
การศึกษา 

            

รวม 78๐,๐๐๐               
 

 
 
 
 



-88- 
แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลต าบลกุดกว้าง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที ่๕ การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชอนแก่นที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้าง
ห้องน้ าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านส าราญ
หินลาด 
 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
ก่อสร้างห้องน้ าศูนย์พัฒนาเด็กเลก็
บ้านส าราญหินลาด รายละเอียด 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
3.50 เมตร และมีพื้นที่ใช้สอยไม่
น้อยกว่า 14.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแผนผัง 
รายละเอียดข้อก าหนดรายการ
ประกอบแบบท่ีก าหนด 

200,000 
 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กบ้าน 

ส าราญหินลาด 

กองการศึกษา             

รวม 2๐๐,๐๐๐               
 
 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลกุดกว้าง 
เรื่อง การประกาศใช้แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

--------------------------------------- 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์รกปกครองส่วนท้องถิ่น                 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน 
ซึ่งเป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในแต่ละปีงบประมาณ เพ่ือให้ทราบกิจกรรมพัฒนาในพ้ืนที่ที่ด าเนินการและให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลกุดกว้าง 

   อาศัยอ านาจความนัยข้อ 26(2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่2)  พ.ศ. 2559 จึงประกาศใช้แผนด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลต าบลกุดกว้าง เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานและปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันที่  18  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2561 

 

      (นายชัยวัฒน์  รัตนค ามูล) 
       นายกเทศมนตรีต าบลกุดกว้าง 

 

 


