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งานวิเคราะหน์โยบายและแผน 

เทศบาลต าบลกุดกว้าง 
อ าเภอหนองเรอื จังหวัดขอนแก่น 

 



ค าน า 
ก 

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

จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้น เทศบาลต าบลกุดกว้าง จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมและรายละเอียดของการใช้งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน
และใช้เป็นพลังขับเคลื่อนให้เทศบาลต าบลกุดกว้าง ด าเนินไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เพ่ือประโยชน์สุขและความ
ผาสุกของประชาชนต าบลกุดกว้าง  

                                                                                                                 

                                                                                งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
                                                                                 เทศบาลต าบลกุดกว้าง 
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******************************************************************************** 
 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. ๒๕๖๑  5-12                                                                                  
     - บัญชโีครงการ/กิจกรรมของแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 13     
  ส านักปลัดเทศบาล       13-๓5 
                     กองคลัง         36-41 
                     กองช่าง         42-53 
                     กองการศึกษา         53-64 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

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  ส่วนภูมิภ าค  รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดท า
และการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น”   

ภายใต้ระเบียบดังกล่าว  เทศบาลต าบลกุดกว้าง  จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  ขึ้น  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการ
จริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ของเทศบาลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการ
การท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้
การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น  โดยการจัดท าแผนการด าเนินงาน  เทศบาล
ต าบลกุดกว้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  มีวัตถุประสงค์ดังนี้   

 

๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
(๑)  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด

ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ 
(๒)  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  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 าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น   

 

“การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น”  
 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  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. ๒๕๖๑   

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. 2561 
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 0.98 60,000 0.10  

รวม 2 0.98 60,000 0.10  
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคง
และมีความสามารถทางการแข่งขัน  

    ส านักปลัด 
เทศบาล 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ขอนแก่นที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและการบริหารจัดการ      
แผนงานงบกลาง 7 3.43 16,127,020 29.32  

รวม 7 3.43 16,127,020 29.32  
 

 

 



-๖- 

แบบ ผด.01 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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 0.49 30,000 0.05  

รวม 1 0.49 30,000 0.05  
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคง
และมีความสามารถทางการแข่งขัน  

    ส านักปลัด 
เทศบาล 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ขอนแก่นที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม      
แผนงานสาธารณสุข 8 3.92 1,789,000 3.25  

รวม 8 3.92 1,789,000 3.25  
 

 

 



-๗- 

แบบ ผด.01 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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 2 0.98 130,000 0.23  

รวม 2 0.98 130,000 0.23  
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ และยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคง
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

    ส านักปลัด 
เทศบาล 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ขอนแก่นที่ 3 การพัฒนาศักยภาพพลเมือง และยุทธศาสตร์ที่ 8  
การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและการบริหารจัดการ      
แผนงานบริหารงานทั่วไป 41 20.09 14,680,640 26.69  

รวม 41 20.09 14,680,640 26.69  
 

 



-๘- 

แบบ ผด.01 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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 11 5.39 261,000 0.47  

รวม 11 5.39 261,000 0.47  
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ และยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคง
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

    ส านักปลัด 
เทศบาล 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ขอนแก่นที่ 3 การพัฒนาศักยภาพพลเมือง และยุทธศาสตร์ที่ 8  
การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและการบริหารจัดการ      
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 1.96 200,000 0.36  

รวม 4 1.96 200,000 0.36  
 

 



-๙- 

แบบ ผด.01 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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 24 11.76 3,539,700 6.43 6.43 

รวม 24 11.76 3,539,700 6.43 6.43 

ก.ยุทธศาสตร์ขอนแก่นที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
และยุทธศาสตร์จังหวัดขอนก่นที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคง 
 และความปลอดภัย 

    กองช่าง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต 
จังหวัดขอนแก่นที่ 3 การพัฒนาศักยภาพพลเมืองและยุทธศาสตร์ที่ 8 
การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ      
แผนงานเคหะและชุมชน 22 10.78 3,475,๔00 6.31  

รวม 22 10.78 3,475,๔00 6.31  
 

 



-๑๐- 

แบบ ผด.01 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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 16 7.84 3,738,500 6.79  

รวม 16 7.84 3,738,500 6.79  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที ่2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มี 
คุณภาพ 

    กองการศึกษา 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ขอนแก่นที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพพลเมือง  

     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยว 

     

แผนงานการศึกษา 15 7.35 5,765,740 10.48  
รวม 15 7.35 5,765,740 10.48  

 

 



-๑๑- 

แบบ ผด.01 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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 1.96 570,000 1.03  
รวม 4 1.96 570,000 1.03  

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่๕ การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจาก
กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  

    กองช่าง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ขอนแก่นที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และโครงสร้างพ้ืนฐาน      
แผนงานแผนงานเคหะและชุมชน 21 10.29 4,533,000 8.24  

รวม 21 10.29 4,533,000 8.24  
 

 

 



-๑๒- 

แบบ ผด.01 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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 0.49 ๑๐๐,๐๐๐ 0.18  

รวม 1 0.49 ๑๐๐,๐๐๐ 0.18  
รวมทั้งสิ้น (โครงการและครุภัณฑ์) 179 87.74 55,000,000 100  

 

 

 

 

 

 



 

-๑๓- 
แบบ ผด.01 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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 41 20.09 14,680,640 26.69  

รวม 41 20.09 14,680,640 26.69  
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ และยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคง
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

    ส านักปลัด 
เทศบาล 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ขอนแก่นที่ 3 การพัฒนาศักยภาพพลเมือง และยุทธศาสตร์ที่ 8  
การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและการบริหารจัดการ      
แผนงานรักษาความสงบภายใน 11 5.39 261,000 0.47  

รวม 11 5.39 261,000 0.47  
 



 

-๑๔- 

แบบ ผด.01 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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 0.98 60,000 0.10  

รวม 2 0.98 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 1.96 200,000 0.36  

รวม 4 1.96 200,000 0.36  
 



 

-๑๕- 

แบบ ผด.01 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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 3.43 16,127,020 29.32  

รวม 7 3.43 16,127,020 29.32  
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคง
และมีความสามารถทางการแข่งขัน 

    ส านักปลัด 
เทศบาล 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ขอนแก่นที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม      
แผนงานบริหารทั่วไป 1 0.49 30,000 0.05  

รวม 1 0.49 30,000 0.05  
 

 



 

-๑๖- 

แบบ ผด.01 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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 8 3.92 1,789,000 3.25  

รวม 8 3.92 1,789,000 3.25  
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคง
และมีความสามารถทางการแข่งขัน 

    ส านักปลัด 
เทศบาล 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ขอนแก่นที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม      
แผนงานการเกษตร 2 0.98 130,000 0.23  

รวม 2 0.98 130,000 0.23  
รวมทั้งสิ้น 76 37.24 33,277,660 60.47  

 



 

-๑๗-  
             แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลต าบลกุดกว้าง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่นที ่2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ และยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที ่4 การเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยใน      
    ในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี ๓ การพัฒนาศักยภาพพลเมือง และยุทธศาสตร์ ที่ ๘ การพัฒนาการบรหิารภาครัฐ 
    ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบรหิารจัดการ 
        3.๑ แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 

ล าดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปบีประมาณ พ.ศ. 2561 
พ.ศ. 2560 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
. 

1 กิจกรรมการเบิกจ่าย
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)      

๑) จ่ายเงินเดือน เงินค่าตอบแทนประจ า
ต าแหน่ง เงินค่าตอบแทนพิเศษ ของ
นายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตร ี
๒)จ่ายค่าตอบแทนให้แกเ่ลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรฯี 
๓)จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่
ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

๒,๖๒๔,๖๔๐ 
 

เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

2 กิจกรรมการเบิกจ่าย
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     

๑)จ่ายค่าเงินเดือน เงินเพิ่มต่างๆ  
ของพนักงาน เงินประจ าต าแหน่ง  ให้แก่
พนักงานเทศบาลประจ าปีและจ่ายเป็น
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าป ี๒) จ่าย
ค่าจ้างเงินเพิ่มต่างๆ ของ พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและ 
พนักงานจ้างทั่วไป 

7,883,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

 



 

 

 

ล าดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมา
ณ (บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปบีประมาณ พ.ศ. 2561 
พ.ศ. 2560 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 กิจกรรมการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น                       

๑)จ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล 
๒)จ่ายเป็นเงินตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษ  

60,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

4 กิจกรรมการเบิกจ่าย 
เบี้ยประชุม    

จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
สามัญ/วิสามัญประจ าเทศบาลที่สภา
เทศบาลแต่งตั้ง 

10,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

5 กิจกรรมการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบตัิงาน
นอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาลพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไปหรือผู้มีค าสั่ง
ในการปฏิบัติงาน 

5,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

6 กิจกรรมการเบิกจ่าย 
ค่าเช่าบ้าน   

จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงาน
เทศบาลและผูม้ีสิทธิได้รบัตาม
ระเบียบของทางราชการ  

114,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

7 กิจกรรมการเบิกจ่ายเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบตุร 

จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 
ให้แก่พนักงานเทศบาลและผู้บริหาร
และผูม้ีสิทธิเบิกไดต้ามระเบยีบของ
ทางราชการ 

10,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

8 กิจกรรมการเบิกจ่าย
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้า 
ซึ่งบริการ     

จ่ายค่าใช้จ่ายเพือ่ให้ได้มาซึ่ง 
บริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ  
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆและค่าธรรมเนยีมต่างๆ 
และค่าจา้งเหมาพนักงานจ้าง 

738,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

-18- 



 

-๑๙- 

ล าดับ 
ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปบีประมาณ พ.ศ. 2561 
พ.ศ. 2560 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
. 

9 กิจกรรมการเบกิจ่าย
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ   

๑) จ่ายค่ารับรองในการต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบคุคล     
๒)จ่ายค่าเลี้ยงรับรองการประชุมสภา
ท้องถิ่นฯ 
๓)เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในพิธีทางศาสนา/รัฐพธิี   

110,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

10 โครงการเลือกตั้งของ 
เทศบาลต าบลกุดกว้าง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
เลือกตั้งของเทศบาลต าบลกุดกวา้ง 
เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัการจดสถานที่ 
ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ เปน็ต้น 

700,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

11 กิจกรรมการเบกิจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของคณะผู้บรหิาร และ
สมาชิกสภาเทศบาลพนักงาน
เทศบาล พนกังานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างทัว่ไป หรือผู้ทีไ่ด้รับ
ค าสั่งให้เดินทางไปราชการ 

200,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

12 โครงการอบรมใหค้วามรู้
ด้านระเบียบกฎหมาย
ท้องถิ่นใหก้ับผู้บรหิารและ
สมาชิกสภาและพนักงาน
เทศบาลต าบลกุดกว้าง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า
โครงการฯ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 
ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการฯ 

30,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

13 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
วินัยเบื้องต้นส าหรับ
พนักงานสว่นท้องถิ่น
ประจ าปี 2561 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า
โครงการฯ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 
ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการฯ 

70,000 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. 2561 
พ.ศ. 2560 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
. 

14 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม   

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งเสริมคณุธรรมและจริยธรรมและ
รายจ่ายอื่นๆ  
ที่เกี่ยวขอ้งกบัโครงการฯ 

30,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

15 กิจกรรมการเบกิจ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ   

เพื่อจ่ายเป็นค่าของรางวัลหรือ 
เงินรางวัล  ค่าพวงมาลัย,ช่อดอกไม้
,กระเช้าดอกไม้และพวงมาลาใน
งานวันส าคัญของทางราชการต่างๆ
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหม
ทดแทน 

5,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

16 กิจกรรมการเบกิจ่าย 
ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม   

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกต ิ

150,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

17 กิจกรรมการเบกิจ่ายวัสดุ
ส านักงาน    

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหา วัสดุ
ส านักงานต่างๆที่จ าเป็นต้องใช้ใน
ส านักงาน เชน่ กระดาษ หมึก 
ดินสอ ปากกา แฟ้ม กาว  ผ้าปโูต๊ะ 
ผ้าคลุมโต๊ะ ฯลฯ  
 

100,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

18 กิจกรรมการเบกิจ่ายวัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ   

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า 
สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า  

5,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

19 กิจกรรมการเบกิจ่ายวัสดุ
งานบ้านงานครวั 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงาน 
บ้านงานครวั เชน่ แปรง ไม้กวาด 
เข่ง  ผ้าปูโต๊ะถ้วยชาม ช้อนส้อม  
แก้วน้ า จานรอง 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. 2561 
พ.ศ. 2560 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
. 

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 

30,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

22  กิจกรรมการเบิกจ่าย
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น   

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. 2561 
พ.ศ. 2560 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. 

26  กิจกรรมการเบิกจ่าย 
วัสดุอื่นๆ   

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอ่ืนๆ เช่น 
มิเตอร์น้ าไฟฟ้า สมอเรือ  
 

5,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

27 กิจกรรมการเบิกจ่าย 
ค่าไฟฟา้    

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ดังนี ้
1.ค่าไฟฟ้าส านักงาน 
2.ค่าไฟฟ้าสาธารณะ (ตลาดบ้าน
โนนฟันเรือ หมู่ที่ ๑๐) 
3.ค่าไฟฟ้าสถานีสบูน้ าด้วยไฟฟ้า
ภายในเขตเทศบาลต าบลกดุกว้าง 

922,000 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 
เครื่องท าลายเอกสาร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องท าลาย
เอกสารแบบท าลาย 
ครั้งละ 10แผ่น จ านวน 
 1 เครื่อง 

20,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

32 โครงการจดัซื้อ
เครื่องปรับอากาศชนิดติด
ผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 15,000 บีทีย ู

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง  
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด  
15,000 บีทียู จ านวน  
1 เครื่อง 

20,000 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. 2561 
พ.ศ. 2560 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
. 

33 โครงการจัดซื้อชุดโซฟา
รับแขก  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโซฟา
รับแขก จ านวน 1 ชุด 

30,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

34 โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก
เก็บเอกสารแบบ 2 บาน 
(มอก.)  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก
เก็บเอกสารแบบ 2 บาน 
(มอก.) จ านวน 1 ตู้ 

5,500 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

35 โครงการจัดซื้อตู้ 
บานเลื่อน 

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

4,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

36 โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก
บานเลื่อนทีบ 

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

4,500 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

37 โครงการจดัซื้อโตะ๊ 
หมู่บูชา 

จัดซื้อโตะ๊หมู่บูชา  
-ท าด้วยไมส้ัก ความกว้างของโต๊ะ
หมู่ขนาด 9 น้ิว 
-มีฐานรองโต๊ะหมู ่
-มีโต๊ะแก่นบูชา 9 ช้ิน 
จ านวน 2 ชุด 

17,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

38 โครงการจดัซื้อขยายเสียง
เคลื่อนที ่

จัดซื้อชุดขยายเสียงเคลื่อนที่
ประกอบด้วยตู้ล าโพง 
เอนกประสงค์ขนาดไม่น้อยกว่า 
12 น้ิว แบบเคลื่อนที่พร้อมไมค์
ลอย PA Speaker System 
350W RMS 12 W” 
MP3/USB/ไมคล์อย VHFx2 
ล าโพงพกพา จ านวน 1 ชุด 

20,000 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. 2560 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
. 

39 โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส าหรับ
ส านักงาน 

จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานส านักงาน 
(จอขนาดไมน่้อยกว่า 19 นิ้ว)  
จ านวน ๑ เครื่อง 
 

16,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

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

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

32,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

41 โครงการสนบัสนนุ
กระบวนการจัดท าแผน
ชุมชนแบบบูรณาการ
ต าบลกุดกวา้ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการ
จัดท าโครงการสนบัสนนุ
กระบวนการจัดท าแผนชุมชน
แบบบูรณาการต าบล 
กุดกว้าง 
 

40,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

รวม 14,680,640               

 

 

 

 

 
 



 

-๒๕- 
         แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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 าปบีประมาณ พ.ศ. 2561 
พ.ศ. 2560 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. 

1 โครงการจัดกิจกรรมวัน
อาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่าย
พลเรือนศูนย์ อปพร. ทต.
กุดกว้าง (22 มีนาคม) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการ
ด าเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม  ฯลฯ  

30,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

2 โครงการป้องกันอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาลตา่งๆ   

จัดท าโครงการป้องกันอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาลตา่งๆ เชน่ เทศกาลปี
ใหม่ เทศกาลสงกรานต ์

80,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

3 กิจกรรมเบิกจ่ายวสัดุ
ส านักงาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุส านักงาน
ต่างๆที่จ าเป็นต้องใช้ในส านักงาน  
เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 
แฟ้มกาวผ้าปูโต๊ะ ผา้คลมุโตะ๊ฯลฯ 

20,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

4 กิจกรรมเบิกจ่ายวสัดุ
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุ
คอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก 
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ ์
หรือแถบพิมพ์ ฯลฯ 

20,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            



 

-๒๖- 

ล าดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปบีประมาณ พ.ศ. 2561 
พ.ศ. 2560 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
. 

5 กิจกรรมการเบิกจ่าย 
วัสดุอื่น ๆ   

จัดหาวัสดุอื่นๆ ทีไ่ม่เข้าลักษณะ 
วัสดุตามประเภทรายจา่ย เช่น 
กรวยจราจร แผงกั้นจราจร เฝือก
ดาม แขน ขา ถุงมือยาง   

10,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

6 โครงการจัดซื้อเครื่องฉีด
น้ าแรงดันสูง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองฉีดน้ า
แรงดันสูง จ านวน 1 เคร่ือง 
 

10,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

7 โครงการจดัซื้อกล้องถ่าย
ภาพนิ่งระบบดจิิตอล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อกล้องถ่าย
ภาพนิ่งระบบดจิิตอล ความละเอียด 
18 ล้านพิกเซล จ านวน 1 ตัว 

11,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

8 โครงการขับขี่ปลอดภยัสรา้ง
วินัยจราจรสถานีต ารวจภูธร
หนองเรือ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ 
ขับข่ีปลอดภัยสร้างวินัยจราจร 
สถานีต ารวจภูธรหนองเรือ 

20,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

9 โครงการเฝ้าระวังและ
แก้ไขปัญหายาเสพตดิ
สถานีต ารวจภูธรหนองเรือ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ 
เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด สถานีต ารวจภูธรหนองเรือ 

20,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

10 โครงการอบรมให้ความรู้ใน
การป้องกันและแกไ้ขปัญหา
ภัยธรรมชาต ิ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อบรมให้ความรู้ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น ค่า
วัสดุ ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ฯลฯ 

20,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

11 กิจกรรมการเบิกจ่ายวัสดุ
เครื่องดับเพลิง    

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุเครื่อง
ดับเพลิง 
 

20,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

รวม 261,000               

 



 

-๒๗- 
แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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 าปบีประมาณ พ.ศ. 2561 
พ.ศ. 2560 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. 

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               

 
 



 

-๒๘- 
แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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 าปบีประมาณ พ.ศ. 2561 
พ.ศ. 2560 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
. 

1 โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูง
วัยใส่ใจสุขภาพ เช่น ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหาร
ว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่า
วิทยากร ฯลฯ 

50,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

2 โครงการอบรมให้ความรู้
เบื้องต้นการนวดแผน
ไทยและสมุนไพรไทย 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการอบรมให้ความรู้
เบื้องต้นการนวดแผนไทย
และสมุนไพรไทย เช่น ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร 
อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 
ค่าวิทยากร ฯลฯ 

50,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            



 

-๒๙- 

ล าดับ 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปบีประมาณ พ.ศ. 2561 
พ.ศ. 2560 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 โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาด
อ าเภอหนองเรือ 

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

50,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

4 โครงการอุดหนุนสนบัสนุน
ภารกิจของส านักงานเหล่า
กาชาดจงัหวัดขอนแก่น 

ประชาชน หนองเรือ 
(เหล่ากาชาดจังหวัด
ขอนแก่น จ านวน ๑ แห่ง) 
 

50,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

รวม 200,000               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-๓๐- 
แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลต าบลกุดกว้าง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดขอนแก่นที ่2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ และยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที ่4 การเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิต 
   และทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี ๓ การพัฒนาศักยภาพพลเมือง และยุทธศาสตร์ ที่ ๘ การพัฒนาการบรหิารภาครัฐ 
    ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบรหิารจัดการ 
        3.5 แผนงานงบกลาง 

ล าดับ 
ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปบีประมาณ พ.ศ. 2561 
พ.ศ. 2560 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. 

1 กิจกรรมการเบิกจ่ายเงิน
สมทบกองทุนประกันสังคม    

เพื่อจ่ายเป็นเงิน 
สมทบกองทุนประกันสังคม 
 

230,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

2 กิจกรรมเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
ในเขตต าบลกดุกว้าง จ านวน  ๑,
413 คน รวม  
 ๑๒  เดือน 

11,125,20
0 

เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

3 กิจกรรมเบิกจ่ายเบี้ย 
ผู้พิการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู ้
พิการในเขตต าบลกุดกว้าง จ านวน 
35๐คน รวม๑๒เดือน 

3,360,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

4 โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์    

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ที่แพทย์รับรองล าการวินิจฉัย
แล้วและช่วยเหลือ 
บรรเทาความเดือดร้อนให้กับ
ผู้ป่วยเอดส์  จ านวน 25 คน รวม 
12 เดือน 

150,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            



 

-๓๑- 

ล าดับ 
ที่ 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปบีประมาณ พ.ศ. 2561 
พ.ศ. 2560 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. 

5 กิจกรรมการเบิกจ่าย 
เงินส ารองจ่าย     

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในกรณี
รายจ่ายที่ตัง้ไว้เพื่อใช้จา่ย 
กรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย
เกิดขึ้น 
 

436,150 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

6 กิจกรรมการเบิกจ่าย
รายจ่ายตามข้อผูกพัน        

๑)เพื่อจ่ายสมทบกองทนุ 
สุขภาพท้องถิ่น 
๒)เงินบ ารุงสันนิบาตเทศบาล 
แห่งประเทศไทย    
๓)ทุนการศึกษา 

273,670 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

7 กิจกรรมการเบิกจ่ายเงิน
สมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการสว่น
ท้องถิ่น (กบท.)    
 

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

552,๐๐๐ เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

รวม 16,127,020               

 

 

 

 

 

 



 

-๓๒- 
 แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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 าปบีประมาณ พ.ศ. 2561 
พ.ศ. 2560 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. 

1. โครงการรังวัดที่สาธารณะ
ประโยชน์ต าบลกุดกว้าง 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการ
ส ารวจรังวัดทีส่าธารณะ
ประโยชน์ภายในต าบล 
กุดกว้าง และรายจ่ายอื่นๆที่
เก่ียวข้อง 

30,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

รวม 30,000               

 

 

 

 

 

 



 

-๓๓- 
แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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 าปบีประมาณ พ.ศ. 2561 
พ.ศ. 2560 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. 

1 โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการควบคุมและป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหาร
ว่างพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ 

30,000 เทศบาลต าบล
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

2 โครงการจดัการขยะอย่าง
คุ้มค่าลดภาวะ 
โลกร้อน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการจดัการขยะอย่างคุ้มค่า
ลดภาวะโลกร้อน เช่น ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง
พร้อมเครื่องดืม่ ฯลฯ 

50,000 เทศบาลต าบล
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

3 โครงการสนับสนุนหน่วย 
กู้ชีพเทศบาลต าบล 
กุดกว้าง   

ค่าตอบแทนพนักงานกู้ชีพ  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ายาเวชภัณฑ์ 
อุปกรณ ์ดูแลผู้ป่วยของหน่วย  
กู้ชีพค่าการฝึกอบรม ฝึกทบทวน
พนักงานกู้ชีพ 

657,000 เทศบาลต าบล
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

 



 

-๓๔- 

ล าดับ 
ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปบีประมาณ พ.ศ. 2561 
พ.ศ. 2560 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
. 

4 กิจกรรมการเบิกจ่าย 
ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินตา่งๆเชน่วิทย ุ
สื่อสาร เสาวิทยุสื่อสาร  
แบบติดตั้งและแบบเคลื่อนที่ 
แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร 

20,000 เทศบาลต าบล
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

5 กิจกรรมการเบิกจ่าย 
วัสดุไฟฟา้และวิทยุ   
 

ค่าจัดหาวัสดไุฟฟา้ และวทิยุ 
เช่น สายไฟฟา้ ปลั๊กไฟฟา้ 
สวิตซ์ไฟฟา้ 
 

5,000 เทศบาลต าบล
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

6 กิจกรรมการเบิกจ่าย 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์   

ค่าจัดหาวัสดุวทิยาศาสตร ์
หรือการแพทย์ เช่น 
แอลกอฮอล์น้ ายาตา่งๆ 
 

20,000 เทศบาลต าบล
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

7 โครงการจัดซื้อรถพยาบาล
ฉุกเฉิน (รถกระบะ) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถ
กระบะ) จ านวน 1 คัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า 
กว่า 2,400 ซีซี  
หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม ่
ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต ์

1,000,000 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 

            

รวม 1,789,000               

 



 

-๓๕- 
แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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 าปบีประมาณ พ.ศ. 2561 
พ.ศ. 2560 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. 

1 โครงการปลูกต้นไม้
เทิดพระเกียรติถวายเป็น 
พระราชกุศลแด่สมเด็จ         
พระนางเจา้พระ 
บรมราชินนีาถ 
 

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

100,000 เทศบาลต าบล
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

2 กิจกรรมการเบิกจ่าย 
วัสดุการเกษตร   

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุการเกษตร 
เช่น สารเคมีป้องกันและก าจดัศัตรูพืช
และสตัว์,พันธ์ุพืช,ปุ๋ย,วัสดเุพาะช า,
อุปกรณ์ในการขยายพันธ์ุพืช,ผ้าใบ
หรือผ้า 
พลาสติก หนา้กากป้องกันแก๊สพิษ 
ฯลฯ   

30,000 เทศบาลต าบล
กุดกว้าง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

รวม 130,000               



 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

-36- 
แบบ ผด.01 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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 24 11.76 3,539,700 6.43 6.43 

รวม 24 11.76 3,539,700 6.43 6.43 

รวมทั้งสิ้น 24 11.76 3,539,700 6.43 6.43 
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               แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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. 2561 
พ.ศ. 2560 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. 

1 กิจกรรมการเบิกจ่าย
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                          

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

2,712,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

กองคลัง             

2 กิจกรรมการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ่ายเป็นคา่ตอบแทน 
ผู้ปฏิบัติราชการอันเปน็ประโยชน์
แก่เทศบาลและเงนิตอบแทนอ่ืน 
เป็นกรณีพิเศษ 
 

30,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

กองคลัง             



 

-38- 
 

ล าดับ
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2561 
พ.ศ. 2560 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 กิจกรรมการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจา้ง 

10,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

กองคลัง             

4 กิจกรรมเบิกจ่าย 
ค่าเช่าบา้น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเชา่ให้แก่
พนักงานเทศบาล 

42,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

 

กองคลัง             

5 กิจกรรมการเบิกจ่ายเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตร   

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน
เทศบาลและผูบ้ริหาร 

15,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

กองคลัง             

6 กิจกรรมการเบิกจ่าย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ    

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จา่ยเพื่อให้
ได ้
มาซึ่งบริการ 

110,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

กองคลัง             

7 กิจกรรมการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการ
เดินทางไปราชการส าหรับ
พนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง 

80,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

กองคลัง             

8 โครงการจัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยส์ิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการ
ด าเนินโครงการจัดท าแผนที ่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ 

250,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

กองคลัง             

9 กิจกรรมการเบิกจ่ายค่า
บ ารุงรักษาและซ่อมแซม    

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาทรัพยส์ินตา่งๆ 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  

15,000 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. 2561 
พ.ศ. 2560 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. 

10 กิจกรรมการเบิกจ่าย
วัสดุส านักงาน                  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุ
ส านักงานตา่งๆที่จ าเปน็ต้อง 
ใช้ในส านักงาน 

40,000 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 

50,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

กองคลัง             

15 กิจกรรมเบิกจ่าย
ค่าบริการไปรษณีย ์
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริหาร
ไปรษณีย์  
ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณีย์  

10,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

กองคลัง             

16 กิจกรรมเบิกจ่าย
ครุภัณฑ์ส านักงาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้
ส านักงานมนีพนักสามารถ
ปรับได้ จ านวน 2 ตัว 
 

7,000 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. 2561 
พ.ศ. 2560 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. 

17 กิจกรรมจัดซื้อ 
ตู้เหล็ก 2 บาน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก
เก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน 
(มอก.) จ านวน 2 ตู้ 

11,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

กองคลัง             

18 กิจกรรมจัดซื้อ 
ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 
 4 ลิ้นชัก (มอก.) จ านวน 4 ตู้  
 

31,600 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

กองคลัง             

19 กิจกรรมจัดซื้อโต๊ะ
ท างานเหล็กพร้อม
หน้ากระจกใส  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ
ท างานเหล็กพร้อมหน้ากระจก
ใส ขนาด 5 ฟุต หรือขนาด 
20x70x 75 ซม. จ านวน  
2 ตัว 
 

15,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

กองคลัง             

20 กิจกรรมจัดซื้อ
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับประมวลผล แบบที่ 1 
 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จ านวน 1 เครื่อง 
 

22,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

กองคลัง             

21 กิจกรรมจัดซื้อ
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับประมวลผล แบบที่ 2 
 (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จ านวน 1 เครื่อง 
 

30,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

กองคลัง             

22 ครุภัณฑ์จัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet) 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet) จ านวน 2 เครื่อง 
 

15,400 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. 2561 
พ.ศ. 2560 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. 

23 กิจกรรมจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด LED ขาวด า 
ชนิด Network               
แบบที่ 1 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ
ชนิด LED ขาวด า ชนิด 
Network แบบที่ 1 (27 
หน้า/นาที) จ านวน 1 
เครื่อง 

7,900 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

กองคลัง             

24 กิจกรรมจัดซื้อเครื่อง
ส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 
KVA  
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
ส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 
จ านวน 1 เครื่อง 

5,800 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

กองคลัง             

รวม 3,539,700               
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แบบ ผด.01 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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 10.29 4,533,000 8.24  

รวม 21 10.29 4,533,000 8.24  
ก.ยุทธศาสตร์ขอนแก่นที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
และยุทธศาสตร์จังหวัดขอนก่นที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคง 
 และความปลอดภัย 

    กองช่าง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต 
จังหวัดขอนก่นที่ 3 การพัฒนาศักยภาพพลเมืองและยุทธศาสตร์ที่ 8 
การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ      
แผนงานเคหะและชุมชน 22 10.78 3,475,๔00 6.31  

รวม 22 10.78 3,475,๔00 6.31  
รวมทั้งสิ้น 43 21.07 8,008,400 14.56  
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แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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. 2561 
พ.ศ. 2560 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. 

๑ โครงการวางท่อ คสล.
พร้อมบ่อพัก คสล. 
บ้าหนองไผ ่ หมู่ที่ 1 

เพื่อความสะดวกในการระบายน้ า
ของครัวเรือนในชุมชนให้สะอาด
รายละเอียด: ขนาดท่อ 
0.40x1.00 เมตร จ านวน 
103.00 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.
ขนาด 0.80x0.80x1.00 เมตร 
จ านวน  13 บ่อ 
 

140,000 
 

บ้านหนองไผ่ 
หมู่ที่ 1 

กองช่าง             

๒ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน  
บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 

รายละเอียด: ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร 
(ชนิดเลนเดยีว) รายละเอียดตาม
แบบแผนผัง พร้อมป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย 
 

156,000 บ้านหนองไผ่ 
หมู่ที่ 1 

กองช่าง             
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ล าดับ
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2561 
พ.ศ. 2560 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 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
โคกสูง หมู่ที่ 2 

รายละเอียด: 
ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
56.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ชนิด
สองช่องจราจร) 
ช่วงที่2: ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
10.00 เมตร (ชนิดเลนเดียว) หรอืมี
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
320.00 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบแผนผัง พร้อมป้ายโครงการ 
จ านวน  1 ป้าย 

180,000 บ้านโคกสูง 
 หมู่ที่ 2 

กองช่าง             

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน                 
บ้านขนวน หมู่ที่ 3 

รายละเอียด: (สายที1่) ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร (ชนิด
เลนเดียว) รายละเอียดตามแบบแผนผัง 
พร้อมป้ายโครงการ จ านวน  1 ปา้ย 

134,000 บ้านขนวน 
 หมู่ที่ 3 

กองช่าง             

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน  
บ้านขนวน หมู่ที่ 3 

รายละเอียด: (สายที่ 2)ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 160.00 เมตร  
(ชนิดเลนเดยีว) รายละเอียดตามแบบ
แผนผัง พร้อมป้าย จ านวน 1  ป้าย 

90,000 บ้านขนวน 
 หมู่ที่ 3 

กองช่าง             

6 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ าพร้อมฝาปิด                
บ้านกุดกว้าง  
หมู่ที่ 4 

รายละเอียด:ขนาดกว้าง 0.40 เมตร 
ยาว 123.00 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแผนผังรายละเอียดข้อก าหนด
รายการ พร้อมป้ายโครงการ จ านวน  
1 ป้าย 

250,000 บ้านกุดกวา้ง 
หมู่ที่ 4 

กองช่าง             
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ล าดับ
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2561 
พ.ศ. 2560 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. 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน                 
บ้านโนนดู ่หมู่ที่ 5 

รายละเอียด:   
(สายที่1) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 73.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
365.00 ตารางเมตร (ชนิดสองช่อง
จราจร) รายละเอียดตามแบบแผนผัง 
พร้อมปา้ยโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

200,000 บ้านโนนดู่  
หมู่ที่ 5 

กองช่าง             

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน  
โคกกลาง หมู่ที่ 6 

รายละเอียด: ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 111.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไมน่้อย
กว่า 444.00 เมตร (ชนิดเลนเดยีว) 

250,000 บ้านโคกกลาง 
หมู่ที่ 6 

กองช่าง             

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
หนองโก หมู่ที่ 7 

รายละเอียด:ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 7.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีทางเชื่อมไม่น้อยกว่า 34.00 
ตารางเมตร 

48,000 บ้านหนองโก 
หมู่ที่ 7 

กองช่าง             

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน                 
บ้านส าราญ 
หินลาด หมู่ที่ 8 

รายละเอียด:  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 89.50 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
447.00 ตารางเมตร (ชนิดสองช่อง
จราจร)  รายละเอียดตามแบบแผนผัง 
พร้อมป้ายโครงการ จ านวน  1 ป้าย 

251,000 บ้านส าราญหิน
ลาด  

หมู่ที่ 8 

กองช่าง             

11 โครงการวางท่อระบบ
ประปา บ้านบะยาว 
 หมู่ท่ี 9 

รายละเอียด: วางท่อระบบประปา
หมู่บ้าน วางท่อ PVC ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 น้ิว ความยาวไม่น้อย
กว่า 2,032.00 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแผนผัง รายละเอียดข้อก าหนด
รายการประกอบแบบท่ีก าหนด พร้อม
ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

279,000 บ้านบะยาว หมู่
ท่ี 9 

กองช่าง             
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ล าดับ
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2561 
พ.ศ. 2560 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. 

12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน                 
บ้านโนนฟันเรือ 
หมู่ที่ 10 

รายละเอียด:  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 113.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 452.00 
ตารางเมตร (ชนิดเลนเดยีว) รายละเอียด
ตามแบบแผนผัง พร้อมป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย 

250,000 บ้านโนน 
ฟันเรือ  

หมู่ที่ 10 

กองช่าง             

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านกอมอ 
52 หมู่ที่ 12 

รายละเอียด:  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 118.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 354.00 
ตารางเมตร (ชนิดเลนเดยีว) รายละเอียด
ตามแบบแผนผัง พร้อมป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย 

207,000 บ้านกอมอ 
52 หมู่ที่ 12 

กองช่าง             

14 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
โนนสะทอน  
หมู่ที่ 13 

รายละเอียด: ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
 ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ทางเชื่อมไม่น้อยกว่า 8.50 ตาราง
เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กรวม
ไม่น้อยกว่า 608.50 ตารางเมตร (ชนิด
เลนเดียว) รายละเอียดตามแบบแผนผัง 
พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

336,000 บ้านโนน 
สะทอน  
หมู่ที่ 13 

กองช่าง             

15 โครงการวางท่อ
ระบายน้ าพร้อม               
บ่อพัก  บ้านโนนสง่า 
หมู่ที่ 16 

รายละเอียด:วางท่อ คสล.ขนาด 
0.40x1.00 เมตร จ านวน 90.00 ท่อน 
พร้อมบ่อพกั คสล.ขนาด 
0.80x0.80x1.00 เมตร จ านวน 182 บ่อ 
(ระยะห่างบ่อพัก 5.00-8.00 เมตร) 
รายละเอียดตามแบบแผนผัง รายละเอียด
ข้อก าหนดรายการประกอบแบบทีก่ าหนด 
พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

128,000 บ้านโนนสงา่ 
หมู่ที่ 16 

กองช่าง             
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ล าดับ
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2561 
พ.ศ. 2560 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 

16 โครงการวางท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อ
พัก บ้านขนวนนคร 
หมู่ที่ 17 

รายละเอียด:  ขนาดวางท่อ คสล.ขนาด 
0.40x1.00 เมตร จ านวน 164.00 ท่อน 
พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด   
0.80x0.80x1.00 เมตร จ านวน 18 
ท่อน (ระยะห่างบ่อพัก 5.00-8.00 เมตร) 
รายละเอียดข้อก าหนดรายการประกอบ
แบบท่ีก าหนด พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 
1 ป้าย 

195,000 บ้านขนวน นคร 
หมู่ที่ 17 

กองช่าง             

17 โครงการก่อสร้าง
ยกระดับถนนดินถนน
ล าเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร บ้าน
หนองแวง หมู่ที่ 18 

รายละเอียด:ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1,020.00 เมตร ลงดินหนาเฉลี่ย 0.30 
เมตร ลงลูกรังหนาเฉลี่ 0.15 เมตร 
รายละเอียดข้อก าหนดรายการประกอบ
แบบท่ีก าหนด 

117,000 บ้านหนองแวง 
หมู่ที่ 18 

กองช่าง             

18 โครงการวางท่อระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
บ้านบะยาวสันติสุข 
หมู่ที่ 19 

รายละเอียด:  วางท่อระบบประปาหมู่บ้าน 
วางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว 
ความยาวไม่น้อยกว่า 3,331.00 เมตร 
รายละเอียดข้อก าหนดรายการปะกอบท่ี
ก าหนด พร้อมป้ายโครงการ จ านวน  
1 ป้าย 

432,000 บ้านบะยาว
สันติสุข  
หมู่ที่ 19 

กองช่าง             

19 โครงการวางท่อระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้าน
โนนฟันเรือ หมู่ที่ 20 

รายละเอียด:วางท่อระบบประปาหมู่บ้าน 
ว่างท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 
2 น้ิว ความยาวไม่น้อยกว่า 2,308.00 
เมตร รายละเอียดข้อก าหนดรายการ
ประกอบแบบท่ีก าหนด พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

307,000 บ้านโนน 
ฟันเรือ หมู่ที่ 

20 

กองช่าง             
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ล าดับ
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2561 
พ.ศ. 2560 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
. 

20 โครงการวางท่อ คสล.
พร้อมบ่อพัก  
บ้านหนองไผ่พัฒนา  
หมู่ที่ 21 

รายละเอียด:วางท่อ คสล.ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร 
จ านวน 242.00 ท่อน พร้อมบ่อพัก 
คสล.ขนาด 0.80x0สม.80x1.00 
เมตร จ านวน 25.00 บ่อ (ระยะห่าง
บ่อพัก 5.00-8.00 เมตร) 
รายละเอียดข้อก าหนดรายการ
ประกอบแบบท่ีก าหนด พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

283,000 บ้านหนองไผ่
พัฒนา 

หมู่ที่ 21 

กองช่าง             

21 โครงการอุดหนุน 
การไฟฟ้าอ าเภอ  
หนองเรือ 

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

300,000 ภายในเขต
เทศบาลต าบล
กุดกว้างทั้ง 
21 หมู่บ้าน 

กองช่าง             

รวม 4,533,000               
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แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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. 2561 
พ.ศ. 2560 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. 

1 กิจกรรมการ
เบิกจ่ายเงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า)                          

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

2,046,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

กองช่าง             

2 กิจกรรมการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ่ายเป็นคา่ตอบแทน 
ผู้ปฏิบัติราชการอันเปน็ประโยชน์
แก่เทศบาล 
และเงินตอบแทนอ่ืน 
เป็นกรณีพิเศษ 
 

30,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

กองช่าง             

 



 

-50- 
 

ล าดับ
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2561 
พ.ศ. 2560 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 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 

2๐,๐๐๐ เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

กองช่าง             

6 กิจกรรมการเบิกจ่าย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ            

จ่ายเป็นคา่ใช้จา่ยเพื่อให้ได้มาซึง่
บริการ เช่นค่าปักเสาพาดสาย
ภายนอกสถานที ่
 

546,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

กองช่าง             

7 กิจกรรมการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ       

จ่ายเป็นคา่ใช้จา่ยในการเดินทาง
ไปราชการส าหรับพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง 
 

50,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

กองช่าง             

8 กิจกรรมการเบิกจ่าย
ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมวัสดุ 
 

จ่ายเป็นคา่ซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาทรัพยส์ินตา่งๆ 

10,000 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. 2561 
พ.ศ. 2560 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. 

9 กิจกรรมการเบิกจ่าย
วัสดุส านักงาน        

จ่ายเป็นคา่จัดหาวสัดุ
ส านักงานตา่งๆที่จ าเปน็ 
ต้องใช้ในส านักงาน 

50,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

กองช่าง             

10 กิจกรรมการเบิกจ่าย
วัสดุไฟฟา้และวิทย ุ   
  

จ่ายเป็นคา่จัดหาวสัดุไฟฟา้
และวิทยุ เชน่ หลอดไฟฟา้, 
ปลั๊กไฟฟา้ 

70,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

กองช่าง             

11  กิจกรรมการเบิกจ่าย
วัสดุก่อสร้าง           

จ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุก่อสร้าง 
เช่น หินคลุก, ไม้ต่างๆ, ค้อน, 
สังกะสี 
 

50,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

กองช่าง             

12 กิจกรรมการเบิกจ่ายค่า
วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 

จ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง เช่น 
แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สาย
ไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ ามัน
เบรก อานจักรยาน  
หัวรถยนต์ ฯ 

20,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

กองช่าง             

13 กิจกรรมการเบิกจ่าย
วัสดุเชื้อเพลิงและ 
หล่อลื่น    

จ่ายเป็นคา่จัดหาวสัดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่นเชน่ น้ ามันดีเซล, 
น้ ามันกา๊ด 
 

80,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

กองช่าง             

14 กิจกรรมการเบิกจ่าย
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่      

จ่ายเป็นคา่วัสดโุฆษณาและ
เผยแพร่ต่างๆ เช่น ฟิล์ม,
กระดาษเขียน   โปสเตอร์ 

5,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

กองช่าง             

15  กิจกรรมการเบิกจ่าย
วัสดุคอมพิวเตอร์ 
 

จ่ายเป็นคา่จัดหาวสัด ุ
คอมพิวเตอร์ 

30,000 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. 2561 
พ.ศ. 2560 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. 

16 กิจกรรมเบิกจ่าย 
วัสดุอื่นๆ 

จ่ายเป็นคา่จัดหาวสัด ุ
ประปา เช่น ท่อประปา,ข้อต่อ, 
กาวประสานท่อและวัสดุอืน่ๆ 
 

40,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

กองช่าง             

17 โครงการจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ จ านวน  
1  เครื่อง 

25,900 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

กองช่าง             

18 โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก
เก็บเอกสาร ขนาด  
4 ลิ้นชัก (มอก.) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร ขนาด 4 ลิ้นชัก (มอก.) 
จ านวน 1 ตู ้
 

7,900 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

กองช่าง             

19 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทย ุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อม
ติดตั้งไฟฟา้ส่องสว่างแบบ
พลังงานแสงอาทิตย์ในเขต
เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 
 

315,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

กองช่าง             

20 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ส าหรับ
ส านักงาน 

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
ส านักงาน  จ านวน  ๑ เครื่อง 
 

16,000 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

กองช่าง             

21 โครงการจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ
ชนิด LED สี แบบ 
Network  

จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ 
ชนิด LED สี แบบ Network 
จ านวน  1 เคร่ือง 

12,000 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. 2561 
พ.ศ. 2560 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. 

22 โครงการจัดซื้อ
เครื่องส ารองไฟ 
ขนาด 800 VA 
 

จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ ขนาด 
800 VA จ านวน 2 เครื่อง 

5,600 เทศบาลต าบล 
กุดกว้าง 

กองช่าง             

รวม 3,475,400               

รวมทั้งสิ้น 8,008,400               
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แบบ ผด.01 

 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่๕ การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจาก
กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  

    กองการศึกษา 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ชอนแก่นที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และโครงสร้างพ้ืนฐาน      
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 0.49 ๑๐๐,๐๐๐ 0.18  

รวม 1 0.49 ๑๐๐,๐๐๐ 0.18  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มี 
คุณภาพ และยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคง  
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

    กองการศึกษา 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ขอนแก่นที่ 3 การพัฒนาศักยภาพพลเมืองและยุทธศาสตร์ที่ 8  
การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ      
แผนงานการศึกษา 16 7.84 3,738,500 6.79  

รวม 16 7.84 3,738,500 6.79  
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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 7.35 5,765,740 10.48  
รวม 15 7.35 5,765,740 10.48  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มี 
คุณภาพ 

    กองการศึกษา 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ขอนแก่นที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพพลเมือง  

     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยว 

     

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4 1.96 570,000 1.03  
รวม 4 1.96 570,000 1.03  

รวมทั้งสิ้น 36 17.64 10,174,240 18.48  
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               แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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. 2561 
พ.ศ. 2560 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. 

1 กิจกรรมการ
เบิกจ่ายเงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า)                          

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

3,323,000 เทศบาลต าบล
กุดกว้าง 

กอง
การศึกษา 

            

2 กิจกรรมการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ่ายเป็นคา่ตอบแทน 
ผู้ปฏิบัติราชการอันเปน็ประโยชน์ 
แก่เทศบาลและเงนิตอบแทนอ่ืน 
เป็นกรณีพิเศษ 
 

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. 2561 
พ.ศ. 2560 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. 

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
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ      

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 

110,000 เทศบาลต าบล
กุดกว้าง 

กอง
การศึกษา 

            

๖ กิจกรรมการเบิกจ่าย
รายจ่ายเก่ียวกับการ
รับรองและพิธีการ    

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ,พิธีเปิด
อาคารต่าง ๆ และค่าใชจ้่าย 
ในพิธีทางศาสนา/รัฐพธิ ี

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 กิจกรรมการเบิกจ่ายค่า
บ ารุงรักษาและซ่อมแซม     

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. 2561 
พ.ศ. 2560 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. 

๙ กิจกรรมการเบิกจ่าย
วัสดุส านักงาน 

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดหาวัสดุ
ส านักงานตา่ง ๆ ที่
จ าเป็นต้องใช้ในส 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 ่
 

10,000 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 
 

30,000 เทศบาลต าบล
กุดกว้าง 

กอง
การศึกษา 

            

๑๔ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 
บานเลื่อนขนาด 95(ก)x45 
(ล)75(ส) ซม. จ านวน 1 หลัง 
 

3,500 เทศบาลต าบล
กุดกว้าง 

กอง
การศึกษา 

            

๑๕ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร ่

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้อง
ถ่ายภาพนิง่ระบบดิจิตอล 
DSLR จ านวน 1 ตัว 
 

30,000 เทศบาลต าบล
กุดกว้าง 

กอง
การศึกษา 

            

 



 

-59- 
 

ล าดับ
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2561 
พ.ศ. 2560 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. 

๑๖ โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED สี แบบ Network 
จ านวน 1 เครื่อง 
 

12,000 เทศบาลต าบล
กุดกว้าง 

กอง
การศึกษา 

            

รวม ๓,๗๓๘,๕๐๐               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-60- 
แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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. 2561 
พ.ศ. 2560 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. 

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 

            

 

 



 

-61- 
 

ล าดับ
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2561 
พ.ศ. 2560 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. 

๕ โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าจัดการ
เรียนการสอน (รายหัว) 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร 
กลางวันศนูย์พฒันาเด็กเล็ก
จ านวนนักเรียน  จ านวน 
141 คน 
 

239,700 เทศบาลต าบล
กุดกว้าง 

กอง
การศึกษา 

            

๖ โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
ค่าอาหารกลางวนัส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยการ
บริหารสถานศึกษา ค่าอาหาร
กลางวันส าหรับศนูย์พัฒนา 
เด็กเล็ก  จ านวน 141 คน 

690,900 เทศบาลต าบล
กุดกว้าง 

กอง
การศึกษา 

            

๗ โครงการสนบัสนนุค่าอาหาร
เสริม (นม) ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจ่ายเป็น สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายเปน็ค่าอาหารเสริม 
(นม) ส าหรับศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก จ านวน 141 คน  รวม 
260 วัน 

286,690 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 

1,374,450 เทศบาลต าบล
กุดกว้าง 

กอง
การศึกษา 

            

๙ โครงการจ้างเหมารถ รับ – 
ส่ง เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จา่ยตาม
โครงการจ้างเหมารถรับ–ส่ง 
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

๗๐,๐๐๐ เทศบาลต าบล
กุดกว้าง 

กอง
การศึกษา 

            

 

 



 

-62- 
 

ล าดับ
ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2561 
พ.ศ. 2560 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. 

๑๐ โครงการอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน
ระดับเด็กเล็ก -
ประถมศึกษาปีที่ ๖ 

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียนระดบั 
เด็กเล็ก-ประถมศึกษา ปีที่ ๖ 
จ านวน  ๒๐๐ วัน จ านวน
นักเรียน  676  คน 

2,704,000 เทศบาลต าบล
กุดกว้าง 

กอง
การศึกษา 

            

๑๑ โครงการคุณธรรม 
จริยธรรม โรงเรียน 
หนองไผ่ดุสิตประชา
สรรค์  

อุดหนุนโครงการคุณธรรม 
จริยธรรม โรงเรียนหนองไผ ่
ดุสิตประชาสรรค์ 

40,000 เทศบาลต าบล
กุดกว้าง 

กอง
การศึกษา 

            

๑๒ โครงการค่ายภาษา
พัฒนาสู่อาเซียน
โรงเรียนบ้านกุดกว้าง 

อุดหนุนโครงการค่ายภาษา
พัฒนาสู่อาเซียนโรงเรียน 
บ้านกุดกวา้ง 

20,000 เทศบาลต าบล
กุดกว้าง 

กอง
การศึกษา 

            

๑๓ โครงการค่ายภาษา
พัฒนาสู่อาเซียน
โรงเรียนบ้านโคกกลาง
หนองแปน 

อุดหนุนโครงการค่าย 
ภาษาพฒันาสู่อาเซียน
โรงเรียนบ้านโคกกลางหนอง
แปน 

20,000 เทศบาลต าบล
กุดกว้าง 

กอง
การศึกษา 

            

๑๔ โครงการค่ายภาษา
พัฒนาสู่อาเซียน
โรงเรียนบ้านโคกสูง 

อุดหนุนโครงการค่าย 
ภาษาพฒันาสู่อาเซียน
โรงเรียนบ้านโคกสูง 

20,000 เทศบาลต าบล
กุดกว้าง 

กอง
การศึกษา 

            

๑๕ โครงการอุดหนุนกีฬา
ศูนย์เครือข่ายโรงเรียน
ในเขตเทศบาลต าบล     
กุดกว้าง 

อุดหนุนกีฬาศูนย์เครือข่าย
โรงเรียนบ้านส าราญหินลาด 

40,000 เทศบาลต าบล
กุดกว้าง 

กอง
การศึกษา 

            

รวม ๕,765,๗๔๐               
 

 



 

-63- 
แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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. 2561 
พ.ศ. 2560 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. 

1 โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาท้องถิ่นสัมพนัธ ์
 ปี ๒๕๖1 
 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
“แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพนัธ์
คร้ังที่ ๑7/๒๕๖๐” 

100,000 เทศบาลต าบล
กุดกว้าง 

กอง
การศึกษา 

            

3 โครงการอุดหนุนกีฬา
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
ต าบลกุดกวา้ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้านในเขต
เทศบาลต าบลกุดกว้าง 
 

300,000 เทศบาลต าบล
กุดกว้าง 

กอง
การศึกษา 

            

3 โครงการอนุรักษ์
ประเพณีวันสงกรานต ์

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ประเพณีวันสงกรานต ์เช่น 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และ
รายจ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้องกับ
โครงการฯ 

100,000 เทศบาลต าบล
กุดกว้าง 

กอง
การศึกษา 

            

4 โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น ฮีตฮอย อีสาน 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
สืบสานวฒันธรรมประเพณี
ท้องถิ่น ฮีตฮอย อีสาน 

70,000 เทศบาลต าบล
กุดกว้าง 

กอง
การศึกษา 

            

รวม ๕๗๐,๐๐๐               



 

-64- 
แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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. 2561 
พ.ศ. 2560 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. 

๑ 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้าง
ห้องน้ าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านกุดกว้าง 
 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
ก่อสร้างห้องน้ าศูนย์พัฒนาเด็กเลก็
บ้านกุดกว้าง รายละเอียด ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 3.50 
เมตร และมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 
22.50 ตารางเมตร รายละเอยีด
ตามแบบแผนผัง รายละเอียด
ข้อก าหนดรายการประกอบแบบท่ี
ก าหนด 

100,000 
 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กบ้าน 

กุดกว้าง 

กองการศึกษา             

รวม ๑๐๐,๐๐๐               
 

 
ผู้อนุมัติ 

 
 

(นายชัยวัฒน์  รัตนค ามูล) 
นายกเทศมนตรีต าบลกุดกว้าง 

 



 

  



 

  
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลกุดกว้าง 
เรื่อง การประกาศใช้แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์รกปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผน              
การด าเนินงาน ซึ่งเป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละปีงบประมาณ เพ่ือให้ทราบกิจกรรมพัฒนาในพ้ืนที่ที่ด าเนินการและให้                      
การด าเนินงานเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต าบลกุดกว้าง 

  อาศัยอ านาจความนัยข้อ 26(2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559 จึงประกาศใช้             
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลต าบลกุดกว้าง เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานและปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่   30 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2560 

 

      (นายชัยวัฒน์  รัตนค ามูล) 
       นายกเทศมนตรีต าบลกุดกว้าง 

 


