แผนดำเนินงำน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑

งำนแผนและงบประมำณ
ฝ่ำยอำนวยกำรสำนักปลัด
เทศบำลตำบลก้ำนเหลือง
โทร.๐-๔๓๒๑-๐๖๙๑.
โทรสำร.๐-๔๓๒๑-๐๗๕๐.

คำนำ
ตำมระเบี ย บกระทรวงมหำดไทย ว่ำ ด้ ว ยกำรจั ด ทำแผนพัฒ นำขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนิน กำรจัดทำแผนกำร
ดำเนินงำน
แผนกำรดำเนินงำนมีจุดมุ่งหมำยเพื่อแสดงถึงรำยละเอียด/แผนงำน/โครงกำรพัฒนำและกิจกรรมที่
ดำเนินกำรจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมำณ แผนกำรดำเนินงำนเป็น
เอกสำรที่ร ะบุ แ ผนงำน/โครงกำร/กิ จ กรรม ทั้ งหมดที่ จะดำเนิ น กำรในปี งบประมำณ ทำให้ แ นวทำงกำร
ดำเนิ น งำนในปี งบประมำณขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นให้ มีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติมำกขึ้น มีกำร
ประสำนและบูรณำกำร กำรทำงำนกับหน่วยงำนและกำรจำแนกรำยละเอียดต่ำงๆของแผนงำน/โครงกำร ใน
กำรดำเนินงำน จะทำให้กำรติดตำม จะทำให้กำรติดตำมประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีควำมสะดวกมำกขึ้นอีก
แผนกำรดำเนิ น งำน ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉบับนี้สำเร็จ ลงได้ด้ว ยควำมร่ว มมือจำก
คณะกรรมกำรพัฒนำเทศบำล คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผน หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแผนกำรดำเนินงำน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จะเป็นกรอบและแนวทำงกำรพัฒนำเทศบำลตำบลก้ำนเหลืองต่อไป
เทศบำลตำบลก้ำนเหลือง

สำรบัญ
เรื่อง

หน้ำ

ส่วนที่ ๑ บทนำ
บทนำ
วัตถุประสงค์ของแผนกำรดำเนินงำน
ขั้นตอนกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน
ประโยชน์ของแผนกำรดำเนินงำน

๑
๑
๒-๓
๔

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงกำร/กิจกรรม
บัญชีสรุปจำนวนโครงกำร/กิจกรรม (ผด. ๑)
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ (ผด. ๒)

๕
๖ - ๑๐
๑๑ – ๓๘

ภำคผนวก
ประกำศใช้แผนกำรดำเนินงำนเทศบำลตำบลก้ำนเหลือง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑
*************************************

ส่วนที่ ๑
บทนำ

ส่วนที่ ๑
บทนำ
๑. บทนำ
ตำมระเบี ย บกระทรวงมหำดไทย ว่ำ ด้ ว ยกำรจั ด ทำแผนพั ฒ นำขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และ (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนพัฒนำสี่ปีและ
แผนกำรดำเนินงำนให้ดำเนินกำรตำมระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำนให้ดำเนินกำรตำม
ระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินกำร ดังนี้ (๑) คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่นรวบรวม
แผนงำน โครงกำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจ
และหน่วยงำนอื่นๆ ที่ดำเนินกำรในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่ำงแผนกำรดำเนินงำน
เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น (๒) คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนกำรดำเนินงำน แล้ว
เสนอผู้บริหำรท้องถิ่นประกำศเป็นแผนกำรดำเนินงำน ทั้งนี้ ให้ปิดประกำศแผนกำรดำเนินงำนภำยในสิบห้ำ
วันนับแต่วันที่ประกำศ เพื่อให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันและต้องปิดประกำศไว้อย่ำงน้อยสำมสิบวัน
และข้อ ๒๗ แผนกำรดำเนินงำนให้จัดทำแล้วเสร็จภำยในเดือนธันวำคมของปีงบประมำณนั้นหรือภำยใน
สำมสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมำณดำเนินกำรหรือได้รับแจ้งแผนงำน/โครงกำรจำกหน่วยรำชกำรส่วนกลำง
ส่ ว นภู มิ ภ ำค รั ฐ วิ ส ำหกิ จ หรื อ หน่ ว ยงำนอื่ น ๆ ที่ ต้ องด ำเนิ น กำรในพื้ น ที่ อ งค์ก รปกครองสวนท้ อ งถิ่ น ใน
ปีงบประมำณนั้น กำรขยำยเวลำกำรจัดทำและกำรแก้ไขแผนกำรดำเนินงำนเป็นอำนำจของผู้บริหำรท้องถิ่น
ภำยใต้กฎหมำยดังกล่ำว เทศบำลตำบลก้ำนเหลือง จึงต้องดำเนินกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน ที่
แสดงถึงรำยละเอียดแผนงำน โครงกำรพัฒนำและกิ จกรรมที่ดำเนินกำรจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบำลตำบล
ก้ำนเหลือง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรดำเนิน งำนในปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๑ ของเทศบำลมีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติมำกขึ้นมีกำรประสำนและบูรณำกำรกำรทำงำนกับหน่วยงำน
และกำรจำแนกรำยละเอียดต่ำงของแผนงำน/โครงกำร ในแผนกำรดำเนินงำนจะทำให้กำรติดตำมประเมินผล
เมื่อสิ้นปีงบประมำณมีควำมสะดวกมำกขึ้น ทั้งนี้ กำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน เทศบำลตำบลก้ำนเหลือง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีวัตถุประสงค์ดังนี้
๒. วัตถุประสงค์ของแผนกำรดำเนินงำน
(๑) เพื่อให้กำรดำเนินงำนกำรปฏิบัติตำมแผนยุทธศำสตร์และแผนพัฒนำสำมปีในปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๑ ของเทศบำลมีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติมำกขึ้น
(๒) เพื่ อ ให้ ก ำรติ ด ตำมประเมิ น ผลและกำรตรวจสอบกำรน ำแผนยุ ท ธศำสตร์ ก ำรพั ฒ นำและ
แผนพัฒนำสำมปีไปปฏิบัติใช้มีควำมสะดวกและเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
(๓) เพื่อให้ทรำบถึงรำยละเอียดแผนงำน โครงกำรพัฒนำและกิจกรรมที่ดำเนินกำรจริงทั้งหมดใน
พื้นที่ของเทศบำลตำบลก้ำนเหลือง ซึ่งประกอบไปด้วยรำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
สถำนที่ดำเนินงำน ระยะเวลำ หน่วยงำนดำเนินงำน
๓. ขั้นตอนกำร...

-๒๓. ขั้นตอนกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน
เพื่อให้กำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำนประจำปีของเทศบำลมีควำมสอดคล้องกับกำรจัดทำแผนของ
จังหวัดและอำเภอ จึงได้กำหนดขั้นตอนกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำนประจำปี จำนวน ๓ ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรพัฒนำท้องถิ่นเก็บรวบรวมข้อมูลแผนงำน โครงกำรพัฒนำของ
องค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น หน่ ว ยรำชกำรส่ ว นกลำง ส่ ว นภูมิภ ำค รัฐ วิส ำหกิ จและหน่ว ยงำนอื่นๆ ที่
ดำเนินกำรในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะมีกำรดำเนินกำรจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ทั้งที่เป็นโครงกำรของเทศบำลเองและโครงกำรของหน่วยงำนอื่น
ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน
คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรพัฒนำท้องถิ่นจัดทำร่ำงแผนกำรดำเนินงำนโดยพิจำรณำจำก
หมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำของท้องถิ่นกำหนดไว้ในแผนยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีเค้ำโครงแผนกำรดำเนินงำน ๒ ส่วนคือ
ส่วนที่ ๑ บทนำ ประกอบด้วย
๑.๑ บทนำ
๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนกำรดำเนินงำน
๑.๓ ขั้นตอนกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน
๑.๔ ประโยชน์ของแผนกำรดำเนินงำน
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงกำร/กิจกรรม ประกอบด้วย
๒.๑ สรุปบัญชีโครงกำร/กิจกรรม (ผด. ๑)
๒.๒ บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ (ผด. ๒)
ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดาเนินงาน
คณะกรรมกำรสนับ สนุ น กำรจัดทำแผนพัฒ นำเทศบำล นำร่ำงแผนกำรดำเนินงำนเสนอ
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นและคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนกำรดำเนินงำน แล้วเสนอ
ผู้บริหำรท้องถิ่นเพื่อประกำศใช้แผนกำรดำเนินงำน ทั้งนี้ ให้ปิดประกำศแผนกำรดำเนินงำนภำยในสิบห้ำวันนับ
แต่วันที่ประกำศ เพื่อให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันและต้องปิดประกำศไว้อย่ำงน้อยสำมสิบวัน

ขั้นตอนกำรจัดทำ...

-๓ขั้นตอนกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน
คณะกรรมกำรสนับสนุนกำร
จัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น

รวบรวมแผนงำน โครงกำรพัฒนำ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หน่วยรำชกำร
ส่วนกลำง
ส่วนภูมภิ ำค

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำร
จัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น

จัดทำร่ำงแผนกำรดำเนินงำน

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำร
จัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น

เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น

คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น

พิจำรณำร่ำงแผนกำรดำเนินงำน

คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น

เสนอผู้บริหำรท้องถิ่น

ผู้บริหำรท้องถิ่น

ประกำศเป็นแผนกำรดำเนินงำน

ปิดประกำศแผนกำรดำเนินงำนภำยในสิบห้ำวันนับ
แต่วันที่ประกำศ เพื่อให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบ
โดยทั่วกันและต้องปิดประกำศไว้อย่ำงน้อยสำมสิบ
วันนับแต่วันที่ตั้งงบประมำณดำเนินกำรฯ
แผนภูมิ : แสดงขั้นตอนกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำนเทศบำลตำบลก้ำนเหลือง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รัฐวิสำหกิจและ
หน่วยงำนอื่นๆ

-๔๔. ประโยชน์ของแผนกำรดำเนินงำน
(๑) ทำให้แนวทำงในกำรดำเนินงำนในปีงบประมำณของเทศบำลมีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติ
มำกขึ้น
(๒) ทำให้กำรใช้จ่ำยงบประมำณของเทศบำลเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
(๓) ใช้เป็นเครื่องมือในกำรติดตำมกำรดำเนินงำนและกำรประเมินผลทำให้กำรติดตำมและ
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีควำมสะดวก รวดเร็วมำกยิ่งขึ้น
(๔) ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรท้องถิ่นเพื่อควบคุมกำรดำเนินงำน
ให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ

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

.

-๕-

ส่วนที่ ๒
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม

๖
บัญชีสรุปจำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เทศบำลตำบลก้ำนเหลือง
ยุทธศำสตร์/แนวทำง
ยุทธศำสตร์
๑.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
๑.๑ แนวทำงกำรพัฒนำ เสริมสร้ำงกำรพัฒนำท้องถิ่นให้โปร่งใส เพื่อ
สนับสนุนกำรสร้ำงวัฒนธรรมประชำธิปไตยและวัฒนธรรมำภิบำล
๑.๒ แนวทำงกำรพัฒนำ พัฒนำภำวะผู้น้ท้องถิ่น และกำรทำงำนของบุคลำกร
ให้มีคุณธรรมจริยธรรม และธรรมำภิบำล
๑.๓ แนวทำงกำรพัฒนำเพิ่มขีดควำมสำมำรถในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ทำงด้ำนกำรเงินกำรคลัง และงบประมำณให้มีประสิทธิภำพ โดยยึดหลัก
ธรรมำภิบำล

จำนวน
โครงกำร

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด

จำนวน
งบประมำณ

๔

๒๕๐,๐๐๐

๓

๒๔๐,๐๐๐

๔

๙๕,๐๐๐

๑.๔ แนวทำงกำรพัฒนำ พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ทันสมัย เพื่อ
กำรบริหำรงำน และบริกำรประชำชนเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและกำรมีส่วน
ร่วมของภำคประชำชน

๒๐

๑,๕๘๕,๐๐๐

รวม

๓๑

๒,๑๗๐,๓๐๐

ร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด

หน่วย
ดำเนินกำร

สำนักปลัด

-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่ำง
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่ำง
-กองสำธำรณสุข
-กองกำรศึกษำ

๗
บัญชีสรุปจำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เทศบำลตำบลก้ำนเหลือง
จำนวน
งบประมำณ

ร้อยละของ
งบประมำณ
ทั้งหมด

-

-

-

๒.๒ แนวทำงกำรพัฒนำ พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง และระบบ
สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำรที่ได้มำตรฐำน

๒๔

๕,๗๒๖,๐๐๐

๒.๓ แนวทำงกำรพัฒนำเพิ่มประสิทธิภำพระบบป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
ท้องถิ่น

๖

๘๗๔,๕๒๐

ยุทธศำสตร์/แนวทำง
ยุทธศำสตร์
๒.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำหมู่บ้ำน/ชุมชนให้น่ำอยู่
๒.๑ แนวทำงกำรพัฒนำจัดทำผังเมือง

๒.๔ แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริม และสนับสนุนกำรรักษำควำมปลอดภัยในหมู่บ้ำน
ชุมชนปลอดภัยปลอดยำเสพติดและปลอดอบำยมุขโดยให้ประชำชนมีส่วนร่วม
รวม

จำนวน
โครงกำร

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด

๕

๑๐๕,๐๐๐

๓๕

๖,๗๐๕,๕๒๐

หน่วย
ดำเนินกำร

-กองช่ำง
-กอง
กำรศึกษำ
-สำนักปลัด
-สำนักปลัด
-กอง
กำรศึกษำ

๘
บัญชีสรุปจำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เทศบำลตำบลก้ำนเหลือง
จำนวนโครงกำร
ยุทธศำสตร์/แนวทำง
ยุทธศำสตร์
๓.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน
๓.๑ แนวทำงกำรพัฒนำเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถของหมู่บ้ำนชุมชนในกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจน โดยกำรส่งเสริมกำรจัดทำแผนชุมชนพึ่งตนเอง
๓.๒ แนวทำงกำรพัฒนำ พัฒนำและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ สำธำรณสุข
กำรกีฬำ กำรศำสนำและวัฒนธรรมจำรีตประเพณี
๓.๓ แนวทำงกำรพัฒนำ สงเครำะห์ช่วยเหลือผู้ยำกจนและผู้ด้อยโอกำสใน
ด้ำนที่อยู่อำศัยและกำรดำรงชีวิต
๓.๔ แนวทำงกำรพัฒนำ พัฒนำส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ตำมแนวทำง
เศรษฐกิจพอเพียง และน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกำรดำเนินชีวิต
รวม

๓

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด

จำนวน
งบประมำณ

๙๐,๐๐๐

๔๔

๔,๓๑๒,๐๖๗

๖

๑๖,๔๙๘,๔๐๐

๓

๕๐,๐๐๐

๕๖

๒๐,๙๕๐,๔๖๗

ร้อยละของ
งบประมำณ
ทั้งหมด

หน่วย
ดำเนินกำร

-สำนักปลัด
-สำนักปลัด
-กองสำธำรณสุข
-กองกำรศึกษำ
-สำนักปลัด
-สำนักปลัด

๙
บัญชีสรุปจำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เทศบำลตำบลก้ำนเหลือง
ยุทธศำสตร์/แนวทำง

จำนวนโครงกำร

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด

จำนวน
งบประมำณ

ร้อยละของ
งบประมำณ
ทั้งหมด

หน่วย
ดำเนินกำร

ยุทธศำสตร์
๔.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
๔.๑ แนวทำงกำรพัฒนำ เสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรจัดกำรเพื่อ
อนุรักษ์และฟื้นฟู ดิน น้ำและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่ำงยั้งยืน
๔.๒ แนวทำงกำรพัฒนำ พัฒนำฟื้นฟูแหล่งน้ำและกำรบริหำรจัดกำรน้ำอย่ำง
เป็นระบบ และมีประสิทธิภำพ
๔.๓ แนวทำงกำรพัฒนำ เพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรขยะ ชุมชน สิ่งปฏิกูล
และน้ำเสีย
รวม

๔

๑๓๐,๐๐๐

-

-

๑

๗๐,๐๐๐

๕

๒๐๐,๐๐๐

สำนักปลัด
หน่วยงำนอื่น
-กองสำธำรณสุข
-หน่วยงำนอื่น

๑๐
บัญชีสรุปจำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เทศบำลตำบลก้ำนเหลือง
จำนวนโครงกำร

ยุทธศำสตร์/แนวทำง

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงกำร
ทั้งหมด

จำนวน
งบประมำณ

ร้อยละของ
งบประมำณ
ทั้งหมด

หน่วย
ดำเนินกำร

ยุทธศำสตร์
๕.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว
๕.๑ แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำ ฟื้นฟู แหล่งท่องเที่ยว
ให้ยั้งยืน
๕.๒ แนวทำงพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร กำรบริหำรจัดกำร และสิ่งอำนวย
ควำมสะดวกด้ำนกำรท่องเที่ยว ทั้งด้ำนบุคลำกร โครงสร้ำงพื้นฐำน และควำม
ปลอดภัย
รวม
รวมทั้งสิ้น

-

-

-สำนักปลัด
-กองสำธำรณสุขฯ

-

-

-สำนักปลัด

-

-

๑๒๖

๓๐,๐๒๖,๒๘๗

๑๑
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เทศบำลตำบลก้ำนเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
**************************
๑.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำบริหำรกำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
แนวทำงกำรพัฒนำ ที่ ๑.๑ แนวทำงกำรพัฒนำ เสริมสร้ำงกำรพัฒนำกำรเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใส เพื่อสนับสนุนกำรสร้ำงวัฒนธรรมประชำธิปไตย และวัฒนธรรมธรรมำภิบำล

๑ ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดทำซุ้ม
เฉลิมพระเกียรติในวันสำคัญ
ต่ำงๆ
* ทบ หน้ำ ๖๗
๒ เลือกตั้งผู้บริหำรและสมำชิก
สภำเทศบำลตำบลก้ำนเหลือง
* ทบ หน้ำ ๗๐
๓ โครงกำรเทศบำลเคลื่อนที่
* ทบ หน้ำ ๖๘
๔ โครงกำรจัดงำนวันเทศบำล
* ทบ หน้ำ ๖๘

รำยละเอียดของ
โครงกำร/กิจกรรม

งบประมำณ

สถำนที่
ดำเนินกำร

เพื่อให้ประชำชนได้แสดงออกถึง
ควำมจงรักภักดีต่อสถำบัน
พระมหำกษัตริย์

๒๐๐,๐๐๐

เทศบำล
ตำบลก้ำนเหลือง

สำนักปลัด

เพื่อใช้ในกำรเลือกตั้งผู้บริหำร
สมำชิกใหม่

๑๐,๐๐๐

ในเขตเทศบำล
ตำบลก้ำนเหลือง

สำนักปลัด

เพื่อส่งเสริมควำมร่วมมือ
ระหว่ำงหน่วยงำนรำชกำรกับ
ชุมชน
เพื่อส่งเสริมควำมร่วมมือ
ระหว่ำงองค์กร

๓๐,๐๐๐

ชุมชน / หมู่บ้ำน
ในเขตเทศบำล
ตำบลก้ำนเหลือง
เทศบำลตำบล
ก้ำนเหลือง

สำนักปลัด

๑๐,๐๐๐

หน่วย
ดำเนินกำร

สำนักปลัด

พ.ศ.๒๕๖๐

มี.ค.
เม.ย
.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

โครงกำร/กิจกรรม

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.

ที่

ปีงบประมำณ ๒๕๖๑
พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๒
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เทศบำลตำบลก้ำนเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
**************************
๑.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำบริหำรกำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๑.๒ พัฒนำภำวะผู้นำท้องถิ่นและกำรทำงำนของบุคลำกร ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำล

๑ โครงกำรฝึกอบรม สัมมนำและทัศน
ศึกษำดูงำนของนำยกเทศมนตรี
สมำชิก และพนักงำนเทศบำล และ
ผู้ทำประโยชน์ให้กับเทศบำล
* ทบ หน้ำ ๖๘
๒ ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรอบรมให้ควำมรู้

เกี่ยวกับประชำธิปไตย
* ทบ หน้ำ ๖๘
๓

โครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่พนักงำนเทศบำลตำบล
ก้ำนเหลือง
* ทบ หน้ำ ๖๘

รำยละเอียดของ
โครงกำร/กิจกรรม

งบประมำณ

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วย
ดำเนินกำร

เพื่อพัฒนำควำมรู้
นำยกเทศมนตรี สมำชิก และ
พนักงำนเทศบำล ตำบล
ก้ำนเหลือง

๒๐๐,๐๐๐

เทศบำล
ตำบลก้ำนเหลือง

สำนักปลัด

เพื่อพัฒนำควำมรู้
นำยกเทศมนตรี สมำชิก และ
พนักงำนเทศบำล ตำบล
ก้ำนเหลือง
เพื่อสร้ำงจิตสำนึกในกำร
ปฏิบัติงำนของพนักงำน

๒๐,๐๐๐

เทศบำล
ตำบลก้ำนเหลือง

สำนักปลัด

๒๐,๐๐๐

เทศบำล
ตำบลก้ำนเหลือง

สำนักปลัด

พ.ศ.๒๕๖๐

มี.ค.
เม.ย
.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

โครงกำร/กิจกรรม

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.

ที่

ปีงบประมำณ ๒๕๖๑
พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๓
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เทศบำลตำบลก้ำนเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
**************************

๑

โครงกำรประชำสัมพันธ์รณรงค์ให้
ประชำชนเสียภำษีอำกร

เพื่อกำรจัดเก็บรำยได้เพิ่มขึ้น

๒๐,๐๐๐

เขตเทศบำล
ตำบลก้ำนเหลือง

กองคลัง

๒๐,๐๐๐

เขตเทศบำล
ตำบลก้ำนเหลือง

กองคลัง

๓๐,๐๐๐

เขตเทศบำล
ตำบลก้ำนเหลือง

กองคลัง

*ทบ หน้ำ ๗๗
๒

ค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนกำร
ดำเนินกำรกำรจัดทำระบบบัญชี

เพื่อกำรจัดเก็บรำยได้เพิ่มขึ้น

*ทบ หน้ำ ๗๗
๓
๔

ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำประสิทธิภำพ
เพื่อกำรจัดเก็บรำยได้เพิ่มขึ้น
กำรจัดเก็บรำยได้และกำร
*ทบ หน้ำ ๗๗
โครงกำรขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ข้อมูล
ข่ำวสำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำงขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ
*ทบ หน้ำ ๗๗

เพื่อเป็นศูนย์รวมกำร
ประชำสัมพันธ์ข้อมูลกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอำเภอ

๒๕,๐๐๐

อบต.
ละหำนนำ

สำนักปลัด

มี.ค.
เม.ย
.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.

ที่

๑.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำบริหำรกำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๑.๓ แนวทำงกำรพัฒนำ พัฒนำเพิ่มขีดควำมสำมำรถในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกำรเงิน และงบประมำณ ของเทศบำลตำบลก้ำนเหลืองให้มีประสิทธิภำพ
โดยยึดหลักธรรมำภิบำล
ปีงบประมำณ ๒๕๖๑
รำยละเอียดของ
งบประมำณ
สถำนที่
หน่วย
พ.ศ.๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๑
โครงกำร/กิจกรรม
โครงกำร/กิจกรรม
ดำเนินกำร
ดำเนินกำร

๑ - จัดหำครุภัณฑ์สำนักงำน
๑.จัดชื้อตู้เก็บเอกสำรแบบสไลด์ ๑๒,๐๐๐.-บำท *ทบ.หน้ำ ๗๓
๒.จัดซื้อโต๊ะทำงำนขนำด ๔ ฟุต พร้อมเก้ำอี้ ๕,๐๐๐.- บำท
*ทบ.หน้ำ ๗๓
๓.จัดซื้อโต๊ะทำงำนขนำด ๕ ฟุต พร้อมเก้ำอี้ ๗,๐๐๐.- บำท
*ทบ.หน้ำ ๗๓
๔.จัดซื้อโต๊ะทำงำนประชำสัมพันธ์ ๗,๐๐๐.- บำท *ทบ.หน้ำ ๗๓
๕.จัดซื้อพัดลมสำมขำ ๑๐,๐๐๐ *ทบ.หน้ำ ๗๓
๖.จัดซื้อเครื่องดับเพลิง ๓๐,๐๐๐ ๐-บำท *ทบ.หน้ำ ๘๖
๗.จัดซื้อโต๊ะทำงำนพร้อมเก้ำอี้ ๙,๐๐๐.- บำท
๒ - ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
๑.จัดซื้อรถบรรทุก ๗๘๗,๐๐๐ *ทบ.หน้ำ ๗๔
๓ - ครุภัณฑ์กำรเกษตร
๑.จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ๙๕,๐๐๐ *ทบ.หน้ำ ๗๔
๔ -ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
๑.จัดซื้อกล้องวงจรปิด ๓๕,๕๐๐ *ทบ.หน้ำ ๗๔

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
เพียงพอในกำร
ปฏิบัติงำน

๑,๑๒๖,๓๐๐

เทศบำล สำนักปลัด
ตำบล
ก้ำนเหลือง

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
เพียงพอในกำร
ปฏิบัติงำน
เพื่อให้มีครุภัณฑ์
เพียงพอในกำร
ปฏิบัติงำน
เพื่อให้มีครุภัณฑ์
เพียงพอในกำร
ปฏิบัติงำน

๗๘๗,๐๐๐

เทศบำล สำนักปลัด
ตำบล
ก้ำนเหลือง
เทศบำล สำนักปลัด
ตำบล
ก้ำนเหลือง
เทศบำล สำนักปลัด
ตำบล
ก้ำนเหลือง

๙๕,๐๐๐
๓๕,๕๐๐

มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

มี.ค.
เม.ย
.
พ.ค.

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.

ที่

๑๔
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เทศบำลตำบลก้ำนเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
**************************
๑.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำบริหำรกำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๑.๔ พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ทันสมัย เพื่อกำรบริหำรงำนและบริกำรประชำชนเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน
ปีงบประมำณ ๒๕๖๑
รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่
หน่วย
พ.ศ.๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๑
โครงกำร/กิจกรรม
โครงกำร/กิจกรรม
ดำเนินกำร ดำเนินกำร

๕ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๑.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน
๑๖,๐๐๐.- บำท *ทบ.หน้ำ ๗๔
๒.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ๑๖,๐๐๐.-บำท *ทบ.หน้ำ ๗๕
๓.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวดำ ชนิด Network
๑๕,๘๐๐ *ทบ.หน้ำ ๗๕
๔.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวดำ ชนิด Network
๗,๙๐๐ *ทบ.หน้ำ ๘๗
๕.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน
๑๖,๐๐๐.- บำท *ทบ.หน้ำ ๘๗
๖ จัดหำครุภัณฑ์สำนักงำน
๑.จัดซื้อตู้เก็บเอกสำรบำนกระจกแบบสไลด์ ขนำด ๕ ฟุต
จำนวน ๒ ตู้ ๑๒,๐๐๐.-บำท *ทบ.หน้ำ ๗๙
๒.จัดซื้อเครื่องปรับอำกำศ(มีระบบฟอกอำกำศ) ๒๘,๐๐๐.- บำท
*ทบ.หน้ำ ๘๐
๓.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล สำหรับงำน
สำนักงำน ๒๒,๐๐๐.- บำท *ทบ.หน้ำ ๘๑
๗ จัดหำครุภัณฑ์สำนักงำน
๑.จัดซื้อเก้ำอี้ จำนวน ๑ ตัว ๓,๐๐๐.- บำท *ทบ.หน้ำ ๙๒
๒.จัดซื้อเครื่องพิมพ์Muttifunction c[[cuf(Inkjet) ๗,๗๐๐.-บำท
*ทบ.หน้ำ ๙๓
๘ จัดหำวัสดุสำนักงำน
๑.จัดซื้อเครื่องเชื่อมต่อ Smart TV ๑๕,๐๐๐.-บำท
*ทบ.หน้ำ ๑๐๐

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
เพียงพอในกำร
ปฏิบัติงำน

๗๑,๗๐๐

เทศบำล สำนักปลัด
ตำบล
ก้ำนเหลือง

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
เพียงพอในกำร
ปฏิบัติงำน

๖๒,๐๐๐

เทศบำล กองคลัง
ตำบล
ก้ำนเหลือง

เพื่อให้มีครุภัณฑ์
เพียงพอในกำร
ปฏิบัติงำน

๑๐,๗๐๐

เทศบำล กอง
ตำบล กำรศึกษำ
ก้ำนเหลือง

เพื่อให้มีวัสดุ
เพียงพอในกำร
ปฏิบัติงำน

๑๕,๐๐๐

(ศพด.)
เทศบำล
ตำบล
ก้ำนเหลือง

กอง
กำรศึกษำ

มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

มี.ค.
เม.ย
.
พ.ค.

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.

ที่

๑๕
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๑.๔ พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ทันสมัย เพื่อกำรบริหำรงำนและบริกำรประชำชนเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน
ปีงบประมำณ ๒๕๖๑
รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่
หน่วย
พ.ศ.๒๕๖๐
พ.ศ.๒๕๖๐
โครงกำร/กิจกรรม
โครงกำร/กิจกรรม
ดำเนินกำร ดำเนินกำร

๑๖
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๑.๔ พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ทันสมัย เพื่อกำรบริหำรงำนและบริกำรประชำชนเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน

๙

จัดหำครุภัณฑ์สำนักงำน
๑.จัดซื้อเครื่องปรับอำกำศตั้งพืน้ /แขวน จำนวน
๒ เครื่อง ๑๒๕,๐๐๐.-บำท *ทบ.หน้ำ ๑๐๑
๒.จัดซื้อโต๊ะเหล็กทำงำนพร้อมเก้ำอี้ จำนวน ๒
ชุด ๙,๐๐๐.- บำท *ทบ.หน้ำ ๑๐๑
ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
๑.จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี ทีวี (Led TV)
*ทบ.หน้ำ ๑๐๒
ครูภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่
๑.จัดซื้อเครื่องเล่น สำมำรถเล่นได้ทั้ง DVD USB
*ทบ.หน้ำ ๑๐๒
ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
๑.จัดซื้อตู้เย็น
*ทบ.หน้ำ ๑๐๒
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๑.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED
ขำวดำ ชนิด Network *ทบ.หน้ำ ๑๐๒
๒.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ๑๖,๐๐๐.บำท *ทบ.หน้ำ ๑๐๓

๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

รำยละเอียดของ
โครงกำร/กิจกรรม

งบประมำณ

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วย
ดำเนินกำร

เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอในกำร
ปฏิบัติงำน

๑๓๔,๐๐๐

(ศพด.)
เทศบำลตำบล
ก้ำนเหลือง

กอง
กำรศึกษำ

เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอในกำร
ปฏิบัติงำน

๖๐,๐๐๐

กอง
กำรศึกษำ

เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอในกำร
ปฏิบัติงำน

๑๒,๐๐๐

เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอในกำร
ปฏิบัติงำน

๙,๐๐๐

เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอในกำร
ปฏิบัติงำน

๓๑,๐๐๐

(ศพด.)
เทศบำลตำบล
ก้ำนเหลือง
(ศพด.)
เทศบำลตำบล
ก้ำนเหลือง
(ศพด.)
เทศบำลตำบล
ก้ำนเหลือง
(ศพด.)
เทศบำลตำบล
ก้ำนเหลือง

กอง
กำรศึกษำ
กอง
กำรศึกษำ
กอง
กำรศึกษำ

พ.ศ.๒๕๖๐

มี.ค.
เม.ย
.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

โครงกำร/กิจกรรม

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.

ที่

ปีงบประมำณ ๒๕๖๑
พ.ศ.๒๕๖๐

๑๗
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๑.๔ พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ทันสมัย เพื่อกำรบริหำรงำนและบริกำรประชำชนเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน

๑๔ จัดหำครุภัณฑ์สำนักงำน
๑.จัดซื้อโต๊ะเหล็กทำงำนพร้อมเก้ำอี้ จำนวน ๒
ชุด ๙,๐๐๐.- บำท
*ทบ.หน้ำ ๑๑๒
๒.จัดซื้อตู้เอกสำรเหล็กเก็บแฟ้ม ๗,๕๐๐.-บำท
*ทบ.หน้ำ ๑๑๒
๑๕ ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์
๑.จัดซื้อครุภัณฑ์ที่เกี่ยวกับรถกู้ชีพ
*ทบ.หน้ำ ๑๑๒
๑๖ ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
๑.จัดซื้อตู้เย็น *ทบ.หน้ำ ๑๑๒
๒.จัดซื้อเครื่องตัดหญ้ำแบบเข็น *ทบ.หน้ำ ๑๑๓
๑๗ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๑.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
๒๑,๐๐๐.-บำท *ทบ.หน้ำ ๑๑๓
๑๘ จัดหำครุภัณฑ์สำนักงำน
๑.ค่ำจัดซื้อเก้ำอี้ทำงำน ๒,๕๐๐.-บำท
*ทบ.หน้ำ ๑๒๑
๒.ค่ำจัดซื้อเก้ำอี้ผู้บริหำร ๕,๐๐๐.-บำท
*ทบ.หน้ำ ๑๒๑
๑๙ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๑. ๑.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด
LED ขำวดำ ชนิด Network *ทบ.หน้ำ ๑๒๑

รำยละเอียดของ
โครงกำร/กิจกรรม

งบประมำณ

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วย
ดำเนินกำร

เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอในกำร
ปฏิบัติงำน

๑๖,๕๐๐

เทศบำล
กอง
ตำบลก้ำนเหลือง สำธำรณสุข

เพือ่ ให้มีครุภัณฑ์เพียงพอในกำร
ปฏิบัติงำน

๑๐๐,๐๐๐

เทศบำล
กอง
ตำบลก้ำนเหลือง สำธำรณสุข

เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอในกำร
ปฏิบัติงำน

๑๙,๕๐๐

เทศบำล
กอง
ตำบลก้ำนเหลือง สำธำรณสุข

เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอในกำร
ปฏิบัติงำน

๒๑,๐๐๐

เทศบำล
กอง
ตำบลก้ำนเหลือง สำธำรณสุข

เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอในกำร
ปฏิบัติงำน

๗,๕๐๐

เทศบำล
ตำบลก้ำนเหลือง

กองช่ำง

เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอในกำร
ปฏิบัติงำน

๗,๙๐๐

เทศบำล
ตำบลก้ำนเหลือง

กองช่ำง

พ.ศ.๒๕๖๐

มี.ค.
เม.ย
.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

โครงกำร/กิจกรรม

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.

ที่

ปีงบประมำณ ๒๕๖๑
พ.ศ.๒๕๖๐

๑๘
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๑.๔ พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ทันสมัย เพื่อกำรบริหำรงำนและบริกำรประชำชนเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน

๒๐ โครงกำรปรับปรุงภูมทิ ัศน์ศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก
*ทบ หน้ำ ๑๐๓

งบประมำณ

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วย
ดำเนินกำร

เพื่อปรับปรุงตัวอำคำรเรียนศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กให้น่ำเรียน น่ำอยู่

๑๐,๐๐๐

(ศพด.)
เทศบำลตำบล
ก้ำนเหลือง

กอง
กำรศึกษำ

พ.ศ.๒๕๖๐

มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

รำยละเอียดของ
โครงกำร/กิจกรรม

มี.ค.
เม.ย
.
พ.ค.

โครงกำร/กิจกรรม

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.

ที่

ปีงบประมำณ ๒๕๖๑
พ.ศ.๒๕๖๐

๑๙
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เทศบำลตำบลก้ำนเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
**************************
๒.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำหมู่บ้ำน/ชุมชนให้น่ำอยู่
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๒.๒ พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรคมนำคมขนส่งและระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำรทีไ่ ด้มำตรฐำน
สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วย
ดำเนินกำร

๑ โครงกำรก่อสร้ำงก่อสร้ำงร่องละบำยน้ำ คสล. รูปตัวยูพร้อมฝำ
ปิดและขยำยผิวจรำจร คสล.บ้ำนก้ำนเหลือง หมู่ที่ ๑ ตำบล
ก้ำนเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (จำกบ้ำนนำย
วิพจน์ โสลำ – บ้ำนนำงนริศรำ บำรุงถิ่น) *ทบ หน้ำ ๑๓๓
โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยกำรถมดินพร้อมลงลูกรังผิว
จรำจรและเพิ่มบ่อพัก คสล. พร้อมฝำปิด

เพื่อให้รำษฎรสัญจรไป
มำได้สะดวก

๓๓๒,๐๐๐

บ้ำน
ก้ำนเหลือง
หมู่ที่ ๑

กองช่ำง

เพื่อให้รำษฎรสัญจรไป
มำได้สะดวก

๗๒,๐๐๐

กองช่ำง

๒ โครงกำรก่อสร้ำงก่อสร้ำงถนนคสล. บ้ำนโคกสูง หมู่ที่ ๒ ตำบล
ก้ำนเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
(ซอยบ้ำนนำงประยูร สีล้อม)
*ทบ หน้ำ ๑๓๑
๓ โครงกำรก่อสร้ำงถนนคสล. บ้ำนหนองโก หมู่ที่ ๓ ตำบล
ก้ำนเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (จำกบ้ำนนำย
นรินทร์ หลงกุล ไปทำงสำมแยกนำยสุวัฒน์ หนองนำ)
*ทบ หน้ำ ๑๓๓

เพื่อให้รำษฎรสัญจรไป
มำได้สะดวก

๑๑๗,๐๐๐

บ้ำน
ก้ำนเหลือง
หมู่ที่ ๑
บ้ำนโคกสูง
หมู่ที่ ๒

เพื่อให้รำษฎรสัญจรไป
มำได้สะดวก

๓๕๐,๐๐๐

บ้ำนหนองโก
หมู่ที่ ๓

กองช่ำง

กองช่ำง

พ.ศ.๒๕๖๐

มี.ค.
เม.ย
.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

งบประมำณ

โครงกำร/กิจกรรม

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.

รำยละเอียดของ
โครงกำร/กิจกรรม

ที่

ปีงบประมำณ ๒๕๖๑
พ.ศ.๒๕๖๐

๒๐
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๒.๒ พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรคมนำคมขนส่งและระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำรทีไ่ ด้มำตรฐำน

๔

โครงกำรก่อสร้ำงก่อสร้ำงถนนคสล. บ้ำนโคกสูง หมู่ที่ ๒ ตำบล
ก้ำนเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (จำกบ้ำนนำง
หยวก สีบูพิมพำ ไปทำงสำมแยกด้ำนหลังเทศบำล)
*ทบ หน้ำ ๑๓๑
๕ โครงกำรก่อสร้ำงก่อสร้ำงถนนคสล. บ้ำนโสกกระหนวน หมู่ที่ ๔
ตำบลก้ำนเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ต่อจำก
คสล.เดิมไปทำงถนนลำดยำง(ทช ๔๐๒๒) สำยรอบหมู่บำ้ นด้ำน
ทิศตะวันตก *ทบ หน้ำ ๑๓๒
๖ โครงกำรก่อสร้ำงก่อสร้ำงถนนคสล. บ้ำนโคกใหญ่ หมู่ที่ ๕
ตำบลก้ำนเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
ซอยบ้ำนนำงดำรำทอง ผิวผำง *ทบ หน้ำ ๑๓๑
๗ โครงกำรก่อสร้ำงก่อสร้ำงถนนคสล. บ้ำนโคกใหญ่ หมู่ที่ ๕
ตำบลก้ำนเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
ซอยบ้ำนนำยบุญหลำย โสภีร์ *ทบ หน้ำ ๑๓๑
๘ โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยกำรลงหินคลุก บ้ำนโคกใหญ่
หมู่ที่ ๕ ตำบลก้ำนเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
(จำกสำมแยกนำนำยเจริญ พลำด ไปทำงยุทธศำสตร์)
*ทบ หน้ำ ๑๓๔
๙ โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยกำรลงหินคลุก บ้ำนโนนศำลำ
หมู่ที่ ๑๑ ตำบลก้ำนเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
(จำกแยกบ้ำนโนนศำลำไปทำงบ้ำนหนองแดง) *ทบ หน้ำ ๑๓๕
๑๐ โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยกำรลงหินคลุก บ้ำนบะแหบ
หมู่ที่ ๑๐ ตำบลก้ำนเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
(จำกบ้ำนโนนน้อยไปทำงนำนำงสุพรทิพ) *ทบ หน้ำ ๑๓๕

เพื่อให้ประชำชน
มีน้ำใช้อย่ำง
เพียงพอ

๒๓๓,๐๐๐

บ้ำนโคกสูง
หมู่ที่ ๒

กองช่ำง

เพื่อให้รำษฎร
สัญจรไปมำได้
สะดวก

๓๕๐,๐๐๐

บ้ำนโสก
กระหนวน
หมู่ที่ ๔

กองช่ำง

เพื่อให้รำษฎร
สัญจรไปมำได้
สะดวก
เพื่อให้รำษฎร
สัญจรไปมำได้
สะดวก
เพื่อให้รำษฎร
สัญจรไปมำได้
สะดวก

๓๑,๐๐๐

บ้ำน
โคกใหญ่
หมู่ที่ ๕
บ้ำน
โคกใหญ่
หมู่ที่ ๕
บ้ำน
โคกใหญ่
หมู่ที่ ๕

กองช่ำง

บ้ำน
โนนศำลำ
หมู่ที่ ๑๑
บ้ำน
บะแหบ
หมู่ที่ ๑๐

กองช่ำง

เพื่อให้รำษฎร
สัญจรไปมำได้
สะดวก
เพื่อให้รำษฎร
สัญจรไปมำได้
สะดวก

๔๑,๐๐๐
๒๗๘,๐๐๐

๓๕๐,๐๐๐
๓๕๐,๐๐๐

กองช่ำง
กองช่ำง

กองช่ำง

มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

พ.ศ.๒๕๖๐

มี.ค.
เม.ย
.
พ.ค.

โครงกำร/กิจกรรม

ปีงบประมำณ ๒๕๖๑
พ.ศ.๒๕๖๐

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.

ที่

รำยละเอียดของ
งบประมำณ สถำนที่
หน่วย
โครงกำร/
ดำเนินกำร ดำเนินกำร
กิจกรรม

๒๑
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๒.๒ พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรคมนำคมขนส่งและระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำรทีไ่ ด้มำตรฐำน

๑๑

โครงกำรก่อสร้ำงก่อสร้ำงถนนคสล. บ้ำนโสกน้ำขำว หมู่ที่ ๖
ตำบลก้ำนเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (จำกถนน
คสล.เดิม ไปทำงบ้ำนนำยอัฎำยุน มนตรี) *ทบ หน้ำ ๑๓๒
โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุก บ้ำนหนองสองห้อง หมู่ที่ ๗ ตำบล
ก้ำนเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จำกถนน คสล.
(เดิม) หน้ำวัดไปทำงถนนลำดยำง(ทช.๔๐๒๒ สำยใหม่นำเพียง –
หนองแขม) *ทบ หน้ำ ๑๓๓
โครงกำรก่อสร้ำงฝำยน้ำล้น คสล. เอนกประสงค์ (แบบรถข้ำม)
บ้ำนตลำด หมู่ที่ ๘ ตำบลก้ำนเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัด
ขอนแก่น (ลำห้วยหินแตกตอนล่ำงข้ำงหนองน้ำ
สำธำรณประโยชน์)
*ทบ หน้ำ ๑๓๔
โครงกำรก่อสร้ำงก่อสร้ำงร่องละบำยน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักและผิว
จรำจร (จำกโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพฯไปทำงศำลำกลำงบ้ำน)
บ้ำนก้ำนเหลืองหนองแวง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลก้ำนเหลือง
อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น *ทบ หน้ำ ๑๓๕
โครงกำรก่อสร้ำงก่อสร้ำงร่องละบำยน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักและผิว
จรำจร บ้ำนสวนยำ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลก้ำนเหลือง (ต่อจำกโครงกำร
วำงท่อระบำยน้ำ คสล.(เดิม ไปทำงสี่แยกศำลำกลำงบ้ำน)
อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น *ทบ หน้ำ ๑๓๖
โครงกำรกำรปรับปรุงภูมทิ ัศน์รอบหนองน้ำสำธำรณประโยชน์
บ้ำนหนองแก หมู่ที่ ๙ ตำบลก้ำนเหลือง อำเภอแวงน้อย
จังหวัดขอนแก่น *ทบ หน้ำ ๑๓๕

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนที่
หน่วย
โครงกำร/กิจกรรม
ดำเนินกำร ดำเนินกำร
เพื่อให้ประชำชนมี
น้ำใช้อย่ำงเพียงพอ

๓๕๐,๐๐๐

บ้ำน
โสกน้ำขำว
หมู่ที่ ๖
บ้ำนหนอง
สองห้อง
หมู่ที่ ๗

กองช่ำง

เพื่อให้รำษฎร
สัญจรไปมำได้
สะดวก

๓๕๐,๐๐๐

เพื่อให้ประชำชนมี
น้ำใช้อย่ำงเพียงพอ

๓๖๘,๐๐๐

บ้ำนตลำด
หมู่ที่ ๘

กองช่ำง

เพื่อให้รำษฎร
สัญจรไปมำได้
สะดวก

๓๑๖,๐๐๐

กองช่ำง

เพื่อให้รำษฎร
สัญจรไปมำได้
สะดวก

๑๓๖,๐๐๐

บ้ำน
ก้ำนเหลือง
หนองแวง
หมู่ที่ ๑๒
บ้ำนบ้ำน
สวนยำ
หมู่ที่ ๑๔

เพื่อให้มีที่พักผ่อน

๓๕๐,๐๐๐

บ้ำน
หนองแก
หมู่ที่ ๙

กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง

พ.ศ.๒๕๖๐

มี.ค.
เม.ย
.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

โครงกำร/กิจกรรม

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.

ที่

ปีงบประมำณ ๒๕๖๑
พ.ศ.๒๕๖๐

๒๒
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๒.๒ พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรคมนำคมขนส่งและระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำรทีไ่ ด้มำตรฐำน

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำนหญ้ำคำหมู่ ที่
๑๓ ตำบลก้ำนเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัด
๑๗
ขอนแก่น (จำกประปำหมู่บำ้ นไปทำงวัดเกำะ
ศิริ) *ทบ หน้ำ ๑๓๑
๑๘ โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำนสวนยำ หมู่ที่
๑๔ ตำบลก้ำนเหลือง
อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (จำกบ้ำน
สวนยำไปทำงวัดป่ำ)*ทบ หน้ำ ๑๓๑
๑๙ อุดหนุนค่ำใช้จำ่ ยในกำรติดตัง้ ระบบไฟฟ้ำ
สนำมกีชุมชน บ้ำนหนองสองห้อง หมู่ที่๗ บ้ำน
ก้ำนเหลืองหนองแวง หมู่ที่๑๒ บ้ำนสวนยำ หมู่
ที่ ๑๔
*ทบ หน้ำ ๑๒๖
๒๐ โครงกำรก่อสร้ำงโรงจอดรถ สำนักงำนเทศบำล
ตำบลก้ำนเหลือง
๒๑

๒๒

งบประมำณ

สถำนที่
ดำเนินกำร

เพื่อให้รำษฎร
สัญจรไปมำได้
สะดวก

๓๕๐,๐๐๐

บ้ำนหญ้ำ
หมู่ที่ ๑๓

กองช่ำง

เพือ่ ให้รำษฎร
สัญจรไปมำได้
สะดวก

๒๑๔,๐๐๐

บ้ำนสวนยำ
หมู่ที่ ๑๔

กองช่ำง

เพื่อให้มีไฟฟ้ำ
แสงสว่ำงใช้

๑๐๐,๐๐๐

บ้ำนหนองสองห้อง
หมู่ที่๗ บ้ำน
ก้ำนเหลืองหนอง
แวง หมู่ที่๑๒ บ้ำน
สวนยำ หมู่ที่ ๑๔
เทศบำลตำบล
ก้ำนเหลือง

กองช่ำง

๖๗,๐๐๐

บ้ำนโคกใหญ่ หมู่ที่
๕

กองช่ำง

๘๐,๐๐๐

บ้ำนตลำด หมู่ที่ ๘

กองช่ำง

เพื่อใช้เป็นที่จอด
รถของผู้มำติดต่อ
รำชกำร
โครงกำรติดตั้งรำวกันอันตรำย บ้ำนโคกใหญ่ หมู่ เพื่อป้องกัน
ที่ ๕ ตำบลก้ำนเหลือง
อันตรำยทำงท้อง
อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (ลำห้วยหิน ถนน
ลำดทำงเข้ำหมู่บ้ำน)
โครงกำรติดตั้งรำวกันอันตรำย
เพื่อป้องกัน
บ้ำนตลำด หมู่ที่ ๘ ตำบลก้ำนเหลือง
อันตรำยทำงท้อง
อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (ลำห้วยหิน ถนน
แตกก่อนเข้ำหมู่บ้ำน)

๔๔๘,๐๐๐

หน่วย
พ.ศ.๒๕๖๐
ดำเนินกำร

กองช่ำง

มี.ค.
เม.ย
.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

โครงกำร/กิจกรรม

ปีงบประมำณ ๒๕๖๑
พ.ศ.๒๕๖๐

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.

ที่

รำยละเอียดของ
โครงกำร/
กิจกรรม

๒๓
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๒.๒ พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรคมนำคมขนส่งและระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำรทีไ่ ด้มำตรฐำน

๒๔ โครงกำรติดตั้งรำวกันอันตรำย
บ้ำนตลำด หมู่ที่ ๘ ตำบลก้ำนเหลือง
อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (ลำห้วยหินแตก
ช่วงระหว่ำงบ้ำนหนองแกกับบ้ำนตลำด)

งบประมำณ

เพื่อป้องกันอันตรำยทำง
ท้องถนน

๙๓,๐๐๐

สถำนที่
หน่วย
พ.ศ.๒๕๖๐
ดำเนินกำร ดำเนินกำร
บ้ำนตลำด
หมู่ที่ ๘

กองช่ำง

มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

รำยละเอียดของ
โครงกำร/กิจกรรม

มี.ค.
เม.ย
.
พ.ค.

โครงกำร/กิจกรรม

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.

ที่

ปีงบประมำณ ๒๕๖๑
พ.ศ.๒๕๖๐

๒๔
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เทศบำลตำบลก้ำนเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
**************************
๒.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำหมู่บ้ำน/ชุมชนให้น่ำอยู่
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๒.๓ เพิ่มประสิทธิภำพระบบป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยเทศบำลตำบลก้ำนเหลือง

๑ โครงกำรประชุมชี้แจ้ง/มอบ
นโยบำยและพิธีชุมนุมสวนสนำม
ในวัน อปพร. *ทบ หน้ำ ๘๔
๒ โครงกำรจัดซื้อวัสดุด้ำนป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย
*ทบ หน้ำ ๘๖
๓ โครงกำรจัดซื้อครุภัณฑ์ด้ำน
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
*ทบ หน้ำ ๑๐๙
๔ ค่ำจ้ำงเหมำอำสำสมัครกู้ชีพ

รำยละเอียดของ
โครงกำร/กิจกรรม

งบประมำณ

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วย
พ.ศ.๒๕๖๐
ดำเนินกำร

เพื่อปลูกจิตสำนึกและอุดมกำรณ์ให้กับ
สมำชิก อปพร.

๓๐,๐๐๐

สำนักปลัด

เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่

๒๐,๐๐๐

เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่

๒๐,๐๐๐

เพื่อจ่ำยค่ำตอบแทนกุช้ ีพ

๖๗๔,๕๒๐

เทศบำล
ตำบล
ก้ำนเหลือง
เทศบำล
ตำบล
ก้ำนเหลือง
เทศบำล
ตำบล
ก้ำนเหลือง
เทศบำล
ตำบล
ก้ำนเหลือง

สำนักปลัด
สำนักปลัด
กอง
สำธำรณ
สุข

มี.ค.
เม.ย
.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

โครงกำร/กิจกรรม

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.

ที่

ปีงบประมำณ ๒๕๖๑
พ.ศ.๒๕๖๐

๒๕
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๒.๓ เพิ่มประสิทธิภำพระบบป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยเทศบำลตำบลก้ำนเหลือง

๕ โครงกำรตั้งจุดตรวจบริกำร
ประชำชนในช่วงเทศกำลสำคัญ
*ทบ หน้ำ ๘๓

รำยละเอียดของ
โครงกำร/กิจกรรม
เพื่อบริกำรประชำชนในกำรเดินทำงใน
วันหยุด

๖ โครงกำรประดับธงเฉลิมพระเกียรติ เพื่อประดับในวันสำคัญต่ำงๆ
ในวันสำคัญต่ำงๆ *ทบ หน้ำ ๘๔

งบประมำณ

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วย
พ.ศ.๒๕๖๐
ดำเนินกำร

๑๐๐,๐๐๐

ในเขต
เทศบำล
ตำบล
ก้ำนเหลือง
ในเขต
เทศบำล
ตำบล
ก้ำนเหลือง

สำนักปลัด

๓๐,๐๐๐

สำนักปลัด

มี.ค.
เม.ย
.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

โครงกำร/กิจกรรม

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.

ที่

ปีงบประมำณ ๒๕๖๑
พ.ศ.๒๕๖๐

๒๖
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เทศบำลตำบลก้ำนเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
**************************
๒.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำหมู่บ้ำน/ชุมชนให้น่ำอยู่
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๒.๔ พัฒนำส่งเสริมและสนับสนุนระบบรักษำควำมปลอดภัยให้ชุมชนปลอดภัย ปลอดยำเสพติด และอบำยมุขโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม
รำยละเอียดของ
โครงกำร/กิจกรรม

งบประมำณ

สถำนที่
ดำเนินกำร
เทศบำล
ตำบล
ก้ำนเหลือง
ศพส.จ.จังหวัด
ขอนแก่น

สำนักปลัด

ศพส.อ.อำเภอ
แวงน้อย
ศูนย์ดำรงธรรม
อำเภอแวงน้อย

สำนักปลัด

โรงเรียนวัด
จุมพลฯ(วรพรต
อุปถัมถ์)

กอง
กำรศึกษำ

๑ โครงกำรชุมชนอุ่นใจ ห่ำงไกลยำเสพติด
*ทบ หน้ำ ๘๕

เพื่อลดปัญหำยำเสพติดในชุมชน

๒๐,๐๐๐

๒ อุดหนุนโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติด จังหวัดขอนแก่น
*ทบ หน้ำ ๑๒๕
๓ อุดหนุนโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติดอำเภอแวงน้อย *ทบ หน้ำ ๑๒๕
๔ อุดหนุนโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำนของบุคคลำกรฯ
*ทบ หน้ำ ๖๔
๕ อุดหนุนโครงกำรแข่งขันกีฬำภำยใน ต้ำน
ภัยยำเสพติดสำนสัมพันธ์ชุมชน
*ทบ หน้ำ ๑๐๔

เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของยำ
เสพติดในเขตจังหวัดขอนแก่น

๓๐,๐๐๐

เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของยำ
เสพติดในเขตอำเภอแวงน้อย
เพี่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำนของบุคคลำกรฯ

๓๐,๐๐๐

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน เยำวชน
และประชำชนทัว่ ไปได้เล่นกีฬำไม่
พึ่งพำสิง่ เสพติด

๑๐,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

หน่วย
พ.ศ.๒๕๖๐
ดำเนินกำร

สำนักปลัด

กอง
กำรศึกษำ

มี.ค.
เม.ย
.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

โครงกำร/กิจกรรม

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.

ที่

ปีงบประมำณ ๒๕๖๑
พ.ศ.๒๕๖๐

๒๗
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เทศบำลตำบลก้ำนเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
**************************
๓. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๓.๑ แนวทำงพัฒนำ พัฒนำเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถของชุมชนในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน โดยกำรส่งเสริมกำรจัดทำแผนชุมชนพึ่งตนเอง

๑ โครงกำรประชุมประชำคมระดับ
หมู่บ้ำนและระดับตำบลเพื่อจัดทำ
แผนพัฒนำสำมปีและแผนชุมชน
*ทบ หน้ำ ๑๒๔
๒ โครงกำรประชุมสัมมนำติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำ
*ทบ หน้ำ ๑๒๔
๓ โครงกำรกำรจัดทำ ทบทวน
ปรับปรุงแผนชุมชน
*ทบ หน้ำ ๑๒๓

รำยละเอียดของ
โครงกำร/กิจกรรม

งบประมำณ

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วย
พ.ศ.๒๕๖๐
ดำเนินกำร

เพื่อให้เทศบำลมีแผนพัฒนำที่มี
ประสิทธิภำพและสำมำรถประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนได้

๖๐,๐๐๐

เทศบำล
ตำบล
ก้ำนเหลือง

สำนักปลัด

เพื่อให้ทรำบถึงควำมก้ำวหน้ำของกำร
พัฒนำเทศบำลตำบลก้ำนเหลือง

๒๐,๐๐๐

เทศบำล
ตำบล
ก้ำนเหลือง
เทศบำล
ตำบล
ก้ำนเหลือง

สำนักปลัด

เพื่อให้กำรจัดทำแผนพัฒนำมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น

๑๐,๐๐๐

สำนักปลัด

มี.ค.
เม.ย
.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

โครงกำร/กิจกรรม

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.

ที่

ปีงบประมำณ ๒๕๖๑
พ.ศ.๒๕๖๐

๒๘
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เทศบำลตำบลก้ำนเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
**************************
๓. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๓.๒ แนวทำงพัฒนำและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ สำธำรณสุข กำรกีฬำ กำรศำสนำวัฒนธรรม จำรีตประเพณี

เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรค
ไข้เลือดออก

๗๕,๐๐๐

กอง
สำธำรณสุข

๒

โครงกำรจัดซื้อน้ำยำหรือสำรเคมีพ่นกำจัด เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรค
ยุงลำย *ทบ หน้ำ ๑๑๑
ไข้เลือดออก

๗๕,๐๐๐

๓

ชุดตรวจโคลิฟอร์มแบคที่เรียในอำหำร

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อชุดตรวจโคลิฟอร์ม
แบคที่เรียในอำหำร

๕,๐๐๐

๔

โครงกำรคัดแยกขยะ
*ทบ หน้ำ ๙๖

เพื่อให้เด็กมีควำมรู้เรื่องกำรคัดแยกขยะ

๓๐,๐๐๐

๕

โครงกำรอุดหนุนอำหำรกลำงวันศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก ฯ *ทบ หน้ำ ๙๙

เพื่อให้เด็กได้รับประทำนอำหำรครบ
๕ หมู่

๕๖๓,๕๐๐

ในเขตเทศบำล
ตำบล
ก้ำนเหลือง
ในเขตเทศบำล
ตำบล
ก้ำนเหลือง
ในเขตเทศบำล
ตำบล
ก้ำนเหลือง
(ศพด.)เทศบำล
ตำบล
ก้ำนเหลือง
(ศพด.)เทศบำล
ตำบล
ก้ำนเหลือง

โครงกำรจัดซื้อสำรเคมีกำจัดลูกน้ำเพื่อ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก *ทบ หน้ำ ๑๑๑

กอง
สำธำรณสุข
กอง
สำธำรณสุข
กอง
สำธำรณสุข
กอง
กำรศึกษำ

พ.ศ.๒๕๖๐

มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

หน่วย
ดำเนินกำร

๑

รำยละเอียดของ
โครงกำร/กิจกรรม

มี.ค.
เม.ย
.
พ.ค.

สถำนที่
ดำเนินกำร

โครงกำร/กิจกรรม

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.

งบประมำณ

ที่

ปีงบประมำณ ๒๕๖๑
พ.ศ.๒๕๖๐

๒๙
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๓.๒ แนวทำงพัฒนำและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ สำธำรณสุข กำรกีฬำ กำรศำสนำวัฒนธรรม จำรีตประเพณี

โครงกำรอุดหนุนอำหำรเสริม (นม) ศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก
*ทบ หน้ำ ๑๐๑
โครงกำรจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
*ทบ หน้ำ ๙๖

เพื่อให้เด็กเล็กได้รับสำรอำหำรครบ ๕
หมู่

๒๒๐,๓๖๓

กอง
กำรศึกษำ

เพื่อส่งเสริมให้เด็กกล้ำแสดงออกและ
ได้รับควำมสนุกสนำน

๕,๐๐๐

โครงกำรวันเด็กแห่งชำติในเขตเทศบำล
ตำบลก้ำนเหลือง *ทบ หน้ำ ๙๖
๙ โครงกำรจัดซื้ออำหำรเสริม (นม)
สำหรับเด็กนักเรียนในเขตเทศบำล
*ทบ หน้ำ๑๐๑
๑๐ โครงกำรรับสมัครเด็กนักเรียนใหม่
*ทบ หน้ำ ๙๘

เพื่อส่งเสริมให้เด็กกล้ำแสดงออกและ
ได้รับควำมสนุกสนำน
เพื่อให้เด็กเล็กได้รับสำรอำหำรครบ ๕
หมู่

๑๘๐,๐๐๐

เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กได้รับสมัครเด็ก
นักเรียนใหม่

๕,๐๐๐

๑๑ โครงกำร ปฐมนิเทศและประชุม
ผู้ปกครองเด็ก *ทบ หน้ำ ๙๗

เพื่อชี้แจงรำยละเอียดกำรดำเนินงำน
ของศูนย์ฯ

๑๐,๐๐๐

๑๒ โครงกำรสนับสนุนกิจกรรมเด็กและ
เยำวชน ประชำชนเข้ำร่วมกิจกรรม
ภำครัฐและเอกชนในระดับต่ำงๆ
*ทบ หน้ำ ๗๔

เพื่อให้เด็ก เยำวชน ประชำชนทั่วไปได้
เข้ำร่วมกิจกรรมภำครัฐและเอกชนใน
ระดับต่ำงๆ

๒๐,๐๐๐

(ศพด.)เทศบำล
ตำบล
ก้ำนเหลือง
(ศพด.)เทศบำล
ตำบล
ก้ำนเหลือง
เทศบำลตำบล
ก้ำนเหลือง
โรงเรียนในเขต
เทศบำลตำบล
ก้ำนเหลือง
(ศพด.)เทศบำล
ตำบล
ก้ำนเหลือง
(ศพด.)เทศบำล
ตำบล
ก้ำนเหลือง
เทศบำลตำบล
ก้ำนเหลือง

๖
๗
๘

๑,๒๑๘,๗๐๔

กอง
กำรศึกษำ
กอง
กำรศึกษำ
กำรศึกษำ
กอง
กำรศึกษำ
กอง
กำรศึกษำ
กอง
กำรศึกษำ

พ.ศ.๒๕๖๐

มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

หน่วย
ดำเนินกำร

มี.ค.
เม.ย
.
พ.ค.

สถำนที่
ดำเนินกำร

พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.

งบประมำณ

โครงกำร/กิจกรรม

ต.ค.

รำยละเอียดของ
โครงกำร/กิจกรรม

ที่

ปีงบประมำณ ๒๕๖๑
พ.ศ.๒๕๖๐

๓๐
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๓.๒ แนวทำงพัฒนำและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ สำธำรณสุข กำรกีฬำ กำรศำสนำวัฒนธรรม จำรีตประเพณี
สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วย
ดำเนินกำร

๒๕๐,๐๐๐

ในเขตเทศบำล
ตำบล
ก้ำนเหลือง
(ศพด.)เทศบำล
ตำบล
ก้ำนเหลือง
(ศพด.)เทศบำล
ตำบล
ก้ำนเหลือง
(ศพด.)เทศบำล
ตำบล
ก้ำนเหลือง
(ศพด.)เทศบำล
ตำบล
ก้ำนเหลือง
(ศพด.)เทศบำล
ตำบล
ก้ำนเหลือง
(ศพด.)เทศบำล
ตำบล
ก้ำนเหลือง

กำรศึกษำ

๑๓ โครงกำรงำนครบรอบ ๑๗ ปี
วันมรณภำพหลวงปู่พระครูวรพรต
วิธำน สืบสำนประเพณีบุญบัง้ ไฟ
๑๔ โครงกำรจัดกิจกรรมวันไหว้ครู
*ทบ หน้ำ ๙๕

เพื่อให้เด็กเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกถึงควำม
กตัญญูกตเวที

๕,๐๐๐

๑๕ โครงกำรแห่เทียนพรรษำ
*ทบ หน้ำ ๙๘

เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รู้ถึงวันสำคัญทำง
พระพุทธศำสนำ

๑๐,๐๐๐

๑๖ โครงกำรวันแม่แห่งชำติ
*ทบ หน้ำ ๙๘

เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกถึงควำม
กตัญญูกตเวที

๑๐,๐๐๐

๑๗ โครงกำรเศรษฐกิจพอเพียง
*ทบ หน้ำ ๙๙

เพื่อปลูกฝังให้เด็กรู้จักกำรดำเนินชีวิตที่
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

๕,๐๐๐

๑๘ โครงกำรศูนย์สำมวัย
*ทบ หน้ำ ๙๙

เพื่อส่งเสริมให้บุคลำกรภำยในชุมชนมี
ส่วนร่วมในกำรพัฒนำเด็ก

๕,๐๐๐

๑๙ โครงกำรกีฬำสีสัมพันธ์
*ทบ หน้ำ ๙๖

เพื่อให้เด็กมีควำมสำมัคคีสำมำรถ
แสดงออกได้สมวัย

๓๐,๐๐๐

กอง
กำรศึกษำ
กอง
กำรศึกษำ
กอง
กำรศึกษำ
กอง
กำรศึกษำ
กอง
กำรศึกษำ
กอง
กำรศึกษำ

พ.ศ.๒๕๖๐

มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

งบประมำณ

มี.ค.
เม.ย
.
พ.ค.

รำยละเอียดของ
โครงกำร/กิจกรรม

พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.

โครงกำร/กิจกรรม

ต.ค.

ที่

ปีงบประมำณ ๒๕๖๑
พ.ศ.๒๕๖๐

๓๑
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๓.๒ แนวทำงพัฒนำและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ สำธำรณสุข กำรกีฬำ กำรศำสนำวัฒนธรรม จำรีตประเพณี

๒๐ โครงกำรจัดซื้ออำหำรกลำงวัน
สำหรับเด็กนักเรียนในเขต
เทศบำล *ทบ หน้ำ ๑๐๔
๒๑ โครงกำรแข่งขันกีฬำ
ประจำตำบลฯ *ทบ หน้ำ ๑๒๖

เพื่อให้เด็กเล็กได้รับสำรอำหำรครบ ๕ หมู่

๑๔๘,๐๐๐

กำรศึกษำ

เพื่อส่งเสริมให้ประชำชนทั่วไปเล่นกีฬำและ
กำรออกกำลังกำย

๓๐๐,๐๐๐

โรงเรียนในเขต
เทศบำลตำบล
ก้ำนเหลือง
ในเขตเทศบำล
ตำบลก้ำนเหลือง

๒๒ โครงกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬำ
*ทบ หน้ำ ๑๒๖

เพื่อส่งเสริมให้ประชำชนทั่วไปเล่นกีฬำและ
กำรออกกำลังกำย

๙๘,๐๐๐

เทศบำลตำบล
ก้ำนเหลือง

กอง
สำธำรณสุข

๒๓ โครงกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำร
แข่งขันในระดับต่ำงๆ
*ทบ หน้ำ ๑๒๕

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วม
กำรแข่งขันในระดับต่ำงๆ

๔๐,๐๐๐

ในเขตเทศบำล
ตำบลก้ำนเหลือง

กอง
กำรศึกษำ

๒๔ โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมเด็กและ เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมเด็ก
เยำวชนตำบลก้ำนเหลือง
และเยำวชน เสริมสร้ำงควำมเข็มแข็งและ
*ทบ หน้ำ ๗๔
ส่งเสริมกำรเรียนรู้ของเด็กเยำวชน แกนนำ
เยำวชน สภำเด็กและเยำวชนเทศบำล
ตำบลก้ำนเหลือง เช่น กำรประกวดร้อง
เพลง ,กำรแข่งขันทักษะด้ำนดนตรีฯลฯ

๓๐,๐๐๐

ในเขตเทศบำล
ตำบลก้ำนเหลือง

กอง
กำรศึกษำ

กอง
กำรศึกษำ

พ.ศ.๒๕๖๐

มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

หน่วย
ดำเนินกำร

มี.ค.
เม.ย
.
พ.ค.

สถำนที่
ดำเนินกำร

พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.

งบประมำณ

โครงกำร/กิจกรรม

ต.ค.

รำยละเอียดของ
โครงกำร/กิจกรรม

ที่

ปีงบประมำณ ๒๕๖๑
พ.ศ.๒๕๖๐

๓๒
๓๕แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๓.๒ แนวทำงพัฒนำและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ สำธำรณสุข กำรกีฬำ กำรศำสนำวัฒนธรรม จำรีตประเพณี

๒๕ โครงกำรสืบงำนประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอำยุ
เนื่องในวันสงกรำนต์
*ทบ หน้ำ ๑๒๗
๒๕ โครงกำรอนุรักษ์วัฒนธรรม สืบสำนประเพณี
ท้องถิ่นทั้ง ๑๔ หมูบ่ ้ำน
*ทบ หน้ำ ๑๒๙
๒๗ อุดหนุนโครงกำรรัฐพิธีอำเภอแวงน้อย
*ทบ หน้ำ ๑๒๕
๒๘ โครงกำรรวบรวมข้อมูลปรำชญ์ชำวบ้ำนและ
ภูมิปัญญำท้องถิ่น *ทบ หน้ำ ๖๔
๒๙ อุดหนุนงำนเทศกำลไหมประเพณีผูกเสี่ยว
และงำนกำชำดจังหวัดขอนแก่น
*ทบ หน้ำ ๑๒๕
๓๐ อุดหนุนงำนกำชำดอำเภอแวงน้อย
*ทบ หน้ำ ๑๒๕

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วย
ดำเนินกำร

เพื่อเป็นกำรอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงำมของท้องถิ่น

๑๐๐,๐๐๐

ในเขตเทศบำล

กอง
กำรศึกษำ

เพื่อเป็นกำรอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงำมของท้องถิ่น

๑๔๐,๐๐๐

ในเขตเทศบำล

กอง
กำรศึกษำ

เพื่อเป็นกำรแสดงออกถึงควำม
จงรักภักดีต่อชำติ ศำสนำและ
พระมหำกษัตริย์
เพื่อเป็นกำรอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงำมของท้องถิ่น
เพื่อสนับสนุนงำนเทศกำลไหม
ประเพณีผูกเสี่ยวและงำน
กำชำดจังหวัดขอนแก่น
เพื่อเป็นกำรอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงำมของท้องถิ่น

๒๕,๐๐๐

ที่ทำกำรปกครอง
อำเภอ
แวงน้อย
ในเขตเทศบำล

สำนักปลัด

ที่ทำกำรปกครอง
อำเภอแวงน้อย

สำนักปลัด

๒๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

กอง
กำรศึกษำ
เหล่ำกำชำดจังหวัด สำนักปลัด
ขอนแก่น

พ.ศ.๒๕๖๐

มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

งบประมำณ

มี.ค.
เม.ย
.
พ.ค.

รำยละเอียดของ
โครงกำร/กิจกรรม

พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.

โครงกำร/กิจกรรม

ต.ค.

ที่

ปีงบประมำณ ๒๕๖๑
พ.ศ.๒๕๖๐

๓๓
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๓.๒ แนวทำงพัฒนำและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ สำธำรณสุข กำรกีฬำ กำรศำสนำวัฒนธรรม จำรีตประเพณี
หน่วย
ดำเนินกำร

๓๑ อุดหนุนโครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนประถมในเขตเทศบำล
*ทบ หน้ำ ๑๐๔
๓๒ อุดหนุนโครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนมัธยมในเขตเทศบำล
*ทบ หน้ำ ๑๐๔
๓๓ อุดหนุนโครงกำรเดินทำงไกลและอยู่ค่ำยพัก
แรมลูกเสือเนตรนำรี *ทบ หน้ำ ๑๐๔

เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้เป็นบุคคลมี
คุณธรรมจริยธรรม

๓๐,๐๐๐

โรงเรียนประถมใน
เขตเทศบำล

กอง
กำรศึกษำ

เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้เป็นบุคคลมี
คุณธรรมจริยธรรม

๑๐,๐๐๐

โรงเรียนมัธยมใน
เขตเทศบำล

กอง
กำรศึกษำ

เพื่อพัฒนำผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้ง
ทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ

๒๐,๐๐๐

กอง
กำรศึกษำ

๓๔ โครงกำรฝึกซ้อมและเล่นกีฬำต่อต้ำนยำเสพ
ติด *ทบ หน้ำ ๑๐๔
๓๕ โครงกำรกำรประกันคุณภำพภำยใน
*ทบ หน้ำ ๙๗
๓๖ โครงกำรกำรประกันคุณภำพภำยนอก
*ทบ หน้ำ ๙๗
๓๗ โครงกำรป้องกันอุบัติติภัยในวัยเด็ก

เพื่อส่งเสริมกำรเล่นกีฬำทำให้
ห่ำงไกลยำเสพติด
เพื่อรองรับกำรตรวจสอบ
แผนงำนจำกจำกหน่วยงำน
เพื่อรองรับกำรตรวจสอบ
แผนงำนจำกจำก สมฐ.
เพือ่ ป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุของ
เด็กเล็ก

๒๐,๐๐๐

โรงเรียน
ก้ำนเหลือง
วิทยำคม
ร.ร บ้ำนหนองโก
โสกกระหนวน
(ศพด.)เทศบำล
ตำบลก้ำนเหลือง
(ศพด.)เทศบำล
ตำบลก้ำนเหลือง
(ศพด.)เทศบำล
ตำบลก้ำนเหลือง

๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๓,๐๐๐

กอง
กำรศึกษำ
กอง
กำรศึกษำ
กอง
กำรศึกษำ
กอง
กำรศึกษำ

พ.ศ.๒๕๖๐

มี.ค.
เม.ย
.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

สถำนที่
ดำเนินกำร

พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.

งบประมำณ

โครงกำร/กิจกรรม

ต.ค.

รำยละเอียดของ
โครงกำร/กิจกรรม

ที่

ปีงบประมำณ ๒๕๖๑
พ.ศ.๒๕๖๐

๓๔
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๓.๒ แนวทำงพัฒนำและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ สำธำรณสุข กำรกีฬำ กำรศำสนำวัฒนธรรม จำรีตประเพณี
สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วย
ดำเนินกำร

๓๘ โครงกำรสร้ำงแหล่งเรียนรู้ชุมชนตำม
แนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและวิถี
ชุมชน *ทบ หน้ำ ๑๒๗
๓๙ ค่ำจ้ำงเหมำพำหนะรับ – ส่งเด็กศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กฯ
*ทบ หน้ำ ๙๐
๔๐ อุดหนุนโครงกำรเกษตรผสมผสำน
เพื่อกำรเรียนตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎี
ใหม่ *ทบ หน้ำ ๑๐๔
๔๑ โครงกำรเกษตรผสมผสำนเพื่อกำร
เรียนตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง
*ทบ หน้ำ ๑๐๔
๔๒ โครงกำรเศรษฐกิจพอเพียง
*ทบ หน้ำ ๑๐๔

เพื่ออนุรักษ์สืบสำนแนวปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงและวิถีชุมชน

๒๐๐,๐๐๐

เทศบำลตำบล
ก้ำนเหลือง

กอง
กำรศึกษำ

เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กฯ
มีควำมสะดวกในกำรมำเรียน

๒๕๒,๐๐๐

(ศพด.)เทศบำล
ตำบลก้ำนเหลือง

กอง
กำรศึกษำ

เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้กำรทำเกษตร
ผสมผสำน

๑๐,๐๐๐

โรงเรียน
วัดจุมพลฯ
(วรพรตอุปถัมภ์)

กอง
กำรศึกษำ

เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้กำรทำเกษตร
ผสมผสำน

๑๐,๐๐๐

โรงเรียน
บ้ำนหนองโก
โสกกระหนวน

กอง
กำรศึกษำ

เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้กำรทำเกษตร
ผสมผสำน

๑๐,๐๐๐

กอง
กำรศึกษำ

๔๓ โครงกำรแข่งขันกีฬำภำยใน
*ทบ หน้ำ ๑๐๔
๔๔ ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนของ ศพด.
*ทบ หน้ำ ๙๕

เพื่อส่งเสริมกำรเล่นกีฬำ

๑๐,๐๐๐

เพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนของ
ศพด.

๑๙๕,๕๐๐

โรงเรียน
บ้ำนโคกใหญ่
หนองสองห้อง
โรงเรียน
ก้ำนเหลืองวิทยำคม
(ศพด.)เทศบำล
ตำบลก้ำนเหลือง

กอง
กำรศึกษำ
กอง
กำรศึกษำ

พ.ศ.๒๕๖๐

มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

งบประมำณ

มี.ค.
เม.ย
.
พ.ค.

รำยละเอียดของ
โครงกำร/กิจกรรม

พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.

โครงกำร/กิจกรรม

ต.ค.

ที่

ปีงบประมำณ ๒๕๖๑
พ.ศ.๒๕๖๐

๓๕
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เทศบำลตำบลก้ำนเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
**************************
๓. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๓.๓ สงเครำะห์ ช่วยเหลือแก่ผู้ยำกจนและผู้ด้อยโอกำสด้ำนที่อยู่อำศัยและกำรดำรงชีวิต

๒
๓
๔
๕
๖

เพื่อเป็นสวัสดิกำรผู้ป่วย

๑๘๐,๐๐๐

สำนักปลัด

เพื่อเป็นสวัสดิกำรผู้พิกำร

๔,๐๐๓,๒๐๐

เพื่อเป็นสวัสดิกำรผู้สูงอำยุ

๑๒,๑๗๕,๒๐๐

เทศบำลตำบล
ก้ำนเหลือง
เทศบำลตำบล
ก้ำนเหลือง
เทศบำลตำบล
ก้ำนเหลือง
เทศบำลตำบล
ก้ำนเหลือง
เทศบำลตำบล
ก้ำนเหลือง
เทศบำลตำบล
ก้ำนเหลือง

เพื่อช่วยเหลือผูส้ ูงอำยุ
ผู้พิกำร ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ยำกไร้
เพื่อส่งเสริมสวัสดิกำรกองทุน
ตำบลก้ำนเหลือง
เพื่อ ผู้พิกำร ผู้มรี ำยได้น้อย และผู้
ไร้ที่พึ่ง มีรำยได้เสริมจำกกำร
ประกอบอำชีพ

๒๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด

พ.ศ.๒๕๖๐

มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

หน่วย
ดำเนินกำร

ก.พ.

สถำนที่
ดำเนินกำร

ม.ค.

โครงกำรสนับสนุนเบี้ยเพื่อกำรยังชีพผู้ติดเชื้อ
เอดส์ *ทบ หน้ำ ๑๔๑
โครงกำรสนับสนุนเบี้ยเพื่อกำรยังชีพผู้พิกำร
*ทบ หน้ำ ๑๔๑
โครงกำรสนับสนุนเบี้ยเพื่อกำรยังชีพผู้สูงอำยุ
*ทบ หน้ำ ๑๔๑
โครงกำรเยี่ยมบ้ำนผูส้ ูงอำยุ ผู้พิกำร
ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ยำกไร้ *ทบ หน้ำ ๑๒๔
โครงกำรอุดหนุนกองทุนสวัสดิกำรชุมชนตำบล
ก้ำนเหลือง *ทบ หน้ำ ๑๔๓
โครงกำรพัฒนำส่งเสริมพัฒนำอำชีพผู้สูงอำยุ
ผู้พิกำร ผู้มรี ำยได้น้อย และผู้ไร้ที่พึ่ง
*ทบ หน้ำ ๑๒๔

งบประมำณ

ธ.ค.

๑

รำยละเอียดของ
โครงกำร/กิจกรรม

พ.ย.

โครงกำร/กิจกรรม

ต.ค.

ที่

ปีงบประมำณ ๒๕๖๑
พ.ศ.๒๕๖๐

๓๖
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เทศบำลตำบลก้ำนเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
**************************
๓. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๓.๔ พัฒนำส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ในด้ำนกำรดำรงชีวิตและน้อมนำแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกำรดำเนินชีวิต

๑
๒
๓

อุดหนุนโครงกำรเพำะเห้ดนำงฟ้ำ
ภูฏำน *ทบ หน้ำ ๑๒๕
โครงกำรพัฒนำศักยภำพกลุ่มสตรี
*ทบ หน้ำ ๑๑๕
โครงกำรพัฒนำศักยภำพผูส้ ูงอำยุ
*ทบ หน้ำ ๑๑๖

เพื่อพัฒนำอำชีพให้เกษตรกร
มีอำชีพเสริมหลังฤดูกำรทำนำ
พัฒนำศักยภำพให้กับสตรี

๑๐,๐๐๐

พัฒนำศักยภำพให้กับผู้สูงอำยุ

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วย
ดำเนินกำร

ในเขตเทศบำล สำนักปลัด
ตำบลก้ำนเหลือง
ในเขตเทศบำล สำนักปลัด
ตำบลก้ำนเหลือง
ในเขตเทศบำล สำนักปลัด
ตำบลก้ำนเหลือง

พ.ศ.๒๕๖๐

มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

งบประมำณ

มี.ค.
เม.ย
.
พ.ค.

รำยละเอียดของ
โครงกำร/กิจกรรม

พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.

โครงกำร/กิจกรรม

ต.ค.

ที่

ปีงบประมำณ ๒๕๖๑
พ.ศ.๒๕๖๐

๓๗
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เทศบำลตำบลก้ำนเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
**************************
4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๔.๑ เสริมสร้ำงกำรมีส่วนรวมของชุมชนในกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่ำงยั่งยืน

๑
๒
๓
๔

โครงกำร/กิจกรรม
โครงกำรจังหวัดขอนแก่นเสียงแคน
ดอกคูณฯ *ทบ หน้ำ ๑๓๙
โครงกำรอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช
*ทบ หน้ำ ๑๔๐
โครงกำรปลูกพืช โดยใช้สำรชีวภัณฑ์
*ทบ หน้ำ ๑๓๗
โครงกำรอนุรักษ์ดินและน้ำ
*ทบ หน้ำ ๑๓๘

รำยละเอียดของ
โครงกำร/กิจกรรม

งบประมำณ

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วย
ดำเนินกำร

เพื่อเพิ่มจำนวนพื้นที่สีเขียวใน
เขตตำบลก้ำนเหลือง
เพื่อเป็นกำรอนุรักษ์พันธ์พืช
ท้องถิ่นไม่ให้สูญพันธ์
เพื่อหลีกเลี่ยงกำรใช้สำรเคมี

๕๐,๐๐๐

สำนักปลัด

เพื่อเป็นกำรอนุรักษ์ดินและน้ำ

๓๐,๐๐๐

เทศบำล
ตำบลก้ำนเหลือง
ในเขตเทศบำล
ตำบลก้ำนเหลือง
ในเขตเทศบำล
ตำบลก้ำนเหลือง
ในเขตเทศบำล
ตำบลก้ำนเหลือง

๒๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐

สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด

พ.ศ.๒๕๖๐

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

ลำดับ
ที่

ปีงบประมำณ ๒๕๖๑
พ.ศ.๒๕๖๑

๓๘
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เทศบำลตำบลก้ำนเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
**************************
4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๔.๓ เพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

๑

รำยละเอียดของ
โครงกำร/กิจกรรม

ค่ำจ้ำงเหมำกำจัดหรือฝังกลบขยะมูล เพื่อกำรทำลำยขยะเป็นไปอย่ำง
ฝอย *ทบ หน้ำ ๑๐๘
มีประสิทธิภำพ

งบประมำณ

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วย
ดำเนินกำร

๗๐,๐๐๐

ในเขตเทศบำล
ตำบลก้ำนเหลือง

กอง
สำธำรณสุข

พ.ศ.๒๕๖๐

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

โครงกำร/กิจกรรม

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

ลำดับที่

ปีงบประมำณ ๒๕๖๑
พ.ศ.๒๕๖๐

ภำคผนวก

ประกำศเทศบำลตำบลก้ำนเหลือง
เรื่อง ประกำศใช้แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ ๒๕๖๑
-----------------------------------------------------------ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง
(ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๖(๒) คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนกำรดำเนินงำน แล้วเสนอผู้บริหำร
ท้องถิ่น ประกำศเป็นแผนกำรดำเนินงำน ทั้งนี้ ให้ปิดประกำศแผนกำรดำเนินงำนภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ประกำศ
เพื่อให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันและต้องปิดประกำศไว้อย่ำงน้อยสำมสิบวันนั้น
เทศบำลตำบลก้ำนเหลือง ได้จัดทำแผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อใช้เป็น
กรอบแนวทำงดำเนินงำน และใช้เป็นเครื่องมือในกำรติดตำมประเมินผล โดยได้รับกำรเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
พัฒนำเทศบำลตำบลก้ำนเหลือง ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๐ วันที่ ๑๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงให้ใช้แผน
ดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
จึงประกำศมำให้ทรำบโดยทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๐
บุญทัย นำรินทร์
(นำยบุญทัย นำรินทร์)
นำยกเทศมนตรีตำบลก้ำนเหลือง

