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     บทนํา 

 
 

1.1 บทนํา 
การวางแผนมีความสําคัญตอการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางยิ่ง  เพราะ 

ทองถิ่นตองวางแผนการใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดความคุมคาและประโยชนตอสวนรวมมากท่ีสุด    ตลอดจน
ใชเปนแนวทาง    ทิศทางในการบริหารงานในอนาคต     ท้ังนี้   เพราะการวางแผนเปนงานอันดับแรกของ
กระบวนการบริหาร  เปนงานเริ่มตนกอนขั้นตอนอื่น  และเปนตัวสนับสนุนใหงานดานอื่นๆ ดําเนินไปดวย 
ความสอดคลองและสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลยุทธศาสตรจังหวัดยุทธศาสตรอําเภอ 

  เทศบาลตําบลแวงใหญ  จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโดยสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ  และจัดทํา
แผนพัฒนาสามปโดยสอดคลองกับแผนยุทธศาตรการพัฒนา  เปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการ
พัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป  และยังใชเปนขอมูลในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  
ซึ่งแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. 2554-2558) และแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.  2554-2556) ของเทศบาลตําบล
แวงใหญไดประกาศใชไปแลว 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.  2548  กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาสามปและ
แผนการดําเนินงาน   สําหรับแผนการดําเนินงานนั้น  มีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณนั้น  
แผนการดําเนินงานเปนเอกสารท่ีระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท้ังหมดท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณนั้น  
ทําใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณนั้น  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตาง ๆ ของ
แผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงาน   จะทําใหการติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปมีความสะดวกมากขึ้นอีก
ดวย     ซึ่งแผนการดําเนินงานมีแนวทางในการจัดทําดังตอไปนี ้

1. เปนแผนท่ีแยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเปนแผนดําเนินการ (Action  Plan) 
2. จัดทําหลังจากท่ีไดมีการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปแลว 
3. แสดงถึงเปาหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึง

การดําเนินงานจริง 
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4. เปนการรวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงานท่ีจะเขามาดําเนินการ    ในพ้ืนที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

ขณะนี้การจัดทํางบประมาณรายจาย   ประจําปงบประมาณ   พ.ศ. 2554   ดําเนินการเสร็จ 
เรียบรอยแลว และประกาศใชงบประมาณไปแลวโดยมุงเนนใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
และแผนพัฒนาสามป 

ดังนั้น  จึงจําเปนตองดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน เพ่ือใชเปนเครื่องมือสําคัญในการ 
บริหารงานของผูบริหารทองถิ่น    เพ่ือควบคุมการดําเนนิงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
รวมท้ังยังเปนเคร่ืองมือในการติดตามการดําเนินงานและประเมินผล  โดยใหเกิดประโยชนตอประชาชนอยาง 
สูงสุด 
 

1.2 วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 
1.2.1   เพ่ือแสดงถึงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีจะดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององค 

กรปกครองสวนทองถิ่น 
1.2.2 เพ่ือใชเปนเครื่องมือควบคุมการบริหารงบประมาณขององคกรปกครองสวน 

ทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
1.2.3 เพ่ือใชเปนแนวทางและควบคุมการปฏิบัติงานตามงบประมาณของหนวยงาน 

ภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
1.2.4 เพ่ือใหการติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปงบประมาณมีความสะดวกมากข้ึน 
 

1.3   ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 

 ข้ันตอนท่ี  1   การเก็บรวบรวมขอมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่น  เก็บรวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรมท่ีจะมีการ
ดําเนินการจริงในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ซึ่งจะมีท้ังโครงการ/กิจกรรมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแหงนั้นเอง  และโครงการ/กิจกรรมท่ีหนวยงานอื่นจะเขามาดําเนินการในพื้นท่ี  โดยขอมูลดังกลาว
อาจตรวจสอบไดจากหนวยงานในพ้ืนท่ี  และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อําเภอ  หรือ 
กิ่งอําเภอแบบบูรณาการ  
 

 ข้ันตอนท่ี  2  การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่น  รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  หนวยราชการสวนกลาง    สวนภูมิภาค   รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่น ๆ      ท่ี
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ดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิน่  แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น    โดยมีเคาโครงแผนการดําเนินงาน    2   สวน    คือ 

สวนท่ี  1     บทนํา 
       องคประกอบ  ประกอบดวย 

 วัตถุประสงค 
 ข้ันตอนของแผนการดําเนินงาน 
 ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 

  สวนท่ี  2     บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
       องคประกอบ  ประกอบดวย 

 บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

 

 ข้ันตอนท่ี   3  การประกาศแผนการดําเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่นนํารางแผนการดําเนินงาน  เสนอผูบริหาร
ทองถิ่นเพ่ือประกาศใชการประกาศแผนการดําเนินงานใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําประกาศ   ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  เรื่อง  แผนการดําเนินงานพัฒนาเทศบาลตําบลแวงใหญ  ประจําป  เพื่อปด
ประกาศโดยเปดเผยให สาธารณชนไดทราบและสามารถตรวจสอบได 
 

1.4   ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 
1.4.1 แผนการดําเนินงาน     ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบถึงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   

ท่ีจะดําเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ี  
1.4.2 ทําใหการบริหารงบประมาณของผูบริหารทองถิ่นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
1.4.3 แผนการดําเนินงาน     ทําใหทราบถึงระยะเวลาท่ีชัดเจนของแตละโครงการ/กิจกรรมท่ีจะ

ดําเนินการจริง 
1.4.4 แผนการดําเนินงาน   เปนประโยชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เพราะเปนการรวบรวมขอมูลแผนการดําเนินงานของทุกหนวยงานภายในเทศบาลมา
ดําเนินการ 

 
 
 

************* 
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ยุทธศาสตร  /  แนวทาง

  

1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ  

1.1  แนวทางการพัฒนา      :  การพัฒนา สงเสรมิสนับสนุนการศกึษา 6 4.20     2,340,620      7.98 สํานักปลัดเทศบาล

1.2  แนวทางการพัฒนา      :  การสงเสรมิ สบืสานและอนุรักษศาสนา วัฒนธรรม 16 11.19    865,000       2.95 สํานักปลัดเทศบาล

จารตีประเพณทีี่ดี

1.3 แนวทางการพัฒนา    :  การพัฒนาสงเสรมิและสนับสนุนการจัดการดานสาธารณสุข 7 4.90     370,000       1.26 กองสาธารณสุข

การปองกันและควบคุมโรค  การรักษาพยาบาลการฟนฟูสมรรถนะดานรางกายและ

จติใจใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง

1.4 แนวทางการพัฒนา       :  การพัฒนา สงเสรมิและสนับสนุนการกฬีา 5 3.50     195,000       0.66 สํานักปลัดเทศบาล

1.5 แนวทางการพัฒนา       :  การพัฒนาสงเสรมิสนับสนุนสถาบัน ครอบครัวและองคกร 2 1.40     40,000         0.14 สํานักปลัดเทศบาล

ชุมชนใหเขมแข็ง

รวม 36 25.17   3,810,620     12.99

 จํานวน

โครงการ

ท่ี

ดําเนนิการ

 คดิเปน

รอยละ

ของ

โครงการ

ท้ังหมด

บัญชสีรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554

เทศบาลตําบลแวงใหญ        

 จํานวน

งบประมาณ

คดิเปนรอย

ละของ

งบประมาณ

หนวยดําเนนิการ

บ ัญชสรุปโครงการี
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ยุทธศาสตร  /  แนวทาง

  

 จํานวน

โครงการ

ท่ี

ดําเนนิการ

 คดิเปน

รอยละ

ของ

โครงการ

ท้ังหมด

 จํานวน

งบประมาณ

คดิเปนรอย

ละของ

งบประมาณ

หนวยดําเนนิการ

2)  ยุทธศาสตร  การแกไขปญหาความยากจน       

2.1 แนวทางการพัฒนา    :   การเสรมิสรางขีดความสามารถของกลุมอาชีพในการแกไข 4 2.80     195,000       0.66 สํานักปลัดเทศบาล

ปญหาความยากจน

2.2 แนวทางการพัฒนา    :   การเพิ่มศักยภาพและโอกาสแกคนยากจนและผูดอยโอกาส 5 3.50     2,820,000     9.61 สํานักปลัดเทศบาล

รวม 9 6.29     3,015,000    10.27

3)  ยุทธศาสตรท่ี  :  การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู 

3.1  แนวทางการพัฒนา    :   การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสงและ 7 4.90     2,597,000     8.85 กองชาง

ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐานและทั่วถงึ

3.2  แนวทางการพัฒนา    :   การเพิ่มประสทิธภิาพระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 1.40     130,000        0.44 สํานักปลัดเทศบาล

3.3  แนวทางการพัฒนา    :   การพัฒนาสงเสรมิและสนับสนุนการรักษาความปลอดภัย 4 2.80     75,000         0.26 สํานักปลัดเทศบาล

ในชีวติและทรัพยสนิ

3.4  แนวทางการพัฒนา    :   การสงเสรมิและสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหา 5 3.50     129,000        0.44 สํานักปลัดเทศบาล

ยาเสพตดิและอบายมุขในชุมชน

รวม 18 12.59   2,931,000    9.99

บ ัญชสรุปโครงการี
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ยุทธศาสตร  /  แนวทาง

  

 จํานวน

โครงการ

ท่ี

ดําเนนิการ

 คดิเปน

รอยละ

ของ

โครงการ

ท้ังหมด

 จํานวน

งบประมาณ

คดิเปนรอย

ละของ

งบประมาณ

หนวยดําเนนิการ

4)   ยุทธศาสตร :   การพัฒนาดานเศรษฐกจิชุมชน  การคาและการลงทุน

4.1  แนวทางการพัฒนา   :   การสงเสรมิและสนับสนุนการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใช 1 0.70     30,000         0.10 สํานักปลัดเทศบาล

ในการสรางคุณคาของผลติภัณฑชุมชน

รวม 1 0.70    30,000        0.10

5)   ยุทธศาสตร :   การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม

5.1  แนวทางการพัฒนา  :   การเพิ่มประสทิธภิาพการจัดการขยะชุมชน  สิ่งปฏิกูลและ 2 1.40     35,000         0.12 กองสาธารณสุข

น้ําเสยี

5.2 แนวทางการพัฒนา  :   การพัฒนาและฟนฟูพื้นที่ปาและปาตนน้ําลําธาร   ใหเกดิ 2 1.40     45,000         0.15 กองสาธารณสุข

ความสมดุลทางธรรมชาติ

5.3 แนวทางการพัฒนา  :   การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดนิใหสมบูรณ -        -      -             -        สํานักปลัดเทศบาล

รวม 4 2.80    80,000        0.27

บ ัญชสรุปโครงการี
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ยุทธศาสตร  /  แนวทาง

  

 จํานวน

โครงการ

ท่ี

ดําเนนิการ

 คดิเปน

รอยละ

ของ

โครงการ

ท้ังหมด

 จํานวน

งบประมาณ

คดิเปนรอย

ละของ

งบประมาณ

หนวยดําเนนิการ

6) ยุทธศาสตร  :   การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี

6.1 แนวทางการพัฒนา   :   การเสรมิสรางและพัฒนาการเมืองทองถิ่นใหโปรงใส    4 2.80     55,000         0.19 ทุกสวนราชการ

สุจรติ   ตรวจสอบได

6.2 แนวทางการพัฒนา   :   การพัฒนาสมรรถนะการทํางานของบุคลากร 2 1.40     619,000       2.11 ทุกสวนราชการ

6.3 แนวทางการพัฒนา   :   การพัฒนาขีดความสามารถในดานการบรหิารจัดการ  การเงนิ 68 47.55   18,793,788   64.05 ทุกสวนราชการ

การคลังและงบประมาณ

6.4 แนวทางการพัฒนา   :   การเสรมิสรางการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการพัฒนา 1 0.70     10,000         0.03 ทุกสวนราชการ

ทองถิ่น

รวม 75 52.45   19,477,788   66.38

รวมท้ังสิ้น 143 100.00 29,344,408  100.00

บ ัญชสรุปโครงการี
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ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.
ย

พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

1 โครงการจางนักเรียนนักศึกษา ประกาศรับสมัครนักเรียน   นักศึกษา                  30,000 สํานักงาน สํานักปลัดเทศบาล
ทํางานชวงปดภาคเรียนฤดูรอน เพ่ือปฏิบัติงานในชวงปดภาคเรียน เทศบาลตําบล

ฤดูรอน ตามความจําเปนและเหมาะสม แวงใหญ
2 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จัดกิจกรรมตอบปญหาชิงรางวัล กิจกรรม                  35,000 ลานกีฬาตาน สํานักปลัดเทศบาล

ประกวดหนูนอยสุขภาพดีเลนเกมสลับ ยาเสพติดของ
สมองฯลฯ เทศบาลตําบล

แวงใหญ
3 คาวัสดุอาหารเสริม(นม) จัดซ้ือวัสดุอาหารเสริม (นม) ใหแก                942,060 สํานักงาน สํานักปลัดเทศบาล

โรงเรียนชุมชนบานแวงใหญ โรงเรียน เทศบาลตําบล
บานบะแค ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดทรงธรรม แวงใหญ
และวัดสระเกษ

หนวยดําเนินการ งบประมาณ

 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554

เทศบาลตําบลแวงใหญ
 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

1.1   แนวทางการพัฒนา   :  การพัฒนา  สงเสริม สนับสนุนการศึกษา

ลําดับ
พ.ศ.2554

สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.2553

ยุทธศาสตร์ที  1
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ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.
ย

พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

4 คาอาหารกลางวัน อุดหนุนคาอาหารกลางวันใหแกโรงเรียน             1,288,560 สํานักงาน สํานักปลัดเทศบาล
ชุมชนบานแวงใหญ โรงเรียนบานบะแค เทศบาลตําบล
และจัดซ้ืออาหารกลางวันสําหรับ แวงใหญ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดทรงธรรมและวัด
สระเกษ

5 คาใชจายในการพัฒนาบุคลากร สงเสริมสนับสนุนใหครูผูดูแลเด็กเขารั                  15,000 สํานักงานเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
ทางการศึกษา การอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการสอน ตําบลแวงใหญ

6 โครงการปรับปรุงศูนยเรียนรูชุมชน ปรับปรุงศูนยเรียนรูชุมชน โดยติดตั้ง                  30,000 สํานักงานเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
เคานเตอรยาวติดผนัง  สําหรับวางเครื่อง ตําบลแวงใหญ
คอมพิวเตอร  ขนาดไมนอยกวา  4  เมตร

สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2553 พ.ศ.2554

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที  1
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ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.
ย

พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

1 โครงการฉลองศาลพอปูหลวงกลาง จัดงานฉลองศาลเจาปูหลวงกลาง และ จัด                400,000 บริเวณลานกีฬา สํานักปลัดเทศบาล
และงานประเพณีลอยกระทง งานประเพณีลอยกระทง ประกวดขบวน ตานยาเสพติด

แหแตละชุมชน ประกวดกระทง ประกวด เทศบาลตําบล
นางนพมาศ แวงใหญ

2 โครงการจัดงานวันขึ้นปใหม ขาราชการ พอคา ประชาชน รวมกิจกรรม                  15,000 ลานกีฬาตาน สํานักปลัดเทศบาล
ทําบุญตักบาตรวันขึ้นปใหม ยาเสพติดเทศบาล

ตําบลแวงใหญ
3 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต จัดกิจกรรมรดน้ําดําหัวขอพรผูสูงอายุ                  55,000 ลานกีฬาตาน สํานักปลัดเทศบาล

สรงน้ําพระคูบานคูเมือง มอบของขวัญ ยาเสพติดเทศบาล
ของชํารวยแกผูสูงอายุ ตําบลแวงใหญ

4 โครงการจัดงานประเพณีแหเทียน จัดกิจกรรมแหเทียนพรรษา ถวายตนเทียน                  40,000 วัดในเขตเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
พรรษา ผาอาบน้ําฝนและจตุปจจัย ตําบลแวงใหญ

5 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ จัดทําซุมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ                  50,000 สํานักงานเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
จัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญของ พระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาบรม ตําบลแวงใหญ
ราชการ ราชินีนาถ

6 โครงการบรรพชาสามเณรภาค จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน                  42,000 วัดในเขตเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
ฤดูรอนและบวชศิลจาริณี และบวชศิลจาริณี จํานวน 50 รูป ตําบลแวงใหญ

1.2   แนวทางการพัฒนา   :  การสงเสริม สืบสานและอนุรักษศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีท่ีดี

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ
พ.ศ.2553 พ.ศ.2554

สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

ยุทธศาสตร์ที  1
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ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.
ย

พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

7 โครงการปฏิบัติธรรมและอยู จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและอยูปริวาสธรรม                  30,000 วัดในเขตเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
ปริวาสธรรม วัดจิตตปริวนาราม ตําบลแวงใหญ

8 โครงการทองถ่ินไทย ใสใจวิถีพุทธ จัดกิจกรรมใหคณะผูบริหารเทศบาล                  20,000 วัดในเขตเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และ ตําบลแวงใหญ
ลูกจาง รวมบําเพ็ญกุศลสืบสานวิถีพุทธ
รวมกับประชาชนเนื่องในวันธรรมสวนะ

9 โครงการจัดงานทอดกฐินประจําป คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล                  25,000 วัดจิตตปริวนาราม สํานักปลัดเทศบาล
พนักงานและลูกจาง พอคา ประชาชนใน บานบะแค หมูที่ 5
เขตเทศบาลรวมทําบุญและถวายผากฐิน

10 อุดหนุนโครงการจัดงานวันรัฐพิธี สนับสนุนงบประมาณใหแกที่ทําการ                    8,000 สํานักงานเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
ปกครองอําเภอแวงใหญ เพ่ือดําเนินการ ตําบลแวงใหญ
ตามวัตถุประสงคของโครงการ

11 อุดหนุนโครงการบุญกุมขาวใหญ สนับสนุนบประมาณใหแกที่ทําการ                  50,000 สํานักงานเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
ไหวพระธาตเจดียของดีแวงใหญ ปกครองอําเภอแวงใหญ เพ่ือดําเนินการ ตําบลแวงใหญ

ตามวัตถุประสงคของโครงการ
12 อุดหนุนโครงการสงเสริม สนับสนุนบประมาณใหแกที่ทําการ                  40,000 สํานักงานเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล

ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน "เทศกาล ปกครองจังหวัดขอนแกน เพ่ือดําเนินการ ตําบลแวงใหญ
หมอลําโลก ดนตรีไรพรมแดน" ตามวัตถุประสงคของโครงการ

สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2553 พ.ศ.2554

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที  1
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ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.
ย

พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

13 อุดหนุนการจัดงานประเพณี สนับสนุนบประมาณใหแกมหาวิทยาลัย                  30,000 สํานักงานเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
มหาวิทยาลัยปูนา ปูนา  กลุมหรือชุมชน องคกรการกุศล ตําบลแวงใหญ

หรือองคกรที่จัดตั้งตามกฎหมาย  เพ่ือ
ดําเนินการตามวัตถุประสงคของโครงการ

14 อุดหนุนการจัดงานฉลองศาล สนับสนุนบประมาณใหแกคณะกรรมการ                  10,000 สํานักงานเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
เจาพอหนองโบสถ หมูบาน/ชุมชน  องคกรการกุศล  หรือ ตําบลแวงใหญ

ที่จัดตั้งตามกฎหมาย  เพ่ือดําเนินการตาม
วัตถุประสงคของโครงการ

15 อุดหนุนการจัดงานฉลองศาล สนับสนุนบประมาณใหแกคณะกรรมการ                  35,000 สํานักงานเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
เจาพอปูตา หมูบาน/ชุมชน  องคกรการกุศล  หรือ ตําบลแวงใหญ

ที่จัดตั้งตามกฎหมาย  เพ่ือดําเนินการตาม
วัตถุประสงคของโครงการ

16 อุดหนุนโครงการออกรานกาชาดงาน สนับสนุนงบประมาณใหแกที่ทําการ                  15,000 สํานักงานเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
เทศกาลไหม ปกครองอําเภอแวงใหญ เพ่ือดําเนินการ ตําบลแวงใหญ

ตามวัตถุประสงคของโครงการ

สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2553 พ.ศ.2554

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที  1
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ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.
ย

พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

1 อุดหนุนศูนยเฉลิมพระเกียรติ อุดหนุนงบประมาณใหแก ที่ทําการ                  60,000 สํานักงานเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
ผูปวยเอดสและผูติดเช้ือ H.I.V ปกครองอําเภอแวงใหญ  เพ่ือดําเนินการ ตําบลแวงใหญ

ตามวัตถุประสงคของโครงการ
2 โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ อบรมเพ่ิมประสิทธิภาพอสม. ตําบล                  40,000 สํานักงานเทศบาล กองสาธารณสุข

อสม. แวงใหญ ตําบลแวงใหญ และส่ิงแวดลอม
3 โครงการประกวดเตนแอโรบิค จัดกิจกรรมประกวดเตนแอโรบิค                  50,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

ของประชาชนทั่วไป/นักเรียน ประชาชนทั่วไป/นักเรียน  พรอมจายเงิน ตําบลแวงใหญ และส่ิงแวดลอม
รางวัลพรอมโลหรางวัลแกทีมที่ชนะเลิศ

4 โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบา จัดกิจกรรมออกฉีดวัคซีนปองกันโรค                  20,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข
พิษสุนัขบา   ยาคุมกําเนิด ตําบลแวงใหญ และส่ิงแวดลอม

5 โครงการสงเสริมการออกกําลังกาย จัดกิจกรรมใหประชาชนไดออกกําลังกาย                  20,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข
เพ่ือสุขภาพใหแกประชาชน รวมกัน อยางนอยเดือนละ 1  ครั้ง ตําบลแวงใหญ และส่ิงแวดลอม

6 อุดหนุนโครงการพัฒนาสาธารณสุข สนับสนุนงบประมาณ เพ่ือการดําเนินงาน                  70,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข
มูลฐาน ของกลุม อสม. ในชุมชน / หมูบาน ตําบลแวงใหญ และส่ิงแวดลอม

7 สงเงินสมทบกองทุนระบบ จายเงินสมทบระบบหลักประกัน                110,000 สนง.เทศบาล กองสาธารณสุข
หลักประกันสุขภาพ สุขภาพในระดับทองถ่ิน ตําบลแวงใหญ และส่ิงแวดลอม

หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ

1.3  แนวทางการพัฒนา  -  การพัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการการจัดการดานสาธารณุข  การปองกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การฟนฟูสมรรถนะทางดานรางกายและจิตใจใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
พ.ศ.2554พ.ศ.2553

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ

ยุทธศาสตร์ที  1
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ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.
ย

พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

1 โครงการแขงขันกีฬาทองถ่ิน ดําเนินการจัดงานแขงขันกีฬาทองถ่ิน                  30,000 สํานักงาน สํานักปลัดเทศบาล
สัมพันธ สัมพันธระหวางองคกรปกครองสวน เทศบาลตําบล

ทองถ่ินในเขตอําเภอแวงใหญ แวงใหญ
2 อุดหนุนโครงการแขงขันกีฬา อุดหนุนโรงเรียนแวงใหญวิทยาคม                  35,000 สนับสนุน สํานักปลัดเทศบาล

ตานยาเสพติด โรงเรียนชุมชนบานแวงใหญ  และ ร.ร.แวงใหญวิทฯ
โรงเรียนบานบะแค เพ่ือดําเนินการ ร.ร.ชุมชนบาน
จัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด แวงใหญ

3 โครงการจัดกิจกรรมสําหรับเด็ก จัดกิจกรรมเด็ดและเยาวชนเนื่องในวัน                  50,000 สํานักงาน สํานักปลัดเทศบาล
และเยาวชน เยาวชนแหงชาติ เทศบาลตําบล

แวงใหญ
4 โครงการจัดซ้ือวัสดุกีฬา จัดซ้ืออุปกรณกีฬา มอบใหแกชุมชน                  50,000 สํานักงาน สํานักปลัดเทศบาล

 เทศบาลตําบล
แวงใหญ

5 อุดหนุนโครงการแขงขันกีฬา สนับสนุนงบประมาณใหแก  ที่ทําการ                  30,000 สํานักงาน สํานักปลัดเทศบาล
แหงชาติ ครั้งที่  40 (พ.ศ. 2554) ปกครองจังหวัดขอนแกน  เพ่ือดําเนินการ เทศบาลตําบล

ตามวัตถุประสงคของโครงการ แวงใหญ

สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ
พ.ศ.2553 พ.ศ.2554

1.4  แนวทางการพัฒนา  -  การพัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการกีฬาและการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที  1
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ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.
ย

พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

1 โครงการสายใยรักสานสัมพันธ จัดฝกอบรม ดําเนินกิจกรรมสายใยรัก                  20,000 สํานักงาน สํานักปลัดเทศบาล
ครอบครัวอบอุน สานสัมพันธครอบครัวอบอุน เทศบาลตําบล

แวงใหญ
2 โครงการจัดเวทีประชาคมเพ่ือ 1. จัดเวทีประชาคมคัดเลือกคณะทํางาน                  20,000 สํานักงาน สํานักปลัดเทศบาล

คัดเลือกคณะทํางานศูนยพัฒนา ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนและ เทศบาลตําบล รวมกับ สนง.กิจการ
ครอบครัวในชุมชน สรางเครือขายครอบครัว แวงใหญ สตรีและสถาบัน

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางาน ครอบครัว
ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน   
3. สนับสนุนกิจกรรมศูนยพัฒนา
ครอบครัวในชุมชน

3,810,620

1.5   แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนา สงเสริมสนับสนุนสถาบันครอบครัวและองคกรชุมชนใหเขมแข็ง

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2553 พ.ศ.2554

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

รวมยุทธศาสตรท่ี    1

ยุทธศาสตร์ที  1
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ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.
ย

พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

1 โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพ อบรมผูนําชุมชน/กรรมการหมูบาน โดย                  30,000 ในเขตเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
ผูนําชุมชน บูรณาการรวมกับสํานักงานพัฒนา ตําบลแวงใหญ รวมกับ สนง.พัฒนา

ชุมชนอําเภอแวงใหญ ชุมชนอําเภอแวงใหญ

2 โครงการฝกอบรมดานการสงเสริม อบรมใหความรูเก่ียวกับการสงเสริม                  40,000 ในเขตเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
อาชีพ อาชีพใหแกราษฎรในเขตเทศบาล ตําบลแวงใหญ รวมกับ สนง.พัฒนา

ชุมชนอําเภอแวงใหญ

3 จัดซ้ือวัสดุเครื่องแตงกายสําหรับ ขาราชการ พอคา ประชาชน รวมกิจกรรม                  25,000 ศูนยพัฒนาเด็ก สํานักปลัดเทศบาล
ผูดอยโอกาสและยากจน ดอยโอกาส สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เล็กวัดทรงธรรม

วัดทรงธรรมและวัดสระเกษ และวัดสระเกษ
4 โครงการบานทองถ่ินไทย เทิดไท จัดซ้ือวัสดุกอสรางเพ่ือนําไปสรางบาน                100,000 ในเขตเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล

องคราชัน 84 พรรษา ใหประชาชนผูดอยโอกาส ผูยากไรและ ตําบลแวงใหญ
ผูยากจน ตามนโยบายกระทรวง
มหาดไทย

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
2.1 แนวทางการพัฒนา  :  การเสริมสรางขีดความสามารถของกลุมอาชีพชุมชนในการแกไขปญหาความยากจน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554

เทศบาลตําบลแวงใหญ
 2. ยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจน

ยุทธศาสตร์ที  2
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ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.
ย

พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

1 สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ             2,370,000 ในเขตเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
ตําบลแวงใหญ

2 สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูพิการ จายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูพิการ                318,000 ในเขตเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
ในโครงการที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ตําบลแวงใหญ

3 สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ                  42,000 ในเขตเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
ผูปวยเอดส ตําบลแวงใหญ

4 โครงการฝกอบรมช้ีแจงแนวทางและ -จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการจัดเก็บ                  20,000 ในเขตเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
จัดเก็บขอมูล จปฐ. ขอมูล จปฐ.   กลุมเปาหมาย 21  คน ตําบลแวงใหญ

-ออกพ้ืนที่สํารวจขอมูล จปฐ. พรอม
บันทึกขอมูล

5 โครงการชวยเหลือประชาชนดาน ดําเนินกิจกรรมการสงเสริมการเล้ียงสัตว                  70,000 สํานักงานเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
เกษตรกรรม การประมง ปลูกพืชผักและผลไมและ ตําบลแวงใหญ

เครื่องมือการเกษตร

          3,015,000 

 2.2   แนวทางการพัฒนา  :  การเพิ่มศักยภาพและโอกาสแกคนยากจนและผูดอยโอกาส

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2553 พ.ศ.2554

รวมยุทธศาสตรท่ี   2

ยุทธศาสตร์ที  2
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ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.
ย

พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

1 โครงการปรับปรุงถนนสุขเกษม ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก ผิวจราจร                702,000 หมูที่ 2 กองชาง
หินคลุกกวาง 4.00 เมตร  ยาว  2,200 บานดอนบาลไท

 เมตร  หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร  ปริมาณ
หินคลุกไมนอยกวา   880 ลูกบาศกเมตร
(ลบ.ม.แนน)    หรือพ้ืนที่ผิวจราจร
ไมนอยกวา  8,800    ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
กําหนด

2 โครงการปรับปรุงถนนแวงใหญ- ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก ผิวจราจร                336,000 หมูที่ 3 กองชาง
ทุมหวย หินคลุกกวาง 3.50 เมตร  ยาว  1,150 บานหัวหนองแวง

เมตร  หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร  ปริมาณ
หินคลุกไมนอยกวา   402.50
ลูกบาศกเมตร (ลบ.ม.แนน)    หรือ
พ้ืนที่ไมนอยกวา  4,025    ตารางเมตร

 งบประมาณ หนวยดําเนินการ

3.1   แนวทางการพัฒนา   : การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสงและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐานและท่ัวถึง
พ.ศ.2553 พ.ศ.2554

สถานที่ดําเนินการ

 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554

เทศบาลตําบลแวงใหญ
 3. ยุทธศาสาตรการพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที  3
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ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.
ย

พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
กําหนด

3 โครงการปรับปรุงถนนกินรี ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก ผิวจราจร                389,000 หมูที่ 7 กองชาง
 หินคลุกกวาง 4.00 เมตร  ยาว  1,200 บานเมืองทอง

เมตร  หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร  ปริมาณ
หินคลุกไมนอยกวา   480 ลูกบาศกเมตร
(ลบ.ม.แนน)    หรือพ้ืนที่ผิวจราจร
ไมนอยกวา  4,800    ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
กําหนด

4 โครงการปรับปรุงถนนแวงใหญ- ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก ผิวจราจร                300,000 หมูที่ 1 กองชาง
หวยยาง หินคลุกกวาง 5.00  เมตร  ยาว  700 บานแวงใหญ

เมตร  หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร  ปริมาณ
หินคลุกไมนอยกวา  350 ลูกบาศกเมตร
(ลบ.ม.แนน)   หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา
3,500  ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลแวงใหญ

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการลําดับ โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที  3
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ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.
ย

พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

5 โครงการปรับปรุงถนนบะแค- ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก ผิวจราจร                300,000 หมูที่ 5 กองชาง
หัวฝาย หินคลุกกวาง 3.5.0  เมตร  ยาว  750 บานแวงใหญ

เมตร  หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร  ปริมาณ
หินคลุกไมนอยกวา  262.50
ลูกบาศกเมตร(ลบ.ม.แนน)   หรือ
พ้ืนที่ไมนอยกวา  2,625    ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล

6 โครงการซอมแซมถนน ตรอก ซอย ซอมแซมถนน ตรอก ซอย ทอระบายน้ํา                300,000 ในเขตเทศบาล กองชาง
ทอระบายน้ําและรางระบายน้ํา รางระบายน้ํา  แหลงเก็บกักน้ํา ฯลฯ ตําบลแวงใหญ
ในเขตเทศบาล  

7 ขยายเขตไฟฟาและระบบจําหนาย จายเงินอุดหนุนขยายเขตไฟฟาและ                270,000 ในเขตเทศบาล กองชาง
ไฟฟาสาธารณะ ระบบจําหนายไฟฟาสาธารณะใหแก ตําบลแวงใหญ

สํานักงานการไฟฟาสวนถูมิภาคอําเภอ
พล เพ่ือดําเนินการขยายเขตไฟฟาตาม

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการลําดับ โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที  3
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ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.
ย

พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

1 เงินสํารองจาย จายเงินสํารองจายใหแกผูประสบ                100,000 ในเขตเทศบาล สํานักปลัด กองคลัง
สาธารณภัย เชน อัคคีภัย วาตภัย ภัยแลง ตําบลแวงใหญ กองชาง
และภัยหนาว กองสาธารณสุขฯ

2 คาวัสดุดับเพลิง จัดซ้ือวัสดุดับเพลิง เชน สายสงน้ําดับ                  30,000 สํานักงานเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
เพลิง ทอดูดน้ําดับเพลิง หัวฉีดน้ําดับ ตําบลแวงใหญ
เพลิง ทอตอตางๆ ประเก็นขอตอ ตูใส
ถังดับเพลิง

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.
ย

พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

1 โครงการปองกันอุบัติเหตุทางถนน ดําเนินการจัดตั้งจุดตรวจ / จุดสกัด / จุด                  50,000 ในเขตเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
ปอมปรามทุกหมูบาน ในเขตเทศบาล ตําบลแวงใหญ

2 โครงการสงเสริมกิจกรรมสมาชิก สมาชิก อปพร. ประจําศูนย อปพร.                  10,000 ในเขตเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
อปพร. เทศบาลตําบลแวงใหญ รวมกิจกรรม ตําบลแวงใหญ

บําเพ็ญกุศล เนื่องในวันสถาปนา อปพร.
(23 มีนาคม)

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

3.2  แนวทางการพัฒนา  -  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

3.3  แนวทางการพัฒนา  - การพัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
พ.ศ.2553

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณลําดับ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2553 พ.ศ.2554

พ.ศ.2554

ยุทธศาสตร์ที  3
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ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.
ย

พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

3 โครงการฝกซอมแผนปองกันภัย ดําเนินการซอมแผนปองกันภัยฝาย                    5,000 ในเขตเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
ฝายพลเรือน พลเรือนรวมกับที่ทําการปกครองอําเภอ ตําบลแวงใหญ

แวงใหญ สภ.แวงใหญ และร.พ.แวงใหญ
4 อุดหนุนโครงการอาสาสมัครจราจร สนับสนุนงบประมาณใหแก                  10,000 สนง. เทศบาล สํานักปลัดเทศบาล

ในสถานศึกษา สภ.แวงใหญ  เพ่ือดําเนินการตาม ตําบลแวงใหญ
วัตถุประสงคของโครงการ

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.
ย

พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

1 โครงการปองกันและแกไขปญหา ฝกอบรมกลุมเส่ียง  / ศึกษาดูงาน                  40,000 ในเขตเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
ยาเสพติด รณรงคปองกันและแกไขปญหา ตําบลแวงใหญ

ยาเสพติด
2 อุดหนุนงบประมาณโครงการปองกัน สนับสนุนงบประมาณใหแก ศูนยตอสู                  30,000 ในเขตเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล

และแกไขปญหายาเสพติด เพ่ือเอาชนะยาเสพติดจังหวัดขอนแกน ตําบลแวงใหญ
(ศตส.จ.ขอนแกน) เพ่ือดําเนินการตาม
วัตถุประสงคของโครงการ

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2553 พ.ศ.2554

หนวยดําเนินการลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

3.4  แนวทางการพัฒนา  - การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอบายมุขในชุมชน
พ.ศ.2553 พ.ศ.2554

ยุทธศาสตร์ที  3
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ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.
ย

พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

3 อุดหนุนโครงการปองกันและ สนับสนุนงบประมาณใหแกที่ทําการ                  10,000 ที่ทําการปกครอง สํานักปลัดเทศบาล
คนหาผูเก่ียวของกับยาเสพติด ปกครองอําเภอแวงใหญ เพ่ือดําเนินตาม อําเภอแวงใหญ

วัตถุประสงคของโครงการ
4 อุดหนุนโครงการแกไขปญหากลุม สนับสนุนงบประมาณใหแกที่ทําการ                  14,000 ที่ทําการปกครอง สํานักปลัดเทศบาล

วัยรุน ปกครองอําเภอแวงใหญ เพ่ือดําเนินตาม อําเภอแวงใหญ
วัตถุประสงคของโครงการ

5 อุดหนุนโครงการเครือขาย สนับสนุนงบประมาณใหแกที่ทําการ                  35,000 ที่ทําการปกครอง สํานักปลัดเทศบาล
ผูประสานพลังแผนดิน ปกครองอําเภอแวงใหญ เพ่ือดําเนินตาม อําเภอแวงใหญ

วัตถุประสงคของโครงการ

2,931,000

สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2553 พ.ศ.2554

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ

รวมยุทธศาสตรท่ี    3

ยุทธศาสตร์ที  3
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ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.
ย

พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

1 อุดหนุนศูนยบริการและ สนับสนุนงบประมาณใหแกศูนยบริการ                  30,000 สํานักงานเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และถายทอดเทนโนโลยีการเกษตร ตําบลแวงใหญ

เพ่ือดําเนินการตามวัตถุประสงคของ
โครงการ
 

               30,000 รวมยุทธศาสตรท่ี    4

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
 แนวทางการพัฒนา  :  การสงเสริมและสนับสนุนการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการสรางคุณคาของผลิตภัณฑชุมชน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554

เทศบาลตําบลแวงใหญ
 4. ยุทธศาสาตรการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การคาและการลงทุน

ยุทธศาสตร์ที  4
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ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.
ย

พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัด อบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะ                  30,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข
ขยะ มูลฝอย   รณรงคประชาสัมพันธการ ตําลแวงใหญ และส่ิงแวดลอม

จัดการขยะ
2 โครงการขุดฝงกลบขยะ จางเหมาขุดฝงกลบขยะมูลฝอยและ                    5,000 ที่ทิ้งขยะมูลฝอย กองสาธารณสุข

ในโครงการที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม เทศบาล (บะแจง) และส่ิงแวดลอม
ของเทศบาล

5.1   แนวทางการพัฒนา  -  การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชนสิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย
พ.ศ.2553 พ.ศ.2554

 งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554

เทศบาลตําบลแวงใหญ
 5. ยุทธศาสาตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที  5
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ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.
ย

พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

1 อุดหนุนโครงการเขาคายเยาวชนรัก สนับสนุนงบประมาณใหแก โรงเรียน                  25,000 สํานักงานเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
ส่ิงแวดลอม แวงใหญวิทยาคม 10,000.- บาท ตําบลแวงใหญ  

โรงเรียนชุมชนบานแวงใหญ
10,000.- บาท  และโรงเรียนบานบะแค
5,000.- บาท

2 คาใชจายในการรังวัดที่ดิน จายคาธรรมเนียมในการรังวัดแนวเขต                  20,000 สํานักงานเทศบาล กองชาง
ที่ดินสาธารณะประโยชน ใหแกสํานัก ตําบลแวงใหญ
งานที่ดินจังหวัดขอนแกน สาขาพล
ตามอัตราที่เรียกเก็บ

               80,000 รวมยุทธศาสตรท่ี   5

หนวยดําเนินการ งบประมาณ

5.2  แนวทางการพัฒนา  -  การพัฒนาและฟนฟูพื้นท่ีปาและปาตนน้ําลําธารใหเกิดความสมดุลทางธรรมชาติ
พ.ศ.2553 พ.ศ.2554

โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการลําดับ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที  5
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6.1 แนวทางการพัฒนา -  การเสริมสรางและพัฒนาการเมืองทองถิ่นใหโปรงใส  สุจริต ตรวจสอบได

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.
ย

พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

1 โครงการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น จัดเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 5,000                ชุมชน/หมูบาน สํานักปลัดเทศบาล
ของประชาชน ในการดําเนินกิจการของเทศบาล รวมถึง ในเขตเทศบาล

จัดเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ที่ไดรับผลกระทบ
ในโครงการที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
และความเดือดรอนของประชาชนใน
ทองถ่ิน

2 คาใชจายในการเลือกตั้ง ดําเนินกิจกรรมสงเสริมการเลือกตั้งระดับ 20,000              ชุมชน /หมูบาน สํานักปลัดเทศบาล
ชาติ และระดับทองถ่ิน ไดแก การจัดทํา ในเขตเทศบาล
ปายรณรงคตางๆ

สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2553 พ.ศ.2554

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ

 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554

เทศบาลตําบลแวงใหญ
 6. ยุทธศาสาตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์ที  6
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ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.
ย

พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

3 อุดหนุนศูนยรวมขาวการจัดซ้ือ สนับสนุนเงินอุดหนุนศูนยขอมูลขาวสาร 20,000              สํานักงานเทศบาล กองคลัง
จัดจาง ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตําบลแวงใหญ

ที่ไดรับหมอบหมายใหเปนผูดําเนินการ
จัดซ้ือจัดจาง (อบต.โนนสะอาด)

4 คาตอบแทนผูปฏิบัติงานอันเปน จายคาตอบแทนใหแกผูปฏิบัติราชการ 10,000              สนง.เทศบาล กองคลัง
ประโยชนแก อปท. อันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง ตําบลแวงใหญ

สวนทองถ่ิน ไดแก คณะกรรมการ
ตรวจงานจาง และผูควบคุมงานกอสราง
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   ตาม
หนังสือที่ มท 0808.3/ว 4231  ลงวันที่
9  ธันวาคม  พ.ศ.  2546

พ.ศ.2554
 งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2553
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที  6
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ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.
ย

พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

1 จายทุนการศึกษา จายเงินทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี 339,000            สํานักงานเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
และระดับปริญญาโท     ใหแกเจาหนาที่ ตําบลแวงใหญ
ทองถ่ินที่มีสิทธิรับทุนตามหลักเกณฑ
ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด

2 โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพและ จัดอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพและทัศนศึกษา 280,000            สํานักงานเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
ทัศนศึกษาดูงานบุคลากร และ ประชุม ดูงานของพนักงานเทศบาล และ ลูกจาง ตําบลแวงใหญ 
เชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําวิสัยทัศนของ และสถานที่ศึกษา
สวนราชการ ดูงาน

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.
ย

พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

1 จายชําระหนี้เงินกูและดอกเบี้ย จายเงินชําระหนี้เงินกูและดอกเบี้ย                713,000 สนง.เทศบาล กองคลัง
ใหแกธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ตําบลแวงใหญ

6.3  แนวทางการพัฒนา  -  การพัฒนาขีดความสามารถในดานการบริหารจัดการ การเงิน การคลังและงบประมาณ

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2553 พ.ศ.2554

6.2  แนวทางการพัฒนา  -  การพัฒนาสมรรถนะการทํางานของบุคลากร

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2553 พ.ศ.2554

ยุทธศาสตร์ที  6
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ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.
ย

พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

2 ประเภทสงเงินสมทบ ส.ท.ท. จายเงินบํารุงสมาคมสันนิบาตแหง                  30,000 สนง.เทศบาล กองคลัง
ประเทศไทย  ตามขอบังคับสมาคม ตําบลแวงใหญ
สันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย

3 คาใชจายในการจัดการจราจร จายคาใชจายในการจัดการจราจร                  10,000 สนง.เทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
ในเขตเทศบาล  โดยพิจารณาจายจาก ตําบลแวงใหญ
เงินคาปรับตามกฎหมายจราจรทางบก

4 สงเงินสมทบ กบท. จายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ                290,000 สนง.เทศบาล กองคลัง
บํานาญขาราชการสวนทองถ่ินตาม ตําบลแวงใหญ
กฎหมาย

5 สงเงินสมทบประกันสังคม จายเงินสมทบประกันสังคมของ                250,000 สนง.เทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
ของพนักงานจางเทศบาล ใหแก ตําบลแวงใหญ
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแกน

6 จายเงินเดือนผูบริหารเทศบาล จายเงินเดือนคณะผูบริหารเทศบาล                819,600 สนง.เทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
จํานวน 12 เดือน ตําบลแวงใหญ

7 จายเงินเดือนพนักงานเทศบาล จายเงินเดือนและเงินเพ่ิมคาครองชีพ             5,342,568 สนง.เทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
เงินประจําตําแหนงปลัดเทศบาล ช่ัวคราวแกพนักงานเทศบาล และเงิน ตําบลแวงใหญ กองคลัง    กองชาง
และเงินเพ่ิมคาครองชีพช่ัวคราว ประจําตําแหนงปลัดเทศบาล จํานวน กองสาธารณสุข

12 เดือน และส่ิงแวดลอม

สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2553 พ.ศ.2554

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที  6
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ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.
ย

พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

8 จายเงินเดือนเลขานุการและที่ปรึกษา จายเงินเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี                165,600 สนง.เทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
 และเลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน ตําบลแวงใหญ

12  เดือน
9 จายคาจางลูกจางประจําและ จายคาจางประจํา และเงินเพ่ิมคา                951,600 สนง.เทศบาล สํานักปลัดเทศบาล

เงินเพ่ิมคาครองชีพช่ัวคราว ครองชีพช่ัวคราวแกลูกจางประจํา ตําบลแวงใหญ กองคลัง    กองชาง
จํานวน 12 เดือน กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดลอม
10 จายคาจางลูกจางช่ัวคราว จายคาจางช่ัวคราวใหแกพนักงานจาง             2,011,280 สนง.เทศบาล สํานักปลัดเทศบาล

เทศบาล จํานวน 12  เดือน ตําบลแวงใหญ กองคลัง    กองชาง
กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอม

11 คาตอบแทนประธานสภาเทศบาล จายคาตอบแทนประธานสภาเทศบาล             1,242,000 สนง.เทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
รองประธานสภา และสมาชิกสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภา ตําบลแวงใหญ
เทศบาล เทศบาล  จํานวน  12  เดือน

12 คาเบี้ยประชุม จายเบี้ยประชุมใหคณะกรรมการที่สภา                120,000 สนง.เทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
เทศบาลตั้งขึ้น และประโยชนตอบแทน ตําบลแวงใหญ
อยางอื่น และการจายเงินคาเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 และ

พ.ศ.2554
 งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2553
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที  6
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ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.
ย

พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนทองถ่ินพ.ศ.2542

13 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา จายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก                  90,000 สนง.เทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
ราชการ เวลาราชการใหแกเจาหนาที่ผูมา    ตําบลแวงใหญ กองคลัง

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตามคําส่ัง    กองสาธารณสุข
เทศบาลตําบลแวงใหญ และส่ิงแวดลอม

   กองชาง
14 คาเชาบาน จายเงินคาเชาบานใหแกเจาหนาที่                213,400 สนง.เทศบาล สํานักปลัดเทศบาล

ทองถ่ินตามสิทธิ ตําบลแวงใหญ กองคลัง    กองชาง
กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอม

15 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จายเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก                142,400 สนง.เทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
พนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา ตําบลแวงใหญ กองคลัง    กองชาง
ตามสิทธิ กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดลอม

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2553 พ.ศ.2554

ยุทธศาสตร์ที  6
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ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.
ย

พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

16 เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จายเงินคารักษาพยาบาลใหแกพนักงาน                195,000 สนง.เทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
และลูกจางประจําตามสิทธิ ตําบลแวงใหญ กองคลัง    กองชาง
 กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดลอม
17 เงินคาตอบแทนพิเศษพนักงาน จายเงินคาตอบแทนพิเศษแกพนักงาน             1,564,740 สนง.เทศบาล สํานักปลัดเทศบาล

เทศบาลและลูกจาง และลูกจาง ตามมติ กทจ.ขอนแกน ตําบลแวงใหญ กองคลัง    กองชาง
กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอม

18 คาใชจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จายคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ                295,000 สนง.เทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
คาซักฟอก  คาตักสิ่งปฏิกูล  คาระวางบรรทุก    ตําบลแวงใหญ กองคลัง
 คาเชาทรัพยสิน(นอกจากคาเชาบาน)    กองสาธารณสุข
คาโฆษณาและเผยแพร  (รายจายเก่ียวกับ    และส่ิงแวดลอม
การจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวสาร    กองชาง
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหสพ

รือส่ิงพิมพตาง ๆ)  คาธรรมเนียมและคา
ลงทะเบียนตาง ๆ  คาจางเหมาบริการ
ตาง ๆ  เชน คาจางเหมาจัดทําปาย
รณรงค

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการลําดับ โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที  6
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ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.
ย

พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

19 คาจางเหมาบริการ จายคาจางเหมาบริการแรงงาน  จํานวน                631,200 สนง.เทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
12  เดือน ตําบลแวงใหญ กองชาง

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอม

20 รายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซม ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซม                135,000 สนง.เทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
ทรัพยสิน ครุภัณฑที่ชํารุดเพ่ือใหใชงานไดอยาง ตําบลแวงใหญ กองคลัง

มีประสิทธิภาพ เชน รถยนต กองสาธารณสุขฯ
เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ กองชาง

21 คารับรอง จายคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือ                  40,000 สนง.เทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
คณะบุคคลที่เขาเยี่ยมชมศึกษาดูงานของ ตําบลแวงใหญ
เทศบาลตําบลแวงใหญ และคาเลี้ยงรับรอง

ในการประชุมสภาเทศบาล   หรือ
กรรมการหรืออนุกรรมการที่ไดรับ
แตงตั้งตามกฎหมาย

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2553 พ.ศ.2554

ยุทธศาสตร์ที  6
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ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.
ย

พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

22 โครงการจัดงานวันเทศบาล จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร  แขงขันกีฬา                  20,000 บริเวณรอบสํานัก สํานักปลัดเทศบาล
ระหวางกอง/หนวยงาน กิจกรรมบําเพ็ญ งานเทศบาล ตาม
ประโยชน เนื่องในวันเทศบาล ถนนชนบท-กุดรู

และบริเวณรอบ
สระหนองแวง

23 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จายคาใชจายในการเดินทางไปราชการ                440,000 สํานักงานเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
ใหแกเจาหนาที่ทองถ่ินตามสิทธิ ไดแก ตําบลแวงใหญ กองคลัง    กองชาง
คาเบี้ยเล้ียง   คาพาหนะ  คาเชาที่พัก กองสาธารณสุข
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน และส่ิงแวดลอม
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน ฯลฯ

24 คาพวงมาลัย ชอดอกไมและพวงมาลา จายพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม                    2,000 สํานักงานเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
พวงมาลา สําหรับใชในงานพิธีและวัน ตําบลแวงใหญ
สําคัญตางๆ เชน วันปยมหาราช วันเฉลิม
พระชนมพรรษา

25 คาชดเชยความเสียหายหรือคา จายคาชดเชยความเสียหาย หรือสินไหม                    5,000 สํานักงานเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
สินไหมทดแทน ทดแทน หรือเงินชวยเหลือพนักงาน ตําบลแวงใหญ

เทศบาล และลูกจางที่ตองคดีอาญา

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2553 พ.ศ.2554

ยุทธศาสตร์ที  6
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26 คาวัสดุสํานักงาน จัดซ้ือวัสดุสํานักงานตามความจําเปน                250,000 สํานักงานเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
และเหมาะสม เชน กระดาษ  แฟม ตําบลแวงใหญ
ปากกา  ดินสอ  ธงชาติ ส่ิงพิมพที่ไดจาก    สํานักงานเทศบาล กองคลัง
การซ้ือวัสดุหรือจางพิมพ น้ําดื่มฯลฯ ตําบลแวงใหญ

   สํานักงานเทศบาล กองสาธารณสุข
ตําบลแวงใหญ

   สํานักงานเทศบาล กองชาง
ตําบลแวงใหญ

27 คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ จัดซ้ือวัสดุไฟฟา  อุปกรณไฟฟาตาม                115,000 สนง.เทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
ความจําเปนและเหมาะสม  เชน    ตําบลแวงใหญ กองคลัง
ปล๊ักไฟฟา  ลําโพง  ไมโครโฟนฯลฯ    กองสาธารณสุขฯ

   กองชาง
28 คาวัสดุงานบานงานครัว จัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัว  ตาม                  30,000 สนง.เทศบาล สํานักปลัดเทศบาล

ความจําเปนและเหมาะสม เชน แปรง ตําบลแวงใหญ กองคลัง
ไมกวาด  เขง  ผาปูโตะ   ถวยชาม กองสาธารณสุข
ชอมสอม แกวน้ํา ฯลฯ

สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2553 พ.ศ.2554

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที  6
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ย

พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

29 คาวัสดุกอสราง จัดซ้ือวัสดุกอสรางตามความจําเปน                135,000 สนง.เทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
และเหมาะสม  เชน  ไม  น้ํามันทาไม ตําบลแวงใหญ กองสาธารณสุขฯ
ทินเนอร  สี  แปรงทาสี  ปูนซีเมนต กองชาง
ปูนขาว  ทราย  อิฐ ฯลฯ

30 คาวัสดุยานพาหนะและขนสง จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนสงตาม                  30,000 สนง.เทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
ความจําเปนและเหมาะสม  เชน    ตําบลแวงใหญ กองคลัง
แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน  รถยนต    กองสาธารณสุข
อะไหลรถยนต  เข็มขัดนิรภัย    กองชาง
ฟลมกรองแสง ฯลฯ

31 คาวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน จัดซ้ือวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน                310,000 สนง.เทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
ตามความจําเปนและเหมาะสม เชน ตําบลแวงใหญ กองคลัง
น้ํามันเบนซิน  น้ํามันดีเซล กองสาธารณสุข
น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบีฯลฯ กองชาง

32 คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร จัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร ตาม                  15,000 สนง.เทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
ความจําเปนและเหมาะสม   เชน    ตําบลแวงใหญ กองสาธารณสุข
กระดาษเขียนโปสเตอร   พูกันและ    กองชาง
สี  ฟลม  รูปสีหรือขาวดําที่ไดจาก
การลางอัดฯลฯ

สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2553 พ.ศ.2554

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที  6
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ย

พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

33 คาวัสดุการศึกษา จัดซ้ือวัสดุส่ือการเรียนการเรียนรู                  20,000 สนง.เทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
ชุมชน  สําหรับศูนยการเรียนรูชุมชน ตําบลแวงใหญ
เทศบาลตําบลแวงใหญ

34 คาวัสดุเครื่องแตงกาย จัดซ้ือเส้ือสะทอนแสง หมวก รองเทา                  40,000 สนง.เทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
ถุงมือ กระบอง ตําบลแวงใหญ กองสาธารณสุข

กองชาง
35 คาวัสดุคอมพิวเตอร จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอรตามความจําเปน                200,000 สนง.เทศบาล สํานักปลัดเทศบาล

และเหมาะสม เชน หมึกคอมพิวเตอร ตําบลแวงใหญ กองคลัง
หัวพิมพ  เมาส  โปรแกรม แปนอักขระ กองสาธารณสุข

กองชาง
36 คาวัสดุวิทยาศาสตร จัดซ้ือเวชภัณฑ แอลกอฮอล ผาพันแผล                  55,000 สนง.เทศบาล กองสาธารณสุข

สําลี  ฯลฯ ตําบลแวงใหญ และส่ิงแวดลอม

37 คาวัสดุสํารวจ จัดซ้ือวัสดุสํารวจ ไดแก บันไดอลูมิเนียม                  10,000 สนง.เทศบาล กองชาง
เครื่องมือดึงสายโทรศัพท ตําบลแวงใหญ

38 คาวัสดุอื่น ๆ จัดซ้ือวัสดุอื่น ๆ  ตามความจําเปนและ                  60,000 สนง.เทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
เหมาะสม เชน  บุงเตา  จอบ เสียม ตําบลแวงใหญ กองสาธารณสุข
วัสดุในการทําลายขยะ  ถังขยะ มิเตอรน้ํา และกองชาง

สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2553 พ.ศ.2554

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที  6
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ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.
ย

พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

หัวเช่ือมแกส  สายสงน้ําดับเพลิง
หัวฉีดน้ําดับเพลิง ฯลฯ

39 คากระแสไฟฟา จายคากระแสไฟฟาอาคารสํานักงาน                500,000 สนง.เทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
อาคาร OTOP  หอกระจายขาวไรสาย ตําบลแวงใหญ และกองคลัง
ทุกจุกในเขตเทศบาล  อาคารตลาดสด
เทศบาล

40 คาน้ําประปา จายคาน้ําประปาสํานักงานเทศบาล                  85,000 สนง.เทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
ตลาดสดเทศบาลและอาคาร OTOP ตําบลแวงใหญ และกองคลัง

41 คาโทรศัพท จายคาโทรศัพททางไกลภายในประเทศ                  55,000 สนง.เทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
ทางไกลระหวางประเทศ คาโทรศัพท ตําบลแวงใหญ
เคล่ือนที่ ซ่ึงเก่ียวของกับการติดตอ
ราชการ  คาใชจายเพ่ือใหไดใชบริการ
โทรศัพทและคาใชจายที่เกิดขึ้นเก่ียวกับ
การใชบริหารโทรศัพท เชน คาเชาเครื่อง
คาเชาเลขหมาย  คาบํารุงรักษาสาย

42 คาไปรษณีย จายคาบริการไปรษณีย  คาธนาณัติ                  16,000 สนง.เทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
คาดวงตราไปรษณียากร  คาเชาตูไปรษณีย ตําบลแวงใหญ

สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2553 พ.ศ.2554

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที  6
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ย

พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

43 คาบริการโทรคมนาคม จายคาใชจายเก่ียวกับการใชระบบ                    2,400 สนง.เทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
อินเตอรเน็ตและคาส่ือสารอื่น ๆ ตําบลแวงใหญ
รวมถึงคาใชจายเพ่ือใหไดใชบริการ

44 ตูเก็บเอกสาร จัดซ้ือตูเก็บเอกสาร 2  ช้ัน ชนิดบานเล่ือน                    7,000 สนง.เทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
ขนาด  3  ฟุต  จํานวน  2  หลัง ตําบลแวงใหญ

45 ตูเหล็กเก็บเอกสาร จัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน                    4,000 สนง.เทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
จํานวน 1  หลัง ตําบลแวงใหญ

46 โตะทํางานพรอมเกาอี้ จัดซ้ือโตะทํางานพรอมเกาอี้ สําหรับ                  25,000 สนง.เทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
ประธานสภาเทศบาลและรองประธานฯ ตําบลแวงใหญ

47 เกาอี้พลาสติก จัดซ้ือเกาอี้พลาสติก จํานวน  300  ตัว                  79,500 สนง.เทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
 ตําบลแวงใหญ

48 ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จัดซ้ือที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ                  15,000 สนง.เทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
จํานวน  1  ชุด ตําบลแวงใหญ

49 ชุดเครื่องเสียงกลางแจง จัดซ้ือชุดเครื่องเสียงกลางแจง                240,000 สํานักงานเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
จํานวน 1 ชุด ตําบลแวงใหญ

สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2553 พ.ศ.2554

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที  6
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ย
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50 หมอตมน้ํารอน จัดซ้ือหมอตมน้ํารอน  ขนาดไมนอยกวา                    9,000 สํานักงานเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
15  ลิตร  กําลังไฟไมนอยกวา  1,650 วัตต ตําบลแวงใหญ
ถังน้ําผลิตจากสแตนเลส  มีระบบอุน
อัตโนมัติ  จํานวน  2  เครื่อง

51 หนวยประมวลผลคอมพิวเตอร จัดซ้ือหนวยประมวลผลคอมพิวเตอร                  10,000 สํานักงานเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
(CPU) (CPU)  จํานวน  1  ชุด ตําบลแวงใหญ

52 เครื่องคอมพิวเตอร จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรแบบ                  30,000 สํานักงานเทศบาล กองชาง
Note book  จํานวน  1    เครื่อง ตําบลแวงใหญ

53 เกาอี้สํานักงาน จัดซ้ือเกาอี้สํานักงาน จํานวน 5  ตัว                    7,500 สํานักงานเทศบาล กองคลัง
ตําบลแวงใหญ

54 ช้ันวางเอกสาร จัดซ้ือช้ันวางเอกสาร  1 ช้ัน  จํานวน  1                    3,500 สํานักงานเทศบาล กองคลัง
ตัว ตําบลแวงใหญ

55 เครื่อง Printer Laser Jet จัดซ้ือเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ความเร็ว                    5,000 สํานักงานเทศบาล กองคลัง
ในการพิมพขาวดําไมนอยกวา 18 ตําบลแวงใหญ
แผน/นาที     ความเร็วในการพิมพสี
ไมนอยกวา  14  แผน  สามารถสแกน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2553 พ.ศ.2554

ยุทธศาสตร์ที  6
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56 จอคอมพิวเตอร จัดซ้ือจอคอมพิวเตอร แบบ LCD  ขนาด                  12,000 สํานักงานเทศบาล กองคลัง
ไมนอยกวา  17  นิ้ว  จํานวน  2 เครื่อง ตําบลแวงใหญ

57 โตะทํางานระดับ 3-6 พรอมเกาอี้ จัดซ้ือโตะทํางานระดับ 3-6 พรอมเกาอี้                    5,000 สํานักงานเทศบาล กองสาธารณสุข
จํานวน 1  ชุด ตําบลแวงใหญ และส่ิงแวดลอม

58 พัดลมตั้งพ้ืน จัดซ้ือพัดลมตั้งพ้ืน จํานวน 2  ตัว                    2,000 สํานักงานเทศบาล กองสาธารณสุข
ตําบลแวงใหญ และส่ิงแวดลอม

59 เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอล จัดซ้ือเครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอล                    9,000 สํานักงานเทศบาล กองสาธารณสุข
ความละเอียดไมนอยกวา 10 ลานพิกเซล ตําบลแวงใหญ และส่ิงแวดลอม

60 โครงการตอเติมหองเก็บพัสดุ ปรับปรุงตอเติมหองเก็บพัสดุดานหลัง                  70,000 สํานักงานเทศบาล กองสาธารณสุข
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม ตําบลแวงใหญ และส่ิงแวดลอม
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
กําหนด

61 โซฟารับแขก จัดซ้ือโซฟารับแขก  จํานวน 1  ชุด                    3,000 สํานักงานเทศบาล กองชาง
ตําบลแวงใหญ  

62 เครื่องสกัดไฟฟา จัดซ้ือเครื่องสกัดไฟฟา  ขนาดมอเตอร                  22,500 สํานักงานเทศบาล กองชาง
ไมนอยกวา  1,450 วัตต  จํานวน 1 เครื่อง ตําบลแวงใหญ  

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
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ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.
ย

พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

63 เทปวัดระยะ จัดซ้ือเทปวัดระยะ    ชนิดไฟเบอร                    7,000 สํานักงานเทศบาล กองชาง
กวาง  13  เมตร  ยาว  50  เมตร  จํานวน ตําบลแวงใหญ  
2  ชุด

64 เทปวัดแบบลอกล้ิง จัดซ้ือเทปวัดแบบลอกล้ิง  ขนาดวัดได                  10,000 สํานักงานเทศบาล กองชาง
ไมนอยกวา  10  กม. จํานวน  1  ชุด ตําบลแวงใหญ  

65 โครงการกอสรางอาคาร กอสรางอาคารโรงยอดรถยนต ขนาด                530,000 สํานักงานเทศบาล กองชาง
โรงจอดรถยนต กวาง  12.20  เมตร  ยาว  22  เมตร ตําบลแวงใหญ

หรือพ้ืนที่อาคารไมนอยกวา  268.40
ตารางเมตร

66 โครงการจัดทําหรือปรับปรุงขอมูล ดําเนินการแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือออก                  10,000 ในเขตเทศบาล กองคลัง
แผนที่ภาษี พ้ืนที่สํารวจ ปรับปรุงแผนที่ภาษีใหเปน ตําบลแวงใหญ

ปจจุบัน
67 โครงการสรางจิตสํานึกในการชําระ จัดทําปายประชาสัมพันธรณรงคการ                  30,000 ในเขตเทศบาล กองคลัง

ภาษี ชําระภาษี การมอบของขวัญและรางวัล ตําบลแวงใหญ
ใหกับผูชําระภาษีดีเดน ประจําป

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวย
ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ) ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.

ย
พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

1 โครงการประชาคมทองถ่ินเพ่ือจัดทํา ดําเนินการประชุมประชาคมในทองถ่ิน                  10,000 ม.1 - ม.7 สํานักปลัดเทศบาล
แผนพัฒนาสามป แผนชุมชนและ เพ่ือเสนอปญหาความเดือดรอน ในการ
แผนการศึกษา จัดทําแผนพัฒนาสามป แผนชุมชนและ

แผนพัฒนาการศึกษา

        19,477,788 
29,344,408     

รวมยุทธศาสตรท่ี 6
รวมท้ังสิ้น

6.4  แนวทางการพัฒนา :  เสริมสรางการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น

สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.2553 พ.ศ.2554

ยุทธศาสตร์ที  6


