
วงเงิน

งบประมาณ      เป้าหมาย
ประจ าปี      (ปริมาณ)

 พ.ศ.2565 ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
งบด าเนินงาน  แผนงานบริหารท่ัวไป (ส านักปลัด)

จ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาท าการอย่างใดอย่างหน่ึง

ซ่ึงไม่ใช่การประกอบ ดัดแปลงต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์

และส่ิงก่อสร้าง (2 คน)

2 จ้างเหมาบริการคนงานขับรถส่วนกลาง (1 คน) 96,000 12 เดือน
ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายหรือแผ่นปิดประกาศ การจ้าง

ท าโปสเตอร์การบันทึกวีดีโอ วีดีทัศน์ การจ้างโฆษณา

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในส่ือประเภทต่างๆ

4 ค่ารับวารสารและส่ิงตีพิมพ์ต่างๆ 100,000 12 เดือน

5 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 108,000 12 เดือน

โครงการฝึกอบรมสัมนาทัศนศึกษาดูงาน เพ่ิมประสิทธิภาพ
การท างานและบริหารจัดการแบบบูรณาการ ของ

นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและ

บุคคลท่ีท าคุณประโยชน์ให้กับเทศบาล

7 โครงการเทศบาลเคล่ือนท่ี 10,000 1 โครงการ

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่พนักงานเทศบาล

ต าบลก้านเหลือง

12 เดือน1

3

6

8 1 โครงการ

แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลก้านเหลือง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

ท่ี งบรายจ่าย/แผนงาน/รายการ/โครงการ

ระยะเวลาในการจัดซ้ือจัดจ้าง

หมายเหตุ
ปี พ.ศ 2564 ปี พ.ศ 2565

192,000

100,000 12 เดือน

100,000 1 โครงการ

20,000



วงเงิน

งบประมาณ      เป้าหมาย
ประจ าปี      (ปริมาณ)

 พ.ศ.2565 ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

9 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000 12 เดือน
10 วัสดุส านักงาน 30,000 12 เดือน
11 วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 12 เดือน
12 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 12 เดือน
13 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 100,000 12 เดือน

14 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 12 เดือน

15 วัสดุการเกษตร 10,000 12 เดือน
16 วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 12 เดือน
17 วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 5,000 12 เดือน
18 วัสดุส ารวจ 5,000 12 เดือน
19 วัสดุจราจร 10,000 12 เดือน

งบลงทุน  แผนงานบริหารท่ัวไป (ส านักปลัด)

20 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 33,600 1 ชุด
21 อุปกรณ์ถ่ายภาพมุมสูง 25,900 1 เคร่ือง

22 เคร่ืองท าน้ าเย็นประเภทขวดคว่ า 10,000 2 เคร่ือง

  -  2  -

แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลก้านเหลือง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

ท่ี งบรายจ่าย/แผนงาน/รายการ/โครงการ

ระยะเวลาในการจัดซ้ือจัดจ้าง

หมายเหตุ
ปี พ.ศ 2565ปี พ.ศ 2564



วงเงิน

งบประมาณ      เป้าหมาย
ประจ าปี      (ปริมาณ)

 พ.ศ.2565 ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
งบด าเนินงาน  แผนงานบริหารท่ัวไป (กองคลัง)

23 ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 20,000 12 เดือน
24 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 50,000 12 เดือน
25 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000 12 เดือน
26 วัสดุส านักงาน 50,000 12 เดือน
27 วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 12 เดือน

งบลงทุน  แผนงานบริหารท่ัวไป (กองคลัง)

28 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All in one ส าหรับงานประมวลผล 23,000 1 ชุด
29 ตู้เก็บเอกสารบานกระจกแบบสไลด์ ขนาด 5 ฟุต 24,000 4 ชุด
30 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังหมึกพิมพ์ 7,500 1 เคร่ือง

งบด าเนินงาน  แผนงานรักษาความสงบภายใน

31 ค่าจ้างเหมาบริการคนขับรถดับเพลิง (1 คน) 96,000 12 เดือน

32 ค่าจ้างเหมาบริการคนงานดับเพลิง (2 คน) 192,000 12 เดือน

ท่ี งบรายจ่าย/แผนงาน/รายการ/โครงการ

ระยะเวลาในการจัดซ้ือจัดจ้าง

หมายเหตุ
ปี พ.ศ 2564 ปี พ.ศ 2565

แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลก้านเหลือง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
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วงเงิน

งบประมาณ      เป้าหมาย
ประจ าปี      (ปริมาณ)

 พ.ศ.2565 ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

โครงการต้ังจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลส าคัญ

เช่นเทศกาลสงกรานต์ เทศกาลปีใหม่

โครงการส่งเสริมความรู้เก่ียวกับการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย

35 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 12 เดือน
งบลงทุน  ครุภัณฑ์การเกษตร 30,000 12 เดือน

36 เคร่ืองเล่ีอยโซ่ยนต์ ขนาดไม่ต่ ากว่า 3 แรงม้า 20,000 12 เดือน
37 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All in one ส าหรับประมวลผล 23,000 12 เดือน
38 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 7,500 12 เดือน

งบด าเนินงาน  แผนงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา

39 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 28,800 3 คัน

40 ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน 400,000 12 เดือน
41 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000 12 เดือน
42 วัสดุส านักงาน 30,000 12 เดือน
43 วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 12 เดือน

33

34

80,000 2 โครงการ

20,000 1 โครงการ
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แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลก้านเหลือง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

ท่ี งบรายจ่าย/แผนงาน/รายการ/โครงการ

ระยะเวลาในการจัดซ้ือจัดจ้าง

หมายเหตุ
ปี พ.ศ 2564 ปี พ.ศ 2565



วงเงิน

งบประมาณ      เป้าหมาย
ประจ าปี      (ปริมาณ)

 พ.ศ.2565 ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
งบลงทุน  แผนงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา

44 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 20,000 12 เดือน
45 ท่ีวางหนังสือพิมพ์ (14 หมู่บ้าน) 7,000 14 อัน

งบด าเนินงาน งานระดับก่อนวัยเรียนและปถมศึกษา

46 ค่าจ้างเหมาพาหนะรับ-ส่ง เด็กเล็กเทศบาลต าบลก้านเหลือง 252,000 1 โครงการ
47 ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 20,000 1 โครงการ
48 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 10,000 2 โครงการ
49 โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ 30,000 1 โครงการ
50 โครงการกิจกรรมวันข้ึนปีใหม่ 2,000 1 โครงการ
51 โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง 10,000 1 โครงการ
52 โครงการประกันคุณภาพภายนอก 5,000 1 โครงการ
53 โครงการประกันคุณภาพภายใน 5,000 1 โครงการ
54 โครงการเย่ียมบ้านเด็ก 5,000 1 โครงการ

เทศบาลต าบลก้านเหลือง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

ท่ี งบรายจ่าย/แผนงาน/รายการ/โครงการ

ระยะเวลาในการจัดซ้ือจัดจ้าง

หมายเหตุ
ปี พ.ศ 2564 ปี พ.ศ 2565
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แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



วงเงิน

งบประมาณ      เป้าหมาย
ประจ าปี      (ปริมาณ)

 พ.ศ.2565 ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

55 โครงการรับสมัครนักเรียนใหม่ 3,000 1 โครงการ
56 โครงการวันแม่แห่งชาติ 10,000 1 โครงการ
57 โครงการวันส าคัญทางศาสนา (แห่เทียนพรรษา) 5,000 1 โครงการ
58 โครงการศูนย์ 3 วัย 5,000 1 โครงการ
59 โครงการป้องกันอุบัติภัยในวัยเรียน 5,000 1 โครงการ

ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล-

ต าบลก้านเหลือง
โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล-

ก้านเหลือง

62 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000 12 เดือน
63 วัสดุส านักงาน 10,000 12 เดือน
64 วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 12 เดือน
65 ค่าอาหารเสริม (นม) ทุกระดับช้ัน 1,213,100 12 เดือน
66 วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 12 เดือน

61 447,615 12 เดือน

60 147,900 1 โครงการ

  -  6  -

แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลก้านเหลือง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

ท่ี งบรายจ่าย/แผนงาน/รายการ/โครงการ

ระยะเวลาในการจัดซ้ือจัดจ้าง

หมายเหตุ
ปี พ.ศ 2564 ปี พ.ศ 2565



วงเงิน

งบประมาณ      เป้าหมาย
ประจ าปี      (ปริมาณ)

 พ.ศ.2565 ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
งบลงทุน งานระดับก่อนวัยเรียนและปถมศึกษา

67 โต๊ะเก้าอ้ีท างาน 9,000 1 ชุด

68 ช้ันวางของ 5,000 20 ตัว

69 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ี 22,000 1 ตัว
70 โครงการสนามเด็กเล็กสร้างปัญญา 50,000 1 โครงการ

งบด าเนินงาน  แผนงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข

71 ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน 720,000 9 คน

72 ค่าจ้างเหมาบริการอาสาสมัครกู้ชีพ 447,500 วันละ 250.-/คน

73 ค่าจ้างเหมาก าจัดหรือฝังกลบบ่อขยะมูลฝอย 100,000 1 โครงการ
74 จัดซ้ือเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ด้านกู้ชีพ 20,000 1 โครงการ

ท่ี งบรายจ่าย/แผนงาน/รายการ/โครงการ

ระยะเวลาในการจัดซ้ือจัดจ้าง

หมายเหตุ
ปี พ.ศ 2564 ปี พ.ศ 2565
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แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลก้านเหลือง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น



วงเงิน

งบประมาณ      เป้าหมาย
ประจ าปี      (ปริมาณ)

 พ.ศ.2565 ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

75 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 45,000 1 โครงการ
76 โครงการอบรมระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน 20,000 1 โครงการ
77 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 12 เดือน
78 วัสดุส านักงาน 20,000 12 เดือน
79 วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 12 เดือน
80 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,000 12 เดือน
81 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 100,000 12 เดือน
82 ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์การแพทย์ ยาเวชภัณฑ์ ถุงมือ ด้านกู้ชีพ 20,000 1 โครงการ
83 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 20,000 1 โครงการ
84 วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 12 เดือน
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แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลก้านเหลือง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

ท่ี งบรายจ่าย/แผนงาน/รายการ/โครงการ

ระยะเวลาในการจัดซ้ือจัดจ้าง

หมายเหตุ
ปี พ.ศ 2564 ปี พ.ศ 2565



วงเงิน

งบประมาณ      เป้าหมาย
ประจ าปี      (ปริมาณ)

 พ.ศ.2565 ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
งบลงทุน  แผนงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข

85 จัดซ้ืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับรถกู้ชีพ 196,000 1 ชุด
86 จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 19,000 2 เคร่ือง
87 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 21,000 1 เคร่ือง
88 เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวด า 7900 1 เคร่ือง

งบด าเนินงาน  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของคนพิการ ด้อยโอกาสและ

ผู้ยากไร้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2565
งบด าเนินงาน  แผนงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

90 ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 3,000 1 โครงการ
91 วัสดุส านักงาน 20,000 12 เดือน
92 วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 12 เดือน

งบลงทุน  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

93 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ 10,000 1 โครงการ
94 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนต าบลก้านเหลือง 10,000 1 โครงการ

ปี พ.ศ 2564 ปี พ.ศ 2565

  -  9  -

แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลก้านเหลือง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

ท่ี งบรายจ่าย/แผนงาน/รายการ/โครงการ

ระยะเวลาในการจัดซ้ือจัดจ้าง

หมายเหตุ

20,000 1 โครงการ89



วงเงิน

งบประมาณ      เป้าหมาย
ประจ าปี      (ปริมาณ)

 พ.ศ.2565 ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
งบลงทุน  งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถ่ิน

95 โรงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข 10,000 0 โครงการ
96 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ (วันกตัญญูรดน้ าขอพร) 70,000 1 โครงการ
97 โครงกาประเพณีบุญเดือนหก 200,000 1 โครงการ

งบด าเนินงาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

98 ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน 192000 2 คน
99 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 12 เดือน
100 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 190,000 12 เดือน
101 วัสดุก่อสร้าง 50,000 12 เดือน
102 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 12 เดือน
103 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 20,000 12 เดือน
104 ชุดทดสอบความเข้มข้นของคอนกรีต (Slum Test) 5,000 1 ชุด
105 แบบหล่อคอนกรีพ (Molds) แบบหล่อทรงเหล่ียม 7,000 1 โครงการ

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

106 โครงการก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลต าบลก้านเหลือง 9,720,000 1 โครงการ
107 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ า บ้านก้านเหลือง หมู่ท่ี1 50,000 1 โครงการ

งบด าเนินงาน  งานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว และป้องกันปัญหามลพิษ

ทางอากาศจากฝุ่นละออง (PM 2.5)

โครงการจัดท าป้ายพรรณไม้ในบริเวณพ้ืนท่ีส านักงานเทศบาล-

ต าบลก้านเหลือง

108

109

ระยะเวลาในการจัดซ้ือจัดจ้าง

50,000 โครงการ

10,000 โครงการ

  -  10  -

แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลก้านเหลือง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

ท่ี งบรายจ่าย/แผนงาน/รายการ/โครงการ หมายเหตุ
ปี พ.ศ 2564 ปี พ.ศ 2565


