


 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลภูผาม่าน 
เรื่อง  การใช้แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  

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

  ด้วย เทศบาลต าบลภูผาม่าน  อ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ได้ด าเนินการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นแผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลภูผาม่าน ที่แสดงถึง
รายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลภูผาม่าน  
ซึ่งการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล         
ภูผาม่าน ได้พิจารณาเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อคราวประชุม   
ครั้งที่ 1/๒๕6๒ เมื่อวันที่ 1๕  ตุลาคม  ๒๕6๒ แล้ว 

    อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  ข้อ ๒๖ (๒) จึงประกาศใช้แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันที่  1๖  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.๒๕6๒ 
 
 
     นายประสิทธิ์  ค าภาพันธ์  

(นายประสิทธิ์  ค าภาพันธ์) 
 นายกเทศมนตรีต าบลภูผาม่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



ประเภทครภุณัฑส์ ำนกังำน

รายละเอยีดครภัุณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนนิการ รับผดิชอบหลักต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เครือ่งปรับอากาศ จัดซือ้เครือ่งปรับอากาศแบบแยกสว่นขนาด 94,000          ส านักงาน ส านักปลัด

36,000  บทียี ูจ านวน ๒ เครือ่ง เทศบาลต าบล

ราคาเครือ่งละ 47,000  บาท ภผูามา่น

ตดิตัง้หอ้งประชมุสภาเทศบาลต าบลภผูามา่น

จัดซือ้ตามราคามาตรฐานครภัุณฑปี์ 2561

รวม 94,000          

ประเภทครภุณัฑย์ำนพำหนะและขนสง่

รายละเอยีดครภัุณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนนิการ รับผดิชอบหลักต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 รถจักรยานยนต์ จัดซือ้รถจักรยานยนต ์ขนาด 120 ซซีี 50,500          ส านักงาน ส านักปลัด

แบบเกยีรธ์รรมดา จ านวน 1 คัน เทศบาลต าบล

จัดซือ้ตามราคามาตรฐานครภัุณฑปี์ 2561 ภผูามา่น

รวม 50,500          

ประเภทครภุณัฑง์ำนบำ้นงำนครวั

รายละเอยีดครภัุณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนนิการ รับผดิชอบหลักต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เครือ่งตัดหญา้แบบขอ้แข็ง เครือ่งตัดหญา้แบบขอ้แข็ง เป็นเครือ่งตัดหญา้ 30,000          ส านักงาน ส านักปลัด

แบบสายสะพาย เครือ่งยนตข์นาดไมน่อ้ยกวา่ เทศบาลต าบล

1.4 แรงมา้ ปรมิาตรกระบอกสบูไมน่อ้ยกวา่ ภผูามา่น

30 ซซี ีพรอ้มใบมดี จ านวน 3 เครือ่ง

รวม 30,000          

ประเภทครภุณัฑส์ ำนกังำน

รายละเอยีดครภัุณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนนิการ รับผดิชอบหลักต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เกา้อีส้ านักงาน จัดซือ้เกา้อีส้ านักงาน จ านวน 2 ตัว 4,000            ส านักงาน กองคลัง

จัดซือ้ตามราคาทอ้งตลาด เทศบาลต าบล

ภผูามา่น

รวม 353,000        

ล าดับที่ ครภัุณฑ์
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนงำนบรหิำรท ัว่ไป

ล าดับที่ ครภัุณฑ์

ครภัุณฑ์
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนงำนบรหิำรท ัว่ไป (งำนบรหิำรงำนคลงั)

แผนงำนบรหิำรท ัว่ไป

ล าดับที่

พ.ศ.2563

แผนงำนบรหิำรท ัว่ไป

                                                                                               บญัชจี ำนวนครภุณัฑส์ ำหรบัทีไ่มไ่ดด้ ำเนนิกำรตำมโครงกำรพฒันำทอ้งถ ิน่                                          แบบ ผด. 02/1                              

แผนกำรด ำเนนิงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563

เทศบำลต ำบลภผูำมำ่น อ ำเภอภผูำมำ่น  จงัหวดัขอนแกน่

ล าดับที่ ครภัุณฑ์
พ.ศ.2562



รายละเอยีดครภัุณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนนิการ รับผดิชอบหลักต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เครือ่งคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุ๊ค จัดซือ้เครือ่งคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุ๊คส าหรับงาน 22,000          ส านักงาน กองคลัง

ส าหรับงานประมวลผล ประมวลผล จ านวน 1 เครือ่ง เทศบาลต าบล

(จัดซือ้ตามเกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะ ภผูามา่น

พืน้ฐานครภัุณฑค์อมพวิเตอร ์ประจ าปี 2562)

รวม 728,000        

รายละเอยีดครภัุณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนนิการ รับผดิชอบหลักต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ป้ายสามเหลีย่มหยดุตรวจ  จัดซือ้ป้ายสามเหลีย่มหยดุ จ านวน 2 ชดุ 30,000          ส านักงาน ส านักปลัด

โดยมคีณุลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้ เทศบาลต าบล งานป้องกนั

 -ป้ายสามเหลีย่มแบบโปรง่ ขนาดฐานกวา้ง

ไมน่อ้ยกวา่ 100 ซ.ม. สงูไมน่อ้ยกวา่ 150 ซ.ม.

 -ไฟนีออนขนาดไมน่อ้ยกวา่ 36 Wจ านวน 2หลอด

 -ไฟหมนุขนาดไมน่อ้ยกวา่ 5 นิว้ 10 W.สแีดง

 -แผน่ป้ายหยดุตรวจ ท าจากเหล็กซงิค์

สติ๊กเกอรท์บึแสง

 -ระบบไฟ 2 ระบบ มชีอ่งใสแ่บตเตอรี ่และมหีมอ้

แปลงไฟบา้น

 -สายไฟไมน่อ้ยกวา่ 15 เมตร

จัดซือ้ตามราคาทอ้งตลาด

รวม 30,000          

รายละเอยีดครภัุณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนนิการ รับผดิชอบหลักต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เครือ่งคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุ๊ค จัดซือ้เครือ่งคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุ๊คส าหรับงาน 44,000          ส านักงาน ส านักปลัด

ส าหรับงานประมวลผล ประมวลผล จ านวน 2 เครือ่ง เทศบาลต าบล

จัดซือ้ใหง้านการศกึษา 1 เครือ่ง ศนูยพั์ฒนา ภผูามา่น

เด็กเล็กวดัทา่กระบอื

(จัดซือ้ตามเกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะ

พืน้ฐานครภัุณฑค์อมพวิเตอร ์ประจ าปี 2562)

ประเภทครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์

ครภัุณฑ์

ครภัุณฑ์

แผนงำนกำรศกึษำ

ประเภทครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์

แผนงำนบรหิำรท ัว่ไป(งำนบรหิำรงำนคลงั)

ล าดับที่

ล าดับที่

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ครภัุณฑ์
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ประเภทครภุณัฑไ์ฟฟ้ำและวทิยุ

แผนงำนกำรรกัษำควำมสงบภำยใน

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ล าดับที่



รายละเอยีดครภัุณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนนิการ รับผดิชอบหลักต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เครือ่งปรับอากาศ จัดซือ้เครือ่งปรับอากาศแบบแยกสว่น ขนาด 94,000          

36,000  บทียี ูจ านวน 2 เครือ่ง ราคาเครือ่งละ

47,000 โดยมรีายละเอยีดดังนี้

1) ขนาดทีก่ าหนดเป็นขนาดไมต่ า่กวา่ 36,000

บทียีู

๒)ราคาทีก่ าหนดเป็นราคาทีร่วมคา่ตดิตัง้

3) เครือ่งปรับอากาศทีม่คีวามสามารถในการท า

ความเย็น ขนาดไมเ่กนิ 40,000 บทียี ูตอ้งไดรั้บ

การรับรองมาตรฐานผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรมและ

ฉลากประหยัดไฟเบอร ์5

4) ตอ้งเป็นเครือ่งปรับอากาศทีป่ระกอบส าเร็จรปู

ทัง้ชดุ ทัง้หน่วยสง่ความเย็นและหน่วยระบาย

ความรอ้นจากโรงงานเดยีวกนั

5) มคีวามหน่วงเวลาการท างานของคอม

เพรสเซอร์

6) การตดิตัง้เครือ่งปรับอากาศ

  (๑) แบบแยกสว่นประกอบดว้ยอปุกรณ์ ดังนี้

สวติซ ์1 ตัว ทอ่ทองแดงไป-กลับหุม้ฉนวนยาว

4 เมตร สายไฟยาวไมเ่กนิ 15 เมตร

จัดซือ้ตามบัญชมีาตรฐานครภัุณฑ์

ประจ าปีงบประมาณ 2561

รวม 138,000        

พ.ศ.2563พ.ศ.2562
ครภัุณฑ์

ประเภทครภุณัฑส์ ำนกังำน

แผนงำนกำรศกึษำ

ล าดับที่



รายละเอยีดครภัุณฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนนิการ รับผดิชอบหลักต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เครือ่งพ่นหมอกควนั จัดซือ้เครือ่งพ่นหมอกควนั จ านวน 2 เครือ่ง 118,000        ส านักงาน กองสาธา ฯ

ราคาเครือ่งละ 59,๐๐๐  บาท โดยมคีณุลักษณะ เทศบาลต าบล

ดังนี้ ภผูามา่น

 1)ปรมิาณการฉีดพ่นน ้ายาไมน่อ้ยกวา่ 40 ลติร

ตอ่ชั่วโมง

๒)ถังบรรจนุ ้ายาไมน่อ้ยกวา่ 6 ลติร

3)ก าลังเครือ่งยนตไ์มน่อ้ยกวา่ 25 แรงมา้

จัดซือ้ตามราคามาตรฐานครภัุณฑ ์ประจ าปี

งบประมาณ 2561  

2 มอเตอรไ์ฟฟ้าชนดิ 3 เฟส จัดซือ้ไฟฟ้าชนดิ 3 เฟส ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 45,000          ส านักงาน กองชา่ง 

30 แรงมา้ ความถีไ่มน่อ้ยกวา่ 50 เฮริต์ เทศบาลต าบล

แรงดันไฟฟ้า 380 โวลต ์ความเร็วมอเตอร์ ภผูามา่น

ไมน่อ้ยกวา่ 1,450 โวลต/์นาที

(จัดซือ้ตามราคาทอ้งตลาด)

3 เครือ่งสบูน ้าแบบหอยโขง่ จัดซือ้เครือ่งสบูน ้าแบบหอยโขง่ ขนาดทอ่สบูน ้า 140,000        เขตเทศบาล กองชา่ง 

เขา้ไมน่อ้ยกวา่ 5 นิว้ ทอ่สง่น ้าออกไมน่อ้ยกวา่

4 นิว้ปรมิาณการสบูน ้าไมน่อ้ยกวา่

180 ลบ.ม./ซม. มอเตอรไ์ฟฟ้าขนาดไมน่อ้ยกวา่

30 แรงมา้ พรอ้มตูค้วบคมุมอเตอร ์ขนาด 30

แอมป์

(จัดซือ้ตามราคาทอ้งตลาด)

รวม 303,000        

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนงำนกำรเกษตร

ล าดับที่ ครภัุณฑ์

ครภุณัฑก์ำรเกษตร































































ยุทธศาสตรท์ี ่1  การอนุรกัษว์ฒันธรรมและภูมปัิญญาทอ้งถิน่

แผนงาน การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รบัผดิชอบหลกัต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการท าบญุตกับาตรเน่ืองใน ๑.จดัท าบญุตกับาตรเน่ืองในวนัขึน้ปีใหม่ 10,000               เขตเทศบาล ส านักปลดั

วนัขึน้ปีใหม่ ๒.จดัท าป้ายรณรงค์ให้ประชาชนเข้าร่วม

กิจกรรม

2 โครงการจดังานประเพณีตรุษไท ๑.จดัท าบญุที่วดัในวนัแรม ๑๕ ค ่าเดือน ๔ 250,000             เขตเทศบาล ส านักปลดั

2.จดัขบวนแห่ตรุษไท

3.สง่ทีมเข้าแขง่ขนักีฬา พืน้บ้านตามประเพณี

4.จดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์เพ่ือสง่เสริมการมี

สว่นร่วมของประชาชน

5.จดัท ากิจกรรมพิธีขอขมาตามประเพณี

3 โครงการจดังานประเพณีสงกรานต์ ๑.ท าบญุตกับาตร 55,000               เขตเทศบาล ส านักปลดั

2.ตรวจสขุภาพและสนัทนาการผู้สงูอายแุละ

ประกาศเชิดชเูกียรติรดน า้ด าหวัและมอบของ

รางวลัการประกวด

3.ท าป้ายรณรงค์และประชาสมัพนัธ์สง่เสริม

การมีสว่นร่วม

4 โครงการจดังานประเพณีบญุเดือน6 1.บวันางหรือนางเทียมสกัการะศาลเจ้าปู่ 40,000               เขตเทศบาล ส านักปลดั

2.แห่บัง้ไฟและประกวดขบวนแห่

3.จดุบัง้ไฟถวาย

5 โครงการจดักิจกรรมแห่เทียน 1.ประชาสมัพนัธ์เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม 60,000 เขตเทศบาล ส านักปลดั

เข้าพรรษา 2.จดัขบวนแห่เทียนพรรษา

3.ประกวดต้นเทียนพรรษา

4.ถวายเทียนพรรษาแดพ่ระภิกษุสงฆ์ตามประเพณี

                                                                                               บญัชโีครงการพฒันา /กจิกรรม/งบประมาณ                                                                           แบบ ผด . 02

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563

เทศบาลต าบลภูผาม่าน อ าเภอภูผาม่าน  จงัหวดัขอนแก่น

ล าดบัที่ โครงการ/กจิกรรม
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



แผนงาน การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการสรงน า้ถ า้พระและถ า้หมบู 1.จดัประเพณีสรงน า้ถ า้พระและถ า้หมบู 35,000 เขตอ าเภอ ส านักปลดั

และตอ่ชะตาถ า้อา่งตามประเพณีที่สบืทอดกนัมา ภผูาม่าน

2.ถวายภตัตาหารเพลแดพ่ระสงฆ์

3.ถวายเคร่ืองสกัการะตามประเพณี

4.กิจกรรมแห่พระขึน้ภเูขา

7 โครงการบริหารจดังานพระราชพิธี อดุหนนุงบประมาณให้อ าเภอในการด าเนินการ 30,000               เขตเทศบาล ส านักปลดั

รัฐพิธี และงานพิธีในสว่นภมิูภาค งานพระราชพิธีตา่ง ๆ ประกอบด้วย

งานพิธีเฉลมิพระชนมพรรษา 12 สงิหามหา

ราชินี,งานพิธีเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า

อยูห่วัรัชกาลที่ 10 เน่ืองในโอกาสวนัเฉลมิ

พระชนมพรรษา 28 ก.ค. 2563 และงานรัฐพิธี

อ่ืน ๆ

8 โครงการสบืสานศิลปวฒันธรรม จดัฝึกซ้อมท่าร าให้กบัประชาชนในพืน้ที่ 40,000               เขตเทศบาล ส านักปลดั

(ร าบวงสรวง)งานเทศกาลไหม และเข้าร่วมกิจกรรมตามที่คณะกรรมการจดังาน

สากลประเพณีผกูเสี่ยวและงาน ก าหนด

กาชาด จงัหวดัขอนแกน่

9 โครงการเทศกาลไหมนานาชาติ อดุหนนุงบประมาณให้ที่ท าการปกครองอ าเภอ 15,000 เขตเทศบาล ส านักปลดั

ประเพณีผกูเสี่ยว ตามโครงการเทศกาลไหมนานาชาติ ฯ

๑๐ โครงการจดังานประเพณีลอย อดุหนนุงบประมาณให้หมูบ้่านเซินเหนือ 30,000               วดัเฉลยีงทอง ส านักปลดั

ประทีปโคมไฟในวนัออกพรรษา ในการจดังานประเพณีลอยประทีปโคมไฟในวนั

ออกพรรษา

โครงการ/กจิกรรม
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ล าดบัที่



11 โครงการแขง่ขนัเรือพายในวนั 1.จดัการแขง่ขนัเรือพายเพ่ือสบืสานประเพณี 60,000               หนองสมอ ส านักปลดั

ออกพรรษา แขง่เรือวนัออกพรรษา

2.จดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์เชิญชวนประชาชน

เข้าร่วมกิจกรรม

12 โครงการสง่เสริมการจดังานวนั อดุหนนุงบประมาณให้หมูบ้่านเซินใต้ 30,000               บ้านเซินใต้ ส านักปลดั

ลอยกระทงในวนัเพ็ญเดือน ๑๒ ในการจดังานวนัลอยกระทงในวนัเพ็ญเดือน๑๒

รวม 655,000             





















































 แผนงานรกัษาความสงบภายใน

รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รบัผดิชอบหลกัต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดงานวนั อปพร.  -จัดพธิสีวนสนามรว่มกบัศนูย ์อปพร. 20,000       หนา้ทีว่า่การ ส านักปลัด
ในเขต อ.ภผูามา่น อ าเภอภผูามา่น
 -พธิมีอบใบประกาศเกยีรตคิณุ
 -กจิกรรมบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์

รวม 20,000       

รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รบัผดิชอบหลกัต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการวนัเทศบาล  -จัดท าบญุเลีย้งเพลพระ 50,000       ส านักงาน ส านักปลัด
 -จัดกจิกรรมประชาสมัพันธแ์ละ เทศบาล
นทิรรศการบทบาทและหนา้ทีเ่ทศบาล ต าบลภผูามา่น
 -ประกาศเชดิชเูกยีรตแิกผู่ท้ าคณุงาม
ความดแีกเ่ทศบาลและอทุศิประโยชน์
แกเ่ทศบาล

รวม 50,000       

แผนงานบรหิารท ัว่ไป

รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รบัผดิชอบหลกัต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการส ารวจความพงึพอใจของ จา้งสถาบันการศกึษาทีเ่ป็นกลางใน 15,000       เขตเทศบาล ส านักปลัด
ผูรั้บบรกิาร การส ารวจความพงึพอใจของประชาชน ต าบลภผูามา่น

ในงานบรกิารของเทศบาล
ต าบลภผูามา่น

2 โครงการเพิม่ประสทิธภิาพในการ ออกรับบรกิารจัดเก็บภาษีพรอ้มคา่ 10,000       ในเขตเทศบาล กองคลัง
จัดเก็บภาษี ธรรมเนียมตา่งๆ นอกสถานทีโ่ดยตัง้จดุ

บรกิารตามหมูบ่า้น จ านวน 6 หมูบ่า้น
3 โครงการปรับปรงุแผนทีภ่าษีและ 1.คัดลอกส าเนาโฉนดและผูถ้อืกรรมสทิธ์ 100,000     ในเขตเทศบาล กองคลัง

ทะเบยีนทรัพยส์นิ 2.จา้งบคุลากรส ารวจภาคสนาม กองชา่ง
3.น าเขา้ขอ้มลูในระบบโปรแกรมคอมฯ

4 โครงการเลอืกตัง้สมาชกิสภาและ ด าเนนิการเลอืกตัง้สมาชกิสภาและ 300,000     เขตเทศบาล ส านักปลัด
ผูบ้รหิารองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ผูบ้รหิารองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ต าบลภผูามา่น

ตามที ่กกต.ก าหนด

แผนงาน สรา้งความเขม้แข็งของชุมชน

พ.ศ.2562

โครงการ/กจิกรรม

โครงการ/กจิกรรม
พ.ศ.2563

พ.ศ.2563

ล าดบัที่

พ.ศ.2562
ล าดบัที่

                                                                                    บญัชโีครงการพฒันา/กจิกรรม/งบประมาณ                                                                     แบบ ผด. 02

แผนการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ 2563

เทศบาลต าบลภผูามา่น อ าเภอภผูามา่น  จงัหวดัขอนแกน่

ล าดบัที่

ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพฒันาระบบบรหิารจดัการทีด่ ี

โครงการ/กจิกรรม
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



รวม 425,000     













แผนงาน  สาธารณสขุ

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน่วยงาน
(ผลผลติ) (บาท) รับผดิชอบหลักต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการพัฒนามาตรฐานตลาดสด 1. จัดอบรมวชิาการ อาหารสะอาด 30,000         เขตเทศบาล กอง

น่าซือ้ และปลอดภัยแกผู่ป้ระกอบการตลาดสด สาธารณสขุ
2.สง่เสรมิใหม้กีารตดิป้ายราคาสนิคา้
3.ตรวจรับรองมาตรฐานอาหาร สปสช.

ปลอดภัย
รวม 30,000         

แผนงาน  การเกษตร

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน่วยงาน
(ผลผลติ) (บาท) รับผดิชอบหลักต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสรา้งจติส านกึในการ 1.ฝึกอบรมนักเรยีน/เยาวชน 20,000         เขตเทศบาล กอง
อนุรักษ์ฟ้ืนฟทูรัพยากรธรรมชาติ เพือ่ใหค้วามรูใ้นการอนุรักษ์ทรัพยากร สาธารณสขุ
และสิง่แวดลอ้ม ธรรมชาติ

2.จัดใหม้อีาสาสมัครพทัิกษ์สิง่แวดลอ้ม

2 โครงการเพิม่พืน้ทีส่เีขยีว 1.ปลกูตน้ไม/้ปรับปรงุภมูทัิศน์ถนน 80,000         เขตเทศบาล กอง
ตน้แบบ สาธารณสขุ
2.ปลกูตน้ไมท้ดแทนในทีส่าธารณะหรอื
รมิถนน
3.ปลกูตน้ไมเ้พิม่ในพืน้ทีส่าธารณะ
4.จัดสวนหยอ่มในเขตเทศบาล
5.จัดท าทะเบยีนตน้ไม ้

พ.ศ.2563

                                                                                  บญัชโีครงการพฒันา/กจิกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 02

แผนการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ 2563

ล าดับที่

 ภายใตย้ทุธศาสตรท์ ี ่3 การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

โครงการ/กจิกรรม

พ.ศ.2563

เทศบาลต าบลภผูามา่น อ าเภอภผูามา่น  จงัหวดัขอนแกน่

พืน้ที่
พ.ศ.2562

พืน้ที่
พ.ศ.2562

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม



แผนงาน  การเกษตร

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน่วยงาน
(ผลผลติ) (บาท) รับผดิชอบหลักต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการสง่เสรมิเทศบาลเมอืง 4 ยทุธศาสตรส์ูเ่ทศบาลคารบ์อนต า่ 20,000         เขตเทศบาล กอง

คารบ์อนต า่อยา่งยัง่ยนื 1.มุง่สูเ่มอืงแหง่ตน้ไม ้ สาธารณสขุ

(LOW Carbon City) อนุรักษ์ตน้ไมแ้ละพืน้ทีส่เีขยีวเดมิ และ
ปลกูตน้ไมเ้พือ่เพิม่พืน้ทีส่เีขยีว
2.มุง่สูเ่มอืงไรม้ลพษิ
จัดอบรมใหค้วามรูก้ารจัดการขยะมลูฝอย
ในครัวเรอืนในหมูบ่า้นน ารอ่ง
3.มุง่สูเ่มอืงพชิติพลังงาน
จัดกจิกรรมรณรงคล์ดการใชพ้ลังงานไฟฟ้า
และลดการใชน้ ้ามัน
4.มุง่สูเ่มอืงทีม่กีารบรโิภคอยา่งยัง่ยนื
การบรโิภคผลติภัณฑแ์ละบรกิารที่
เป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม

๔ โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพชื  1.จัดอบรมวชิาการใหค้วามรูส้ ือ่ประชา 30,000         เขตเทศบาล กอง

อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ สมัพันธโ์ครงการ สาธารณสขุ
๒.จัดท าทะเบยีนรายชือ่พันธกุรรม
ทอ้งถิน่ เชน่ ทีต่ัง้ชือ่พันธุไ์ม ้การใช ้

ประโยชน์
3.จัดท าป้ายแสดงการปกปักพันธกุรรม
ทอ้งถิน่
4.จัดท าทะเบยีนภมูปัิญญาทอ้งถิน่
วฒันธรรมทอ้งถิน่ เพือ่ใชป้ระโยชน์
5.จัดประชมุประชาคมต าบลเรือ่ง
ฐานทรัพยากรทอ้งถิน่

รวม 150,000       

แผนงาน  อนรุกัษแ์หลง่น า้และป่าไม้

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน่วยงาน
(ผลผลติ) (บาท) รับผดิชอบหลักต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการฟ้ืนฟแูละพัฒนาล าน ้า  -ก าจัดวชัพชืทีก่ดีขวางทางน ้าในล าหว้ย 60,000         เขตเทศบาล ส านักปลัด

คคูลอง เพือ่ส ิง่แวดลอ้มและคณุภาพลกึ ตลอดแนวความยาวรวม 1,450 ม.

ชวีติของประชาชน  -ก าจัดวชัพชื ตัดหญา้ ตัดแตง่กิง่ไม ้
เรยีบ 2 ฝ่ังล าหว้ยลกึ จากตาดโตน
ถงึกดุเขมร ความยาว ๑,๕๔๐ เมตร

รวม 60,000         

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม พืน้ที่
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

พืน้ที่
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการ/กจิกรรมล าดับที่



แผนงาน เคหะและชุมชน

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน่วยงาน
(ผลผลติ) (บาท) รับผดิชอบหลักต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝังกลบขยะมลูฝอย อดุหนุนเทศบาลต าบลโนนคอมด าเนนิการ 130,000       เทศบาลต าบล กอง
ตามโครงการ ตามบันทกึขอ้ตกลง โนนคอม สาธารณสขุ

2 โครงการจัดการสิง่แวดลอ้มเกีย่วกบั อดุหนุนเทศบาลต าบลโนนคอมในการ 10,000         เทศบาลต าบล กอง

สถานทีท่ ิง้ขยะมลูฝอย สรา้งจติส านกึและการมสีว่นรว่มของ โนนคอม สาธารณสขุ
ประชาชนใกลเ้คยีงกบัสถานทีท่ ิง้ขยะ
สรา้งความรว่มมอืและลดการตอ่ตา้น
(ตามบันทกึขอ้ตกลง MOU)

รวม 140,000       

พืน้ที่
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม





แผนงาน สรา้งความเขม้แข็งของชุมชน

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน่วยงาน
(ผลผลติ) (บาท) รับผดิชอบหลักต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสง่เสริมความรู้เก่ียวกบัการท า 1. ฝึกอบรมความรู้เก่ียวกบัเกษตรชีวภาพ 20,000             เขตเทศบาล ส านกัปลดั

เกษตรชีวภาพ ให้กบัเกษตรกรและผู้ทีส่นใจในเขต

เทศบาล

2.จดัหาอปุกรณ์การผลติสารชีวภณัฑ์

2 โครงการสง่เสริมอาชีพเพ่ือสง่เสริมรายได้  -อบรมอาชีพในการท าเคร่ืองจกัสานและ 20,000             เขตเทศบาล ส านกัปลดั

ท าเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผห่รืออาชีพทีป่ระชาชน

สนใจ ฯลฯ

รวม 40,000        

เทศบาลต าบลภผูามา่น อ าเภอภผูามา่น  จงัหวดัขอนแกน่

                                                                                     บญัชโีครงการพฒันา/กจิกรรม/งบประมาณ                                                                      แบบ ผด. 02

แผนการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ 2563

 ภายใตย้ทุธศาสตรท์ ี ่4 เพิม่ศกัยภาพเศรษฐกจิชุมชน อาชพีและการทอ่งเทีย่ว

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม พืน้ที่
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563





แผนงาน  เคหะและชุมชน
รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

(ผลผลติ) (บาท) รับผดิชอบหลกั 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 โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายใน อดุหนุนงบประมาณใหก้ารไฟฟ้าสว่น 200,000         เขตเทศบาล กองชา่ง
เขตเทศบาล ภมูภิาคอ าเภอชมุแพตาม MOU เพือ่

เป็นคา่ใชจ้า่ยด าเนนิการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต า่ในเขตเทศบาลต าบลภผูามา่น
รายละเอยีดตามประมาณการการไฟฟ้า
สว่นภมูภิาคอ าเภอชมุแพ

รวม 200,000         

แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา
รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

(ผลผลติ) (บาท) รับผดิชอบหลกั 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 โครงการตอ่เตมิหลงัคาตลาดสด  -มงุหลงัคาพรอ้มโครงหลงัคา พืน้ที่ 120,000         ตลาดสด กองชา่ง
เทศบาลต าบลภผูามา่น ไมน่อ้ยกวา่ 134.70 ตารางเมตร เทศบาล

(รายละเอยีดตามแบบแปลนทีเ่ทศบาล ต าบล
ก าหนด) ภผูามา่น

2 โครงการตอ่เตมิอาคารอเนก  -ตอ่เตมิอาคารอเนกประสงคข์ยายดา้นหนา้ 300,000 เขตเทศบาล กองชา่ง
ประสงคบ์รเิวณหนองสมอ อกี 4 เมตร ยาว 16 เมตร หรอืพืน้ที่

ไมน่อ้ยกวา่ 64 ตารางเมตร (ตามแบบ
แปลนทีเ่ทศบาลต าบลภผูามา่นก าหนด)

3 โครงการปรับปรงุระบบไฟฟ้า  -ปรับปรงุระบบควบคมุไฟฟ้าทัง้อาคาร 150,000 เขตเทศบาล กองชา่ง
อาคารส านักงานเทศบาลต าบล (รายละเอยีดตามแบบแปลนทีเ่ทศบาล
ภผูามา่น ก าหนด)

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน่วยงาน
(ผลผลติ) (บาท) รับผดิชอบหลกั 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 โครงการปรับปรงุศนูยพั์ฒนา  -ตดิตัง้ผนังกัน้หอ้งกระจกและอลมูเินยีม 130,000 เขตเทศบาล กองชา่ง
เด็กเล็กวดัเฉลยีงทอง พืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 43.70 ตารางเมตร 

พรอ้มประตบูานเลือ่น 2 ชดุ
(รายละเอยีดตามแบบแปลนทีเ่ทศบาล
ก าหนด)

5 โครงการปรับปรงุศนูยพั์ฒนา  -ตดิตัง้มุง้ลวด พืน้ทีร่วม36.57ตารางเมตร 46,000 เขตเทศบาล กองชา่ง
เด็กเล็กวดัทา่กระบอื และประตมูุง้ลวด 2 บาน พรอ้มซอ่มแซม

รอยตอ่และอดุปะชอ่งแสงอืน่ๆ
(รายละเอยีดตามแบบแปลนทีเ่ทศบาล
ก าหนด)

6 โครงการกอ่สรา้งถนน ค.ส.ล ซอย  -กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก 490,000 เขตเทศบาล กองชา่ง
เทศบาล 1 (ชว่งที1่) ขนาดความหนา 0.15 เมตร กวา้ง 3.50

เมตร ระยะทาง 180 เมตร พรอ้มหชูา้ง
หรอืพืน่ทีร่วมไมน่อ้ยกวา่ 644 ตารางเมตร
เรยีงหนิไหลท่างปรมิาณไมน่อ้ยกวา่ 
338.18  ตารางเมตร
(รายละเอยีดตามแบบแปลนทีเ่ทศบาล

ล าดบัที่

โครงการ/กจิกรรม พืน้ที่
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการ/กจิกรรม พืน้ที่
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ล าดบัที่

                                                                       บญัชโีครงการพฒันา/กจิกรรม/งบประมาณ                                                            แบบ ผด. 02

แผนการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ 2563

พ.ศ.2563พ.ศ.2562
ล าดบัที่

เทศบาลต าบลภผูามา่น อ าเภอภผูามา่น  จงัหวดัขอนแกน่

โครงการ/กจิกรรม พืน้ที่

 ภายใตย้ทุธศาสตรท์ ี ่5 การพฒันาเมอืงและชุมชนนา่อยู่



ก าหนด)

7 โครงการกอ่สรา้งถนน ค.ส.ล  -กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก 492,000 เขตเทศบาล กองชา่ง
ถนนประสานมติร (ชว่งที1่) ความหนา0.15 เมตร กวา้ง 4 เมตร 

ระยะทาง 180 เมตร หรอืพืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่
720 ตารางเมตร พรอ้มไหลท่างหนิคลกุ 
กวา้ง 0.50 ปรมิาณหนิคลกุไมน่อ้ยกวา่ 36

ลกูบาศกเ์มตร
(รายละเอยีดตามแบบแปลนทีเ่ทศบาล
ก าหนด)

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน่วยงาน
(ผลผลติ) (บาท) รับผดิชอบหลกั 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 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.ซอย  -กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก 43,000 เขตเทศบาล กองชา่ง
เทศบาล 9/4 หนา0.15 เมตร กวา้ง 2 เมตร ระยะทาง

37 เมตร หรอืพืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 94 ตร.ม.

 พรอ้มไหลท่างหนิคลกุ กวา้งเฉลีย่ขา้งละ
 0.20 เมตร(รายละเอยีดตามแบบแปลน
ทีเ่ทศบาลก าหนด)

9 โครงการปรับปรงุถนน ค.ส.ล.  -กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก 440,000         เขตเทศบาล กองชา่ง
ซอยเทศบาล 2 ขนาดความหนา 0.15 เมตร กวา้ง 4 เมตร

ระยะทาง 170 เมตร หรอืพืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่
180 ตารางเมตร ไหลท่างหนิคลกุพรอ้ม
ถมดนิพรอ้มบดอัดปรมิาณดนิถมไมน่อ้ย
กวา่ 114.75 ลบ.ม.

(รายละเอยีดตามแบบแปลนทีเ่ทศบาล
ก าหนด)

10 โครงการปรับปรงุถนนโนนคอม -  -กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หนา 1,200,000      เขตเทศบาล กองชา่ง
นาน ้าซ า (ชว่งที ่1) 0.15 เมตร กวา้ง 6 เมตร ยาว 158 เมตร

พรอ้มหชูา้งหรอืพืน้ทีร่วมไมน่อ้ยกวา่ 966

ตารางเมตร พรอ้มรางระบายน ้ารปูตวัยู
ขนาดความหนา 0.10 เมตร กวา้ง0.50ม.

ทอ้งรางกวา้ง 0.30 ม. ความยาว 160 ม.

ความลกึเริม่ตน้ 0.50 ม.

 ปรับตามระดบัการไหลของน ้า ฝาราง
หนา 0.125 เมตร พรอ้มวางทอ่คอนกรตี
เสรมิเหล็ก ขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง
0.40 เมตร ชัน้คณุภาพ 3 ความยาว 7 ม.

พรอ้มบอ่พัก ขนาด 0.60× ๐.๗๐ เมตร
จ านวน 1 บอ่ และไหลท่างหนิคลกุกวา้ง
ขา้งละ 0.50 เมตร หรอืปรมิาณหนิคลกุ
ไมน่อ้ยกวา่ 31.60 ลกูบาศกเ์มตร
(รายละเอยีดตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลก าหนด)

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน่วยงาน
(ผลผลติ) (บาท) รับผดิชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 โครงการลงหนิคลกุซอยเทศบาล  -ลงหนิคลกุ ความหนาเฉลีย่ 0.10 เมตร 12,000           เขตเทศบาล กองชา่ง

พืน้ที่
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ล าดบัที่ โครงการ/กจิกรรม พืน้ที่
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ล าดบัที่ โครงการ/กจิกรรม



 4/3 กวา้งเฉลีย่ 3 เมตร ระยะทาง 98 เมตร
หรอืปรมิาณหนิคลกุไมน่อ้ยกวา่ 29.40

ลบ.ม.

(รายละเอยีดตามแบบแปลนทีเ่ทศบาล
ก าหนด)

12 โครงการลงหนิคลกุทางเขา้เมรมุาศ ลงหนิคลกุความหนาเฉลีย่ 0.10 เมตร 19,000           เขตเทศบาล กองชา่ง
หลงัใหมว่ดัราษฎรศ์รัทธาธรรม กวา้งเฉลีย่ 3.50 เมตร ระยะทาง 160 ม.

หรอืปรมิาณหนิคลกุไมน่อ้ยกวา่ 56ลบ.ม.

(รายละเอยีดตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลก าหนด)

รวม 3,442,000      

แผนงาน  สรา้งความเขม้แข็งของชุมชน
รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

(ผลผลติ) (บาท) รับผดิชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการหมูบ่า้นสะอาด  1.อบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกับการคดัแยกขยะ 30,000           เขตเทศบาล ส านักปลดั
ตามหลกั 3 R

 2.การท าปุ๋ ยหมักชวีภาพจากเศษอาหาร
ในครัวเรอืน

๒ โครงการบา้นสวยเมอืงสขุ จัดใหม้กีารประกวดหมูบ่า้น บา้นสวยเมอืงสขุ 30,000           เขตเทศบาล กอง
ในเขตเทศบาลต าบลภผูามา่น ทัง้ 6 หมูบ่า้น สาธารณสขุ

รวม 60,000           

ล าดบัที่ โครงการ/กจิกรรม พืน้ที่
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563





























แผนงาน  รกัษาความสงบภายใน
รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

(ผลผลติ) (บาท) รับผดิชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการลดอบุัตเิหตทุางถนน ตัง้จดุบรกิารประชาชนในชว่งเทศกาล 60,000            เขตเทศบาล ส านักปลัด
ปีใหมแ่ละเทศกาลสงกรานต์

๒ โครงการฝึกอบรมวนัิยจราจร  -จัดอบรมเรือ่งวนัิยจราจรใหก้ับ 20,000            เขตเทศบาล ส านักปลัด
ผูส้งูอายแุละเด็กเยาวชน จ านวน 60 คน

๓ โครงการแกไ้ขปัญหาจดุเสีย่ง เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดท าเครือ่งหมาย 11,000            เขตเทศบาล ส านักปลัด
และความปลอดภัยทางถนน จราจรตา่ง ๆ หรอืการกระท าอืน่ ๆเกีย่วกับ

การจราจร
รวม 91,000            

แผนงาน  การศกึษา
รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

(ผลผลติ) (บาท) รับผดิชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการอาหารกลางวนั 100 %  -อดุหนุนงบประมาณใหโ้รงเรยีน 780,000          โรงเรยีน ส านักปลัด
โนนสวา่งทา่กระบอืเพือ่เป็นคา่อาหาร ในเขตเทศบาล
กลางวนัจัดสรรใหเ้ด็กอนุบาล
และเด็ก ป.1-ป.6 ในอัตราคนละ 20 บาท
จ านวน 200 วนั
 -อดุหนุนงบประมาณใหโ้รงเรยีน 640,000          

บา้นโนนคอมเพือ่เป็นคา่อาหารกลางวนั
จัดสรรใหเ้ด็กอนุบาลและเด็กป.1-ป.6

ในอัตราคนละ 20 บาท จ านวน
200  วนั

2 โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ย เบกิหักผลักสง่งบประมาณสนับสนุน 166,600          ศนูยพั์ฒนา ส านักปลัด
การบรหิารสถานศกึษาใหก้ับศนูย์ คา่อาหารกลางวนัใหแ้กศ่นูยพั์ฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็ก
พัฒนาเด็กเล็กวดัทา่กระบอื วดัทา่กระบอื จ านวน 30 คนในอัตรา

คนละ 20 บาทจ านวน 245 วนั
วดัทา่กระบอื

3 โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ย เบกิหักผลักสง่งบประมาณสนับสนุน 112,700          ศนูยพั์ฒนา ส านักปลัด
การบรหิารสถานศกึษา คา่อาหารกลางวนัใหแ้กศ่นูยพั์ฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็ก
ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กเทศบาล เทศบาลวดัเฉลยีงทอง จ านวน 25 คน เทศบาล
วดัเฉลยีงทอง ในอัตราคนละ 20 บาท จ านวน วดัเฉลยีงทอง

245 วนั

 ภายใตย้ทุธศาสตรท์ ี ่6 การพฒันาคนและสงัคมทีม่คีณุภาพ

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม พืน้ที่

                                                                                       บญัชโีครงการพฒันา/กจิกรรม/งบประมาณ                                                                      แบบ ผด. 02

แผนการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ 2563

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม

เทศบาลต าบลภผูามา่น อ าเภอภผูามา่น  จงัหวดัขอนแกน่

พ.ศ.2563

พ.ศ.2563

พ.ศ.2562

พืน้ที่
พ.ศ.2562



แผนงาน  การศกึษา
รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

(ผลผลติ) (บาท) รับผดิชอบหลัก 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 โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ย เบกิหักผลักสง่งบประมาณสนับสนุนเพือ่ 74,750            ศนูยพั์ฒนา ส านักปลัด
การบรหิารสถานศกึษา เป็นคา่ใชจ้า่ย ดังนี้ เด็กเล็ก
วดัทา่กระบอื 1.เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดการเรยีนการสอน วดัทา่กระบอื

ส าหรับศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก วดัทา่กระบอื
จัดซือ้สือ่การเรยีนการสอน วสัดกุารศกึษา
และเครือ่งเลน่เสรมิพัฒนาการเด็ก
จัดสรรจ านวน 34 คนในอัตราคนละ
1,700  บาท เป็นเงนิ 57,800 บาท
2.เพือ่จา่ยเป็นคา่หนังสอืเรยีนส าหรับเด็ก
อาย3ุ-5 ปี จ านวน 15 คนในอัตราคนละ
200 บาท/ปี เป็นเงนิ 3,000  บาท
3.เพือ่จา่ยเป็นคา่อปุกรณ์การเรยีน ส าหรับ
อาย3ุ-5 ปี จ านวน 15 คนในอัตราคนละ
200 บาท/ปี เป็นเงนิ 3,000  บาท
4.เพือ่จา่ยเป็นคา่เครือ่งแบบนักเรยีน
ส าหรับเด็กอาย ุ3-5 ปี จ านวน15 คน 
ในอัตราคนละ 300 บาท/ปี เป็นเงนิ 
4,500  บาท
5. เพือ่จา่ยเป็นคา่กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน
ส าหรับเด็กอาย ุ3-5 ปี จ านวน15 คน 
ในอัตราคนละ 430บาท/ปี เป็นเงนิ 
6,450  บาท

แผนงาน  การศกึษา
รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

(ผลผลติ) (บาท) รับผดิชอบหลัก 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 โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ย เบกิหักผลักสง่งบประมาณสนับสนุน 56,050            ศนูยพั์ฒนา ส านักปลัด
การบรหิารสถานศกึษา เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ย ดังนี้ เด็กเล็ก
ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1.เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดการเรยีนการสอน เทศบาล
วดัเฉลยีงทอง ส าหรับศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก วดัเฉลยีงทอง วดัเฉลยีงทอง

จัดซือ้สือ่การเรยีนการสอน วสัดกุารศกึษา
และเครือ่งเลน่เสรมิพัฒนาการเด็ก
จัดสรรจ านวน 23 คนในอัตราคนละ
1,700  บาท เป็นเงนิ 39,100 บาท
2.เพือ่จา่ยเป็นคา่หนังสอืเรยีนส าหรับเด็ก
อาย3ุ-5 ปี จ านวน 15 คนในอัตราคนละ
200 บาท/ปี เป็นเงนิ 3,000  บาท
3.เพือ่จา่ยเป็นคา่อปุกรณ์การเรยีนส าหรับ
เด็กอาย ุ3-5 ปี จ านวน 15 คนในอัตรา
คนละ 200 บาท/ปี เป็นเงนิ 3,000 บาท

ล าดับที่

พ.ศ.2563

โครงการ/กจิกรรม พืน้ที่
พ.ศ.2562

พืน้ที่

พ.ศ.2563

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม
พ.ศ.2562



4.เพือ่จา่ยเป็นคา่เครือ่งแบบนักเรยีน
ส าหรับเด็กอาย ุ3-5 ปี จ านวน15 คน 
ในอัตราคนละ 300 บาท/ปี เป็นเงนิ 
4,500  บาท
5. เพือ่จา่ยเป็นคา่กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน
ส าหรับเด็กอาย ุ3-5 ปี จ านวน15 คน 
ในอัตราคนละ 430บาท/ปี เป็นเงนิ 
6,450 บาท

6 โครงการสง่เสรมิสขุภาพชอ่งปาก  1.จัดซือ้อปุกรณ์แปรงฟันใหเ้ด็กในศนูย์ 15,000            ศนูยพั์ฒนา ส านักปลัด
ส าหรับเด็กนักเรยีน พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลทัง้ 2 แหง่ เด็กเล็ก

2.อดุหนุนงบประมาณใหโ้รงเรยีนในเขต 18,500            โรงเรยีนใน
เทศบาลเพือ่จัดซือ้อปุกรณ์แปรงฟันให ้ เขตเทศบาล
แกเ่ด็กนักเรยีน โรงเรยีนบา้นโนนสวา่ง ฯ

แผนงาน  การศกึษา
รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

(ผลผลติ) (บาท) รับผดิชอบหลัก 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.อดุหนุนงบประมาณใหโ้รงเรยีนในเขต 15,000            โรงเรยีนใน
เทศบาลเพือ่จัดซือ้อปุกรณ์แปรงฟันให ้ เขตเทศบาล
แกเ่ด็กนักเรยีน โรงเรยีนบา้นโนนคอม

๗ โครงการจัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ 1.จัดนทิรรศการใหค้วามรู ้ 60,000            เขตเทศบาล ส านักปลัด
2.จัดกจิกรรมสง่เสรมิการแสดงออก
3.กจิกรรมสง่เสรมิการเรยีนรูแ้ละ
พัฒนาการ

8 โครงการสง่เสรมิพัฒนาคณุภาพ จัดซือ้สือ่การเรยีนการสอนส าหรับ 30,000            หอ้งสมดุ ส านักปลัด
การศกึษา หอ้งสมดุประชาชนและศนูยก์ารเรยีนรูช้มุชน ประชาชน

ในเขตเทศบาล ศนูยเ์รยีนรู ้
ชมุชน

9 โครงการจัดซือ้อาหารเสรมิ (นม) ด าเนนิการจัดซือ้อาหารเสรมิ(นม)ใหแ้ก่ เขตเทศบาล ส านักปลัด
นักเรยีนในโรงเรยีนและศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก
 -โรงเรยีนบา้นโนนสวา่งทา่กระบอื 400,000          

 -โรงเรยีนบา้นโนนคอม 330,000          

 -ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดัเฉลยีงทอง 50,000            

 -ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดัทา่กระบอื 70,000            

รวม 2,818,600       

แผนงาน สาธารณสขุ
รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

(ผลผลติ) (บาท) รับผดิชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการป้องกันโรคไขเ้ลอืดออก  1.จัดซือ้วสัดวุทิยาศาสตร ์ในการควบคมุ 60,000 เขตเทศบาล กอง
โรคไขเ้ลอืดออก สาธารณสขุ
2.จัดกจิกรรมรณรงคก์ าจัดแหลง่เพาะพันธุ์ 25,000            

ยงุลายตามเทศบัญญัตฯิก าหนด
เกีย่วกับการก าจัดแหลง่เพาะพันธย์งุลาย

แผนงาน สาธารณสขุ
รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม พืน้ที่
พ.ศ.2562

พืน้ที่
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

พ.ศ.2563

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม พืน้ที่

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม



(ผลผลติ) (บาท) รับผดิชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๒ โครงการสง่เสรมิสนับสนุน เป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการระบบแพทย์ 500,000 เขตเทศบาล กอง
ระบบแพทยฉุ์กเฉนิ ฉุกเฉนิ เชน่ คา่ตอบแทนการ สาธารณสขุ

ปฏบิัตงิาน,คา่อปุกรณ์ในการปฏบิัตงิาน
คา่วสัดเุครือ่งแตง่กาย,คา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ
ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ

๓ โครงการสตัวป์ลอดโรคคนปลอด 1.ส ารวจสนัุขและแมวในเขตเทศบาล 22,100 เขตเทศบาล กอง
ภัยจากโรคพษิสนัุขบา้ 2.ด าเนนิการฉีดสนัุขและแมวทีส่ ารวจ สาธารณสขุ

ทัง้มเีจา้ของและไมม่เีจา้ของ

๔ โครงการพระราชด ารดิา้น  -อดุหนุนงบประมาณใหห้มูบ่า้น 120,000 เขตเทศบาล กอง
สาธารณสขุ ในเขตเทศบาล หมูบ่า้นละ 20,000 สาธารณสขุ

 -เพือ่ด าเนนิการตามโครงการทีเ่กีย่วกับ
ดา้นสาธารณสขุทีเ่ป็นโครงการตาม
พระราชด ารติา่ง ๆ

รวม 727,100          

แผนงาน สงัคมสงเคราะห์
รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

(ผลผลติ) (บาท) รับผดิชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการสนับสนุนภารกจิของ  อดุหนุนงบประมาณใหเ้หลา่กาชาดจังหวดั 30,000 เขตเทศบาล ส านักปลัด
เหลา่กาชาดจังหวดัขอนแกน่ ขอนแกน่

2 โครงการศนูยป์ฏบิัตกิารในการ  -จา้งเหมาบคุคลธรรมดาปฏบิัตหินา้ที่ 35,000            ส านักงาน ส านักปลัด
ชว่ยเหลอืประชาชนขององคก์ร อ านวยความสะดวกใหก้ับประชาชน เทศบาล
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ ประจ าศนูย์ ต าบลภผูามา่น
(สถานทีก่ลาง)  -จัดท าป้ายศนูยป์ฏบิัตกิารรว่มในการ

ชว่ยเหลอืประชาชน
 -จัดหาวสัดอุปุกรณ์ตา่ง ๆทีจ่ าเป็นประจ า
ศนูย์

3 โครงการทนุการศกึษาส าหรับ มอบทนุการศกึษาแกนั่กเรยีน นักศกึษา 90000 เขตเทศบาล ส านักปลัด
นักเรยีนนักศกึษาผูย้ากจนหรอื ทีเ่รยีนดแีตย่ากจนหรอืผูด้อ้ยโอกาสในเขต
ผูด้อ้ยโอกาส เทศบาล

รวม 155,000          

พ.ศ.2563
ล าดับที่

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม พืน้ที่

พืน้ที่
พ.ศ.2562

โครงการ/กจิกรรม



แผนงานสรา้งความเขม้แข็งชุมชน
รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

(ผลผลติ) (บาท) รับผดิชอบหลัก 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 โครงการจัดตัง้ศนูยพั์ฒนาคณุภาพ  -จัดตัง้ศนูยพั์ฒนาคณุภาพชวีติผูส้งูอายุ 50,000            เขตเทศบาล ส านักปลัด
ชวีติผูส้งูอายุ  -จัดหาวสัดอุปุกรณ์ใชใ้นศนูย์
(โรงเรยีนผูส้งูอาย)ุ  -จัดใหม้กีารเรยีน การอบรม เกีย่วกับการ

ดแูลสขุภาพ ภมูปัิญญา คณุธรรม จรยิธรรม
ส าหรับผูส้งูอาย ุกจิกรรมสนัทนาการ
อาชพีทีเ่หมาะสมกับผูส้งูอาย ุฯลฯ

๒ โครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหา  -อบรมใหค้วามรูใ้นการป้องกันและแกไ้ข 20,000 เขตเทศบาล ส านัก
ยาเสพตดิ ปัญหายาเสพตดิใหก้ับเยาวชน ปลัด

จ านวน 60 คน 
(สรา้งความเขา้ใจในการเป็น ฮโีรใ่นดา้น
ตา่ง ๆเชน่ดา้นศลิปะ ดา้นกฬีา ดนตร ีฯลฯ)

๓ โครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหา  -อดุหนุนงบประมาณให ้ศป.ป.ส.อ.อ าเภอ 30,000            เขตเทศบาล ส านักปลัด
ยาเสพตดิ ภผูามา่นในการแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ

 -อดุหนุนงบประมาณใหศ้ป.ป.ส.อ.จ.ขอนแกน่ 30,000            

ในการแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ

รวม 130,000          

แผนงาน ศานสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ
รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

(ผลผลติ) (บาท) รับผดิชอบหลัก 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 โครงการจัดแขง่ขันกฬีาประชาชน ด าเนนิการจัดการแขง่ขันกฬีาประชาชน 120,000          เขตเทศบาล ส านักปลัด
เพือ่สง่เสรมิใหป้ระชาชนรักการออกก าลังกาย

๒ โครงการแขง่ขันกฬีานักเรยีน 1.อดุหนุนงบประมาณใหโ้รงเรยีนบา้น 30,000            โรงเรยีน ส านักปลัด
และประชาชนตา้นยาเสพตดิ โนนสวา่งทา่กระบอื จ านวน 15,000  บาท ในเขตเทศบาล

2.อดุหนุนงบประมาณใหโ้รงเรยีนบา้น
โนนคอม จ านวน 15,000  บาท

๓ โครงการจัดการแขง่ขันกฬีา อดุหนุนงบประมาณใหโ้รงเรยีนบา้น 20,000 โรงเรยีน ส านักปลัด
เด็กและเยาวชนเพือ่พัฒนาทักษะ ป่ากลว้ยในการเป็นเจา้ภาพ บา้นป่ากลว้ย
สูค่วามเป็นเลศิ จัดแขง่ขันกฬีา

๔ โครงการแขง่ขันกฬีาเยาวชน อดุหนุนงบประมาณใหโ้รงเรยีนภผูามา่น 15,000 โรงเรยีน ส านักปลัด
ตา้นยาเสพตดิ ในการจัดการแขง่ขันกฬีาเยาวชน ภผูามา่น

ตา้นยาเสพตดิ
รวม 185,000          

แผนงาน งบกลาง
รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน่วย

(ผลผลติ) (บาท) ด าเนนิการ 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 โครงการจัดเบีย้ยังชพีแกผู่ส้งูอายุ จา่ยเบีย้ยังชพีผูส้งูอาย ุตามหลัก 5,600,000       เขตเทศบาล ส านักปลัด

 ตามชว่งอายุ เกณฑท์ีร่ะเบยีบก าหนด

2 โครงการจัดเบีย้ยังชพีแกค่นพกิาร จา่ยเบีย้ยังชพีแกค่นพกิารทกุราย 1,350,000       เขตเทศบาล ส านักปลัด
ตามหลักเกณฑท์ีร่ะเบยีบก าหนด

3 โครงการจัดเบีย้ยังชพีแกผู่ป่้วยเอดส์ จา่ยเบีย้ยังชพีผูป่้วยเอดส์ 42,000            เขตเทศบาล ส านักปลัด

พ.ศ2563

ล าดับที่ พืน้ที่
พ.ศ.2563

โครงการ/กจิกรรม

พ.ศ.2562
ล าดับที่

พ.ศ.2562

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม พืน้ที่
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการ/กจิกรรม พืน้ที่



ตามหลักเกณฑท์ีร่ะเบยีบก าหนด

รวม 6,992,000       





















แบบ ผด. ๐๑

คดิเป็นรอ้ยละของ คดิเป็นรอ้ยละของ หนว่ยงาน
โครงการท ัง้หมด งบประมาณท ัง้หมด รบัผดิชอบหลกั

ยทุธศาสตรท์ ี ่ 1  การอนรุกัษว์ฒันธรรมและภมูปิญัญาทอ้งถ ิน่
แผนงาน การศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 12 16.67 655,000                    4.01                              ส านักปลดั

รวม 12 16.67 655,000                    4.01                              

ยทุธศาสตรท์ ี ่ 2  การพฒันาระบบการบรหิารจดัการทีด่ ี
แผนงาน รักษาความสงบภายใน 1 1.39 20,000                      0.12                              ส านักปลดั
แผนงาน สรา้งความเขม้แข็งของชมุชน 1 1.39 50,000                      0.31                              ส านักปลดั
แผนงานบรหิารท่ัวไป 4 5.56 425,000                    2.60                              ส านักปลดั/กองคลงั

รวม 6 8.33 495,000                    3.03                              

ยทุธศาสตรท์ ี ่ 3  การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
แผนงาน สาธารณสขุ 1 1.39 30,000                      0.18                              สาธารณสขุ
แผนงาน การเกษตร 4 5.56 150,000                    0.92                              สาธารณสขุ
แผนงาน อนุรักษ์แหลง่น ้าและป่าไม ้ 1 1.39 20,000                      0.12                              ส านักปลดั
แผนงาน  เคหะและชมุชน 2 2.78 140,000                    0.86                              สาธารณสขุ

รวม 8 11.11 340,000                    2.08                              

ยทุธศาสตรท์ ี ่ 4  เพิม่ศกัยภาพเศรษฐกจิชุมชน อาชพีและการทอ่งเทีย่ว
แผนงาน  สรา้งความเขม้แข็งของชมุชน 2 2.78 40,000                      0.24                              ส านักปลดั

รวม 2 2.78 40,000                      0.24                              

ยทุธศาสตรท์ ี ่ 5  การพฒันาเมอืงและชุมชนนา่อยู่
แผนงาน  เคหะและชมุชน 1 1.39 200,000                    1.22                              กองชา่ง
แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา 12 16.67 3,442,000                 21.08                            กองชา่ง
แผนงาน สรา้งความเขม้แข็งของชมุชน 2 2.78 60,000                      0.37                              ส านักปลดั ,กองสาธารณสขุ

รวม 15 20.83 3,702,000                 22.67                            

คดิเป็นรอ้ยละของ คดิเป็นรอ้ยละของ หนว่ยงาน
โครงการท ัง้หมด งบประมาณท ัง้หมด รบัผดิชอบหลกั

ยทุธศาสตรท์ ี ่6  พฒันา สง่เสรมิ และสนบัสนนุการจดัการศกึษาทีม่คีณุภาพในทกุระดบั
แผนงาน  รักษาความสงบภายใน 3 4.17 91,000                      0.56                              ส านักปลดั
แผนงาน  การศกึษา 9 12.50 2,818,600                 17.26                            ส านักปลดั
แผนงาน  สาธารณสขุ 4 5.56 727,100                    4.45                              กองสาธารณสขุ
แผนงาน สงัคมสงเคราะห์ 3 4.17 155,000                    0.95                              ส านักปลดั
แผนงาน สรา้งความเขม้แข็งของชมุชน 3 4.17 130,000                    0.80                              ส านักปลดั
แผนงาน  ศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 4 5.56 185,000                    1.13                              ส านักปลดั
แผนงาน  งบกลาง 3 4.17 6,992,000                 42.82                            ส านักปลดั

รวม 29 40.28 11,098,700               67.96                            

รวมท ัง้ส ิน้ 72                                      100.00 16,330,700               100.00                          

ยทุธศาสตร/์แผนงาน จ านวนโครงการทีด่ าเนนิการ จ านวนงบประมาณ

จ านวนงบประมาณ

บญัชสีรปุจ านวนโครงการพฒันาทอ้งถ ิน่ กจิกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลต าบลภผูามา่น อ าเภอภผูามา่น จงัหวดัขอนแกน่

ยทุธศาสตร/์แผนงาน จ านวนโครงการทีด่ าเนนิการ



ส านักปลดั ,กองสาธารณสขุ


