


 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตําบลภูผามาน 

เรื่อง  การใชแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖1  

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

  ดวย  เทศบาลตําบลภูผามาน  อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน ไดดําเนินการจัดทําแผนการ

ดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ซ่ึงเปนแผนการดําเนินงานของเทศบาลตําบลภูผามาน ท่ีแสดงถึง

รายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลภูผามาน  

ซ่ึงการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 นั้น คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบล         

ภูผามาน ไดพิจารณาเห็นชอบรางแผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 เม่ือคราวประชุม   ครั้ง

ท่ี ๒/๒๕60 เม่ือวันท่ี 6  ตุลาคม  ๒๕60 แลว 

    อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘  ขอ ๒๖ (๒) จึงประกาศใชแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

    ประกาศ ณ วันท่ี  9  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.๒๕60 

 

 

        

(นายประสิทธิ์  คําภาพันธ) 

 นายกเทศมนตรีตําบลภูผามาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนการดําเนินงาน 

ประจําปงบประมาณ        

พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

 
 

 

เทศบาลตําบลภูผามาน 

อําเภอภูผามาน  จังหวัดขอนแกน 
 

 

 



 

 

คํานํา 
 

  แผนการดําเนินงานฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน การพัฒนาและการ

แกไขปญหาตาง ๆ ในหลาย ๆ ดานในเขตเทศบาลตําบลภูผามาน ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

ประเพณีและนันทนาการ การศึกษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การทองเท่ียว รวมถึงดานอ่ืน ๆ ซ่ึงได

มีการรวบรวมปญหาดานตาง ๆ เหลานี้จากการจัดประชุมประชาคมหมูบาน ประชาคมตําบลและแหลงขอมูล 

ท่ีสําคัญ เชน ขอมูล จปฐ. กชช.2ค. เปนตน รวมท้ังนโยบายของรัฐบาล  แผนการบริหารราชการแผนดิน 

ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด

ขอนแกน  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ และแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป     

(พ.ศ.25๖1-2564) ฯลฯ แลวนําขอมูลเหลานี้จัดทําเปนแผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ.25๖1 เพ่ือแสดงถึง

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ี ทําใหแนวทางในการ

ดําเนินงานในปงบประมาณนั้นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน มีการประสานและ บูรณาการการทํางานกับ

หนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตางๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตาม

ประเมินผลเม่ือสิ้นปมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

  ในโอกาสนี้ คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา คงจะไดมีการนําแผนการดําเนินงานประจําป 

พ.ศ.25๖1 ฉบับนี้ ไปดําเนินการใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาเทศบาลตําบลภูผามาน ตอไป พรอมกับ

ขอขอบคุณผูท่ีมีสวนเก่ียวของทุกทาน ท่ีไดใหความรวมมือในการจัดทําแผนการดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงไปได

ดวยดี 

 

 

 

 

คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา 

    เทศบาลตําบลภูผามาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

สารบัญ 
 

 

                     เรื่อง         หนา 

 

สวนท่ี  1 บทนํา          1-2 
  

สวนท่ี  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

2.1  บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมแผนการดําเนินงาน     4-5 

 
        

2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

-  ยุทธศาสตรท่ี 1  การอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน  6-7 

 -   ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดี            8-10 

 -   ยุทธศาสตรท่ี 3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  11-12 

 -   ยุทธศาสตรท่ี 4  เพ่ิมศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน อาชีพและการทองเท่ียว 13  

 -   ยุทธศาสตรท่ี 5  การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู    14-15 

 -   ยุทธศาสตรท่ี 6  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ   16-21 

 -  บัญชีจํานวนครุภัณฑ       22-25 

 

 

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

  

       

 

 

 

 

 



 

บทนํา 
 

  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ.  2542 ไดบัญญัติใหมีองคกรรับผิดชอบในการจัดทําแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  คือ  คณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินและกําหนดหนาท่ีขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในการใหบริการสาธารณะท่ีจําเปนแกทองถ่ิน ตลอดจนรายไดของทองถ่ินท่ีเพ่ิมข้ึน 

  การวางแผนจึงเปนกลไกสําคัญท่ีจะทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบรรลุจุดมุงหมายโดยใช

ยุทธศาสตรท่ีเหมาะสมใหเกิดประโยชนสูงสุดมีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการท่ีกําหนดใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 

ในชวงเวลาท่ีกําหนด  มีการควบคุมติดตามวัดและประเมินผล การบริหารจัดการตามแผนงานโครงการนั้น

จะตองเปนการบริหารจัดการท่ีดี มีความโปรงใสและพรอมท่ีจะใหมีการตรวจสอบท้ังโดยหนวยงานของรัฐและ

ประชาคม   

ความหมายแผนการดําเนินงาน 

  แผนการดําเนินงาน  หมายความวา  แผนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี

แสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินประจําปงบประมาณ นั้น 

วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง            

สวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปและแผนการดําเนินงาน สําหรับแผนการดําเนินงานนั้น มีวัตถุประสงค เพ่ือแสดงถึง

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและ กิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น แผนการดําเนินงานเปนเอกสารท่ีระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท้ังหมดท่ีจะ

ดําเนินการในปงบประมาณนั้น ทําใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณนั้นขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการ

จําแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นป

มีประสิทธิภาพ 

 

 ข้ันตอนในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง           

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 (หมวด 5 ขอ 26) ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนการดําเนินงาน

โดยมีข้ันตอน  ดังนี้ 



  1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนๆท่ี

ดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการ

พัฒนาทองถ่ิน  

  2.  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถ่ิน

ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ท้ังนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศ 

เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 

 

ประโยชนของการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

  การจัดทําแผนการดําเนินงาน  สามารถแสดงถึงเปาหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ 

ระยะเวลาท่ีชัดเจน และแสดงถึงการดําเนินงานจริง แผนการดําเนินงานเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงาน

ของผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังยังเปน

เครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและการประเมินผลไดอยางรอบคอบและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน  

สงูสุดใหกับพ่ีนองประชาชนในเขตพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลภูผามาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี  1 
บทนํา 

 

วัตถุประสงค  เพ่ือใหทราบวัถตุประสงคข้ันตอนการจัดทําและประโยชนของแผนการดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี  2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค  เพ่ือใหทราบโครงการ/กิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน   

ปงบประมาณ ซ่ึงจะนําไปใชเปนเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนา

ของเทศบาลตําบลภูผามาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ผด. ๐๑

คิดเปนรอยละของ คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรที่  1  การอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 13 18.84 534,000                3.35                         สํานักปลัด

รวม 13 18.84 534,000               3.35                        

ยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี

แผนงาน รักษาความสงบภายใน 1 1.45 25,000                  0.16                         สํานักปลัด

แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน 3 4.35 75,000                  0.47                         สํานักปลัด

แผนงาน บริหารทั่วไป 7 10.14 155,000                0.97                         สํานักปลัด/กองคลัง

รวม 11 15.94 255,000               1.60                        

ยุทธศาสตรที่  3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงาน สาธารณสุข 1 1.45 20,000                  0.13                         สาธารณสุข

แผนงาน การเกษตร 5 7.25 145,000                0.91                         สาธารณสุข

แผนงาน  เคหะและชุมชน 2 2.90 95,000                  0.60                         สาธารณสุข

รวม 8 11.59 260,000               1.63                        

ยุทธศาสตรที่  4  เพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน อาชีพและการทองเที่ยว

แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน 1 1.45 30,000                  0.19                         สํานักปลัด

รวม 1 1.45 30,000                 0.19                        

ยุทธศาสตรที่  5  การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู

แผนงาน  เคหะและชุมชน 6 8.70 4,137,000              25.97                       กองการศึกษา

รวม 6 8.70 4,137,000             25.97                      

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

เทศบาลตําบลภูผามาน อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตร/แผนงาน จํานวนโครงการที่ดําเนินการ จํานวนงบประมาณ



คิดเปนรอยละของ คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรที่ 6  พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ

แผนงาน  รักษาความสงบภายใน 1 1.45 67,975                  0.43                         สํานักปลัด

แผนงาน  การศึกษา 11 15.94 2,738,560              17.19                       สํานักปลัด

แผนงาน  สาธารณสุข 3 4.35 565,000                3.55                         กองสาธารณสุข

แผนงาน สังคมสงเคราะห 2 2.90 40,000                  0.25                         สํานักปลัด

แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน 3 4.35 105,000                0.66                         สํานักปลัด

แผนงาน  ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4 5.80 195,000                1.22                         สํานักปลัด

แผนงาน  การเกษตร 1 1.45 20,000                  0.13                         กองสาธารณสุข

แผนงาน  งบกลาง 5 7.25 6,980,400              43.82                       สํานักปลัด

รวม 30 43.48 10,711,935           67.25                      

รวมทั้งสิ้น 69                              100.00 15,927,935           100.00                    

ยุทธศาสตร/แผนงาน จํานวนโครงการที่ดําเนินการ จํานวนงบประมาณ



ยุทธศาสตรที 1  การอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิน
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการทําบุญตักบาตรเนืองใน 1.จัดทําซุมตอนรับเทศกาลปใหม 10,000          เขตเทศบาล สํานักปลัด

วันขึนปใหม ๒.จัดทําบุญตักบาตรเนืองในวันขึนปใหม
๓.รณรงคใหทุกคนในครอบครัวรวมกันทําบุญ
ตักบาตร

2 โครงการจัดงานประเพณีตรุษไท ๑.จัดทําบุญทีวัดในวันแรม ๑๕ คําเดือน ๔ 120,000        เขตเทศบาล สํานักปลัด
๒.วันขึน ๑ คําเดือน ๕ จัดแขงขันกีฬาพืนบาน
เชน การแขงขันสะบา และพิธีขอขมาและ
จัดประชาชนเขารวมตามประเพณี

3 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต ๑.ทําบุญตักบาตร 90,000          เขตเทศบาล สํานักปลัด
2.ตรวจสุขภาพและสันทนาการผูสูงอายุและ
ประกาศเชิดชูเกียรติรดนําดําหัวและมอบของ
รางวัลการประกวด

4 โครงการจัดงานบุญบังไฟ 1.บัวนางหรือนางเทียมสักการะศาลปู 30,000          เขตเทศบาล สํานักปลัด
(บุญเดือนหก) 2.มีการแหบั้งไฟและประกวดขบวนแห

3.จุดบังไฟถวาย
5 โครงการจัดกิจกรรมแหเทียน 1.จัดนิทรรศการใหความรู 50,000 เขตเทศบาล สํานักปลัด

เขาพรรษา 2.จัดขบวนแหเทียนพรรษา
3.ประกวดตนเทียนพรรษา
4.ถวายเทียนพรรษาแดพระสงฆ

6 โครงการสรงนําถําพระและถําหมูบ 1.จัดประเพณีสรงนําถําพระและถําหมูบ 35,000 เขตอําเภอ สํานักปลัด

2.ถวายภัตตาหารเพลแดพระสงฆ ภูผามาน
3.ถวายเครืองสักการะตามประเพณี

                                                                                               บัญชีโครงการพัฒนา/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                           แบบ ผด. 02
แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2561

เทศบาลตําบลภูผามาน อําเภอภูผามาน  จังหวัดขอนแกน

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวย

(บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 โครงการจัดงานพระราชพิธี จัดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท 50,000          เขตเทศบาล สํานักปลัด

ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระ สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช

8 โครงการจัดงานพิธีเฉลิมพระ อุดหนุนงบประมาณใหอําเภอในการดําเนินการ 7,000           เขตเทศบาล อําเภอ
ชนมพรรษา12 สิงหาคม จัดงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

9 โครงการจัดงานพิธีเฉลิม อุดหนุนงบประมาณใหอําเภอในการดําเนินการ 7,000           เขตเทศบาล อําเภอ
พระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัว จัดงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 61 

มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพย
วรากูล

10 โครงการอุดหนุนเทศกาลไหม ดําเนินการอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอ 15,000 เขตเทศบาล จังหวัด
ประเพณีผูกเสียว ตามโครงการเทศกาลไหมประเพณีผูกเสียว ขอนแกน
จังหวัดขอนแกน จังหวัดขอนแกน

11 โครงการสงเสริมการจัดงานวัน อุดหนุนงบประมาณใหหมูบานเซินใต 30,000          บานเซินใต บานเซินใต
ลอยกระทงในวันเพ็ญเดือน ๑๒ ในการจัดงานวันลอยกระทงในวันเพ็ญเดือน๑๒

๑๒ โครงการจัดงานประเพณีลอย อุดหนุนงบประมาณใหหมูบานเซินเหนือ 30,000          วัดเฉลียงทอง บานเซินเหนือ
กระทงในวันออกพรรษา ในการจัดงานประเพณีลอยกระทงในวัน

ออกพรรษา

13 โครงการแขงขันเรือพายในวัน จัดการแขงขันเรือพายทั้งประเภทในเขตเทศบาล 60,000          หนองสมอ สํานักปลัด
ออกพรรษา และประเภททั่วไป(ภายนอก) ในวันออกพรรษา

รวม 534,000       

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ลําดับที่



 

 

บัญชีครุภัณฑ 

แผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เทศบาลตําบลภูผามาน 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๑. แผนงานบริหารท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภณัฑงานบาน

งานครัว 

เพ่ือทดแทนเครื่อง

เกาท่ีชํารุด 

จัดซื้อตูทํานํ้ารอนนํ้าเย็นแบบ 

ถังควํ่า ดานลางเปนตูเย็น 

จํานวน ๑ เครื่อง (จัดซื้อตาม

ราคาทองตลาด) 

๖,๕๐๐ - - - สํานักปลดั 

๒. แผนงานบริหารท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภณัฑ

คอมพิวเตอร 

เพ่ือทดแทนเครื่อง

เกาท่ีชํารุด 

จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร 

หรือ ชนิด LED ขาวดําแบบ 

Network จํานวน 1 เครื่อง 

๗,๙๐๐ - - - กองชาง (กิจการ

ประปา) 

๓. การพาณิชย คาครุภณัฑและ

สิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ

คอมพิวเตอร 

เพ่ือใชในการ

สํารองไฟ เครือ่ง

คอมพิวเตอร 

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟาขนาด 

๘๐๐ AV จํานวน ๑ ตัว ตาม

บัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ

คอมพิวเตอร 

๓,๕๐๐ - - - กองชาง (กิจการ

ประปา) 

๔. งานบริหารท่ัวไป คาครุภณัฑและ

สิ่งกอสราง 

ครุภณัฑสาํนักงาน เพ่ือใชติดตั้งหอง

ประชุมสภา

เทศบาล 

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 

๓๐,๐๐๐ บีทียูชนิดแขวน

จํานวน ๒ เครื่องตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภณัฑ 

๗๔,๐๐๐ - - - สํานักปลดั 

 



 

บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

เทศบาลตําบลภูผามาน 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๕. สาธารณสุข คาครุภณัฑและ

สิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ

คอมพิวเตอร 

ทดแทนเครื่องเดมิ

ท่ีชํารุด 

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 

จํานวน ๑ เครื่อง ตามบัญชี

ราคามาตรฐานครุภณัฑ

คอมพิวเตอร 

๗,๙๐๐ - - - กองสาธารณสุข 

๖. การพาณิชย คาครุภณัฑและ

สิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ

คอมพิวเตอร 

ทดแทนเครื่องเดมิ

ท่ีชํารุด 

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 

จํานวน ๑ เครื่อง ตามบัญชี

ราคามาตรฐานครุภณัฑ

คอมพิวเตอร 

๗,๙๐๐ - - - กองชาง(กิจการ

ประปา) 

๗. งานบริหารท่ัวไป คาครุภณัฑและ

สิ่งกอสราง 

งานบานงานครัว ทดแทนเครื่องเดมิ

ท่ีชํารุด 

จัดซื้อเครื่องทํานํ้ารอน-นํ้าเย็น 

จํานวน ๑ เครื่อง 

๗,๕๐๐ - - - สํานักปลดั 

๘. อุตสาหกรรมและโยธา คาครุภณัฑและ

สิ่งกอสราง 

งานบานงานครัว เพ่ือใหบริการ

ประชาชน ผูมา

ติดตองาน 

จัดซื้อเครื่องทํานํ้ารอน-นํ้าเย็น 

จํานวน ๑ เครื่อง 

๗,๕๐๐ - - - กองชาง 

๙. การรักษาความสงบภายใน คาครุภณัฑและ

สิ่งกอสราง 

ครุภณัฑไฟฟาและ

วิทยุ 

เพ่ือใชติดตั้งเปน

ไฟเตือนดาน

การจราจรเวลามี

อุบัติเหตุหรือเหตุ

ฉุกเฉิน 

จัดซื้อไฟกระพริบแบบเคลื่อนท่ี 

จํานวน ๒ ตัว 

๗๐,๐๐๐ - - - สํานักปลดั(งาน

ปองกัน) 

แบบ ผ.๐๘ 



 

บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

เทศบาลตําบลภูผามาน 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๑๐. การรักษาความสงบภายใน คาครุภณัฑและ

สิ่งกอสราง 

ครุภณัฑไฟฟาและ

วิทยุ 

เพ่ือติดตั้งไฟ

กระพริบบริเวณ

ทางรวมทางแยกท่ี

เสี่ยงตอการเกิด

อุบัติเหต ุ

 

จัดซื้อไฟกระพริบเตือนพรอม

ปายหยุด จํานวน ๕ ตัว 

๑๕๐,๐๐๐ - - - สํานักปลดั (งาน

ปองกัน) 

๑๑. การพาณิชย คาครุภณัฑและ

สิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ

ยานพาหนะและ

ขนสง 

เพ่ือใชขุดดินซอม

ทอประปาท่ีแตกรั่ว 

จัดซื้อรถแบล็คโฮจํานวน ๑ คัน 

รายละเอียดตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภณัฑ 

- - - ๑,๓๐๐,๐๐๐ กองชาง 

๑๒. การรักษาความสงบภายใน คาครุภณัฑและ

สิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ

คอมพิวเตอร 

เพ่ือใชในการสํารอง

ไฟเครื่อง

คอมพิวเตอร 

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟาขนาด 

๘๐๐ AV จํานวน ๑ ตัว ตาม

บัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ

คอมพิวเตอร 

๓,๕๐๐ - - - สํานักปลดั(งาน

ปองกัน) 

๑๓. สังคมสงเคราะห คาครุภณัฑและ

สิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ

คอมพิวเตอร 

เพ่ือใชในการสํารอง

ไฟเครื่อง

คอมพิวเตอร 

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟาขนาด 

๘๐๐ AV จํานวน ๑ ตัว ตาม

บัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ

คอมพิวเตอร 

๓,๕๐๐ - - - สํานักปลดั(งาน

สวัสดิการ) 

 

แบบ ผ.๐๘ 



บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

เทศบาลตําบลภูผามาน 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๑๔. การศึกษา คาครุภณัฑและ

สิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ

คอมพิวเตอร 

เพ่ือใชในการ

สํารองไฟเครื่อง

เซฟเวอรระบบ

อินเตอรเน็ต

ทดแทนเครื่องเดมิ

ท่ีชํารุด 

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟาขนาด  

๒ KVA จํานวน ๑ เครื่องตาม

บัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ

คอมพิวเตอร 

๑๓,๐๐๐ - - - สํานักปลดั

(งาน

การศึกษา) 

๑๕. การพาณิชย คาครุภณัฑและ

สิ่งกอสราง 

ครุภณัฑสาํนักงาน เพ่ือใชติดตั้งใน

สํานักงาน 

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 

๒๔,๐๐๐ บีทียูชนิดติดผนัง

จํานวน ๑ เครื่อง ตามบัญชี

ราคามาตรฐานครุภณัฑ 

๒๘,๐๐๐ - - - กองชาง

(กิจการ

ประปา) 

๑๖. การพาณิชย คาครุภณัฑและ

สิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ

การเกษตร 

เพ่ือใชสูบนํ้าจาก

ถังนํ้าใสข้ึนหอสูง

เพ่ือจายไปยัง

บานเรือนผูใชนํ้า 

จัดซื้อเครื่องสูบนํ้า แบบหอย

โขง มอเตอรไฟฟา จํานวน ๑

เครื่อง ตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภณัฑ 

๒๐,๐๐๐ - - - กองชาง

(กิจการ

ประปา) 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๘ 



 

บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

เทศบาลตําบลภูผามาน 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๑๗. การพาณิชย คาครุภณัฑและ

สิ่งกอสราง 

ครุภณัฑ

การเกษตร 

เพ่ือใชในการตัด

หญา ทําความ

สะอาดบริเวณ

กิจการประปาและ

โรงสูบนํ้าดิบ 

จัดซื้อเครื่องตดัหญา แบบขอ

ออน จํานวน ๒ เครื่องตาม

บัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ 

๒๒,๐๐๐ - - - กองชาง

(กิจการ

ประปา) 

     รวม                                                                                                                      ๕๗๘,๓๐๐ - - ๑,๓๐๐,๐๐๐  

 

แบบ ผ.๐๘ 



แผนงาน  เคหะและชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน

(ผลผลิต) (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 โครงการขยายเขตไฟฟาภายในเขต อุดหนุนงบประมาณใหการไฟฟาสวน 260,000       เขตเทศบาล กองชาง

เทศบาล ภูมิภาคอําเภอชุมแพ เพื่อเปนคาใชจาย

ดําเนินการขยายเขตไฟฟาในเขตเทศบาล

ตําบลภูผามาน

รายละเอียดตามประมาณการการไฟฟา

สวนภูมิภาคอําเภอชุมแพ

๒ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 353,000       เขตเทศบาล กองชาง

เสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 16 0.15 เมตร กวาง 4.00 เมตร ระยะ

ทาง 136.00 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 

544.00 ตารางเมตร พรอมไหลทาง

หินคลุกกวางขางละ 0.50 เมตร

(ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)

๓ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 297,000       เขตเทศบาล กองชาง

เสริเหล็ก ซอยทาโปรง ม. 2 0.15 เมตร กวาง 3.00 เมตร ระยะทาง

ตําบลโนนคอม 157 เมตร พรอมหูชาง หรือพื้นที่ไม

 นอยกวา 485.62 ตารางเมตร และไหล

ทางหินคลุกกวางเฉลี่ยขางละ0.50 ม.

(ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)

เทศบาลตําบลภูผามาน อําเภอภูผามาน  จังหวัดขอนแกน

                                                                       บัญชีโครงการพัฒนา /กิจกรรม/งบประมาณ                                                            แบบ ผด . 02

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2561

พ.ศ.2561พ.ศ.2560
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่

 ภายใตยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวย

(ผลผลิต) (บาท) 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.

๔ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 616,000       เขตเทศบาล กองชาง

เหล็กซอยประชาอุทิศ 0.15 เมตร กวาง 3.00 เมตร

ระยะทาง 335.00 เมตร พื้นที่ไมนอย

กวา 1,005ตารางเมตร พรอมไหลทาง

หินคลุกกวางขางละ 0.50 เมตร

 (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)

๕ โครงการกอสรางยกระดับถนน กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 2,428,000     เขตเทศบาล กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กและวางทอ ๐.๑๕ เมตร กวาง 4.๐๐ เมตร 

ระบายน้ําพรอมบอพัก ซอยเทศบาล ระยะทาง 285.๐๐ เมตร พรอมทาง

10 เชื่อม พรอมไหลทางหินคลุก กวางเฉลี่ย

ขางละ 0.50 เมตร และวางทอคอนกรีต

เสริมเหล็กเสนผานศูนยกลาง0.60 เมตร

พรอมบอพัก ระยะทางรวม 575.00 ม.

และดินถมพรอมบดอัด 663.00 ลบ.ม.

(ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)

๖ โครงการลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ย ลงหินคลุกพรอมปรับเหลี่ย หนาเฉลี่ย 183,000       เขตเทศบาล กองชาง

ถนนเลียบลําน้ําเชิญจากศูนย 0.10 เมตร กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร

เรียนรูชุมชน บานเซินเหนือถึง ระยะทาง 1,250 เมตร  พื้นที่ไมนอยกวา

ซอยเทศบาล 8 5,000 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่

เทศบาลกําหนด

รวม 4,137,000       

พ.ศ.2560
พื้นที่โครงการ/กิจกรรมลําดับที่

พ.ศ.2561



แผนงาน  เคหะและชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวยงาน

(ผลผลิต) (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 โครงการขยายเขตไฟฟาภายในเขต อุดหนุนงบประมาณใหการไฟฟาสวน 260,000       เขตเทศบาล กองชาง

เทศบาล ภูมิภาคอําเภอชุมแพ เพื่อเปนคาใชจาย

ดําเนินการขยายเขตไฟฟาในเขตเทศบาล

ตําบลภูผามาน

รายละเอียดตามประมาณการการไฟฟา

สวนภูมิภาคอําเภอชุมแพ

๒ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 353,000       เขตเทศบาล กองชาง

เสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 16 0.15 เมตร กวาง 4.00 เมตร ระยะ

ทาง 136.00 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 

544.00 ตารางเมตร พรอมไหลทาง

หินคลุกกวางขางละ 0.50 เมตร

(ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)

๓ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 297,000       เขตเทศบาล กองชาง

เสริเหล็ก ซอยทาโปรง ม. 2 0.15 เมตร กวาง 3.00 เมตร ระยะทาง

ตําบลโนนคอม 157 เมตร พรอมหูชาง หรือพื้นที่ไม

 นอยกวา 485.62 ตารางเมตร และไหล

ทางหินคลุกกวางเฉลี่ยขางละ0.50 ม.

(ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)

                                                                       บัญชีโครงการพัฒนา /กิจกรรม/งบประมาณ                                                            แบบ ผด . 02

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2561

พ.ศ.2561พ.ศ.2560
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่

 ภายใตยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู

เทศบาลตําบลภูผามาน อําเภอภูผามาน  จังหวัดขอนแกน



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวย

(ผลผลิต) (บาท) 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.

๔ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 616,000       เขตเทศบาล กองชาง

เหล็กซอยประชาอุทิศ 0.15 เมตร กวาง 3.00 เมตร

ระยะทาง 335.00 เมตร พื้นที่ไมนอย

กวา 1,005ตารางเมตร พรอมไหลทาง

หินคลุกกวางขางละ 0.50 เมตร

 (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)

๕ โครงการกอสรางยกระดับถนน กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 2,428,000     เขตเทศบาล กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กและวางทอ ๐.๑๕ เมตร กวาง 4.๐๐ เมตร 

ระบายน้ําพรอมบอพัก ซอยเทศบาล ระยะทาง 285.๐๐ เมตร พรอมทาง

10 เชื่อม พรอมไหลทางหินคลุก กวางเฉลี่ย

ขางละ 0.50 เมตร และวางทอคอนกรีต

เสริมเหล็กเสนผานศูนยกลาง0.60 เมตร

พรอมบอพัก ระยะทางรวม 575.00 ม.

และดินถมพรอมบดอัด 663.00 ลบ.ม.

(ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)

๖ โครงการลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ย ลงหินคลุกพรอมปรับเหลี่ย หนาเฉลี่ย 183,000       เขตเทศบาล กองชาง

ถนนเลียบลําน้ําเชิญจากศูนย 0.10 เมตร กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร

เรียนรูชุมชน บานเซินเหนือถึง ระยะทาง 1,250 เมตร  พื้นที่ไมนอยกวา

ซอยเทศบาล 8 5,000 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่

เทศบาลกําหนด

รวม 4,137,000       

พ.ศ.2560
พื้นที่โครงการ/กิจกรรมลําดับที่

พ.ศ.2561







































ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว

รายละเอียดครุภัณฑ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ตูทําน้ํารอนน้ําเย็นแบบถังคว่ํา จัดซื้อทําน้ํารอนน้ําเย็นแบบถังคว่ํา 6,500           สํานักงาน สํานักปลัด

ดานลางเปนตูเย็น จํานวน ๑ เครื่อง เทศบาลตําบล งานบริหาร

(จัดซื้อตามราคาทองตลาด) ภูผามาน ทั่วไป

รวม 6,500           

รายละเอียดครุภัณฑ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือ ชนิด LED 7,900           สํานักงาน สํานักปลัด

ขาวดํา แบบ Network จํานวน 1 เครื่อง เทศบาลตําบล งานบริหาร

ภูผามาน ทั่วไป

2 จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED 12,000          สํานักงาน กองคลัง

สี แบบ Network จํานวน 1 เครื่อง เทศบาลตําบล

ภูผามาน

รวม 12,000         

                                                                                               บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น                                          แบบ ผด. 02/1                              

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2561

เทศบาลตําบลภูผามาน อําเภอภูผามาน  จังหวัดขอนแกน

ลําดับที่ ครุภัณฑ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ลําดับที่ ครุภัณฑ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

แผนงานบริหารทั่วไป

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

แผนงานบริหารทั่วไป



รายละเอียดครุภัณฑ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อน จัดซื้อตูเหล็กแบบบานเลื่อน 4,500           สํานักงาน สํานักปลัด

จํานวน 1 หลัง จัดซื้อตามราคาทองตลาด เทศบาลตําบล งานปองกัน

ภูผามาน

2 จัดซื้อตูเหล็กชนิดประตูบานทึบ จัดซื้อตูเหล็กชนิดประตูบานทึบ 2 บาน 6,000 สํานักงาน สํานักปลัด

จํานวน 1 หลัง เทศบาลตําบล งานปองกัน

ภูผามาน

รวม 6,000           

รายละเอียดครุภัณฑ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว 6,000 สํานักงาน สํานักปลัด

เทศบาลตําบล งานการศึกษา

ภูผามาน

2 จัดซื้อชั้นจัดเก็บเอกสาร จัดซื้อชั้นจัดเก็บเอกสาร ขนาดไมนอยกวา 7,800 สํานักงาน สํานักปลัด

91×31×176 เซนติเมตร จํานวน 2 หลัง เทศบาลตําบล งานการศึกษา

ภูผามาน

ลําดับที่ ครุภัณฑ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลําดับที่ ครุภัณฑ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

แผนงานการศึกษา



รวม 7,800           

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวย

(บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซื้อเกาอี้ จัดซื้อเกาอี้ชนิด มีพนักพิง จํานวน 4 ตัว 4,000           สํานักงาน กองสา

(จัดซื้อตามราคาทองตลาด) เทศบาลตําบล ธารณสุข

ภูผามาน

2 จัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร จัดซื้อชั้นจัดเก็บเอกสาร ขนาดไมนอยกวา 7,800 สํานักงาน กองสา

91×31×176 เซนติเมตร จํานวน 2 หลัง เทศบาลตําบล ธารณสุข

ภูผามาน

3 จัดซื้อโตะทํางาน จัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 2 ตัว 5,800           สํานักงาน กองสา

(จัดซื้อตามราคาทองตลาด) เทศบาลตําบล ธารณสุข

ภูผามาน

รวม 5,800           

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

แผนงานสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

แผนงานสาธารณสุข

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม



รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวย

(บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซื้อเครื่องพิมพ จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบ 7,700 สํานักงาน กองสา

ฉีดหมึก (InkJet)  จํานวน 1 เครื่อง เทศบาลตําบล ธารณสุข

(จัดซื้อตามราคามาตรฐานคอมพิวเตอร) ภูผามาน

รวม 7,700           

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวย

(บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 28,500          สํานักงาน กองสา

3 เครื่อง (จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ) เทศบาลตําบล ธารณสุข

ภูผามาน

รวม 28,500         

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวย

(บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ จัดซื้อตูเอกสารแบบบานเลื่อน จัดซื้อตูเหล็กแบบบานเลื่อน 9,000           สํานักงาน กองชาง

จํานวน 2 หลัง จัดซื้อตามราคาทองตลาด เทศบาลตําบล

ภูผามาน

2 จัดซื้อตูเหล็กชนิดประตูบานทึบ จัดซื้อตูเหล็กชนิดประตูบานทึบ 2 บาน 6,000 สํานักงาน กองชาง

จํานวน 1 หลัง เทศบาลตําบล

ภูผามาน

รวม 193,800       

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ประเภทครุภัณฑการเกษตร

แผนงานสาธารณสุข

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา















































































ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว

รายละเอียดครุภัณฑ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ตูทําน้ํารอนน้ําเย็นแบบถังคว่ํา จัดซื้อทําน้ํารอนน้ําเย็นแบบถังคว่ํา 6,500           สํานักงาน สํานักปลัด

ดานลางเปนตูเย็น จํานวน ๑ เครื่อง เทศบาลตําบล งานบริหาร

(จัดซื้อตามราคาทองตลาด) ภูผามาน ทั่วไป

รวม 6,500           

รายละเอียดครุภัณฑ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือ ชนิด LED 7,900           สํานักงาน สํานักปลัด

ขาวดํา แบบ Network จํานวน 1 เครื่อง เทศบาลตําบล งานบริหาร

ภูผามาน ทั่วไป

2 จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED 12,000          สํานักงาน กองคลัง

สี แบบ Network จํานวน 1 เครื่อง เทศบาลตําบล

ภูผามาน

รวม 12,000         

ลําดับที่ ครุภัณฑ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

แผนงานบริหารทั่วไป

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

แผนงานบริหารทั่วไป

                                                                                               บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น                                          แบบ ผด. 02/1                              

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2561

เทศบาลตําบลภูผามาน อําเภอภูผามาน  จังหวัดขอนแกน

ลําดับที่ ครุภัณฑ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



รายละเอียดครุภัณฑ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อน จัดซื้อตูเหล็กแบบบานเลื่อน 4,500           สํานักงาน สํานักปลัด

จํานวน 1 หลัง จัดซื้อตามราคาทองตลาด เทศบาลตําบล งานปองกัน

ภูผามาน

2 จัดซื้อตูเหล็กชนิดประตูบานทึบ จัดซื้อตูเหล็กชนิดประตูบานทึบ 2 บาน 6,000 สํานักงาน สํานักปลัด

จํานวน 1 หลัง เทศบาลตําบล งานปองกัน

ภูผามาน

รวม 6,000           

รายละเอียดครุภัณฑ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว 6,000 สํานักงาน สํานักปลัด

เทศบาลตําบล งานการศึกษา

ภูผามาน

2 จัดซื้อชั้นจัดเก็บเอกสาร จัดซื้อชั้นจัดเก็บเอกสาร ขนาดไมนอยกวา 7,800 สํานักงาน สํานักปลัด

91×31×176 เซนติเมตร จํานวน 2 หลัง เทศบาลตําบล งานการศึกษา

ภูผามาน

ลําดับที่ ครุภัณฑ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

แผนงานการศึกษา

ลําดับที่ ครุภัณฑ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน



รวม 7,800           

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวย

(บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซื้อเกาอี้ จัดซื้อเกาอี้ชนิด มีพนักพิง จํานวน 4 ตัว 4,000           สํานักงาน กองสา

(จัดซื้อตามราคาทองตลาด) เทศบาลตําบล ธารณสุข

ภูผามาน

2 จัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร จัดซื้อชั้นจัดเก็บเอกสาร ขนาดไมนอยกวา 7,800 สํานักงาน กองสา

91×31×176 เซนติเมตร จํานวน 2 หลัง เทศบาลตําบล ธารณสุข

ภูผามาน

3 จัดซื้อโตะทํางาน จัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 2 ตัว 5,800           สํานักงาน กองสา

(จัดซื้อตามราคาทองตลาด) เทศบาลตําบล ธารณสุข

ภูผามาน

รวม 5,800           

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

แผนงานสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

แผนงานสาธารณสุข

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวย

(บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซื้อเครื่องพิมพ จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบ 7,700 สํานักงาน กองสา

ฉีดหมึก (InkJet)  จํานวน 1 เครื่อง เทศบาลตําบล ธารณสุข

(จัดซื้อตามราคามาตรฐานคอมพิวเตอร) ภูผามาน

รวม 7,700           

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวย

(บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 28,500          สํานักงาน กองสา

3 เครื่อง (จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ) เทศบาลตําบล ธารณสุข

ภูผามาน

รวม 28,500         

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวย

(บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ จัดซื้อตูเอกสารแบบบานเลื่อน จัดซื้อตูเหล็กแบบบานเลื่อน 9,000           สํานักงาน กองชาง

จํานวน 2 หลัง จัดซื้อตามราคาทองตลาด เทศบาลตําบล

ภูผามาน

2 จัดซื้อตูเหล็กชนิดประตูบานทึบ จัดซื้อตูเหล็กชนิดประตูบานทึบ 2 บาน 6,000 สํานักงาน กองชาง

จํานวน 1 หลัง เทศบาลตําบล

ภูผามาน

รวม 193,800       

ประเภทครุภัณฑการเกษตร

แผนงานสาธารณสุข

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว

รายละเอียดครุภัณฑ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ตูทําน้ํารอนน้ําเย็นแบบถังคว่ํา จัดซื้อทําน้ํารอนน้ําเย็นแบบถังคว่ํา 6,500           สํานักงาน สํานักปลัด

ดานลางเปนตูเย็น จํานวน ๑ เครื่อง เทศบาลตําบล งานบริหาร

(จัดซื้อตามราคาทองตลาด) ภูผามาน ทั่วไป

รวม 6,500           

รายละเอียดครุภัณฑ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือ ชนิด LED 7,900           สํานักงาน สํานักปลัด

ขาวดํา แบบ Network จํานวน 1 เครื่อง เทศบาลตําบล งานบริหาร

ภูผามาน ทั่วไป

2 จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED 12,000          สํานักงาน กองคลัง

สี แบบ Network จํานวน 1 เครื่อง เทศบาลตําบล

ภูผามาน

รวม 12,000         

                                                                                               บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น                                          แบบ ผด. 02/1                              

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2561

เทศบาลตําบลภูผามาน อําเภอภูผามาน  จังหวัดขอนแกน

ลําดับที่ ครุภัณฑ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ลําดับที่ ครุภัณฑ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

แผนงานบริหารทั่วไป

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

แผนงานบริหารทั่วไป



รายละเอียดครุภัณฑ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อน จัดซื้อตูเหล็กแบบบานเลื่อน 4,500           สํานักงาน สํานักปลัด

จํานวน 1 หลัง จัดซื้อตามราคาทองตลาด เทศบาลตําบล งานปองกัน

ภูผามาน

2 จัดซื้อตูเหล็กชนิดประตูบานทึบ จัดซื้อตูเหล็กชนิดประตูบานทึบ 2 บาน 6,000 สํานักงาน สํานักปลัด

จํานวน 1 หลัง เทศบาลตําบล งานปองกัน

ภูผามาน

รวม 6,000           

รายละเอียดครุภัณฑ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว 6,000 สํานักงาน สํานักปลัด

เทศบาลตําบล งานการศึกษา

ภูผามาน

2 จัดซื้อชั้นจัดเก็บเอกสาร จัดซื้อชั้นจัดเก็บเอกสาร ขนาดไมนอยกวา 7,800 สํานักงาน สํานักปลัด

91×31×176 เซนติเมตร จํานวน 2 หลัง เทศบาลตําบล งานการศึกษา

ภูผามาน

ลําดับที่ ครุภัณฑ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลําดับที่ ครุภัณฑ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

แผนงานการศึกษา



รวม 7,800           

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวย

(บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซื้อเกาอี้ จัดซื้อเกาอี้ชนิด มีพนักพิง จํานวน 4 ตัว 4,000           สํานักงาน กองสา

(จัดซื้อตามราคาทองตลาด) เทศบาลตําบล ธารณสุข

ภูผามาน

2 จัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร จัดซื้อชั้นจัดเก็บเอกสาร ขนาดไมนอยกวา 7,800 สํานักงาน กองสา

91×31×176 เซนติเมตร จํานวน 2 หลัง เทศบาลตําบล ธารณสุข

ภูผามาน

3 จัดซื้อโตะทํางาน จัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 2 ตัว 5,800           สํานักงาน กองสา

(จัดซื้อตามราคาทองตลาด) เทศบาลตําบล ธารณสุข

ภูผามาน

รวม 5,800           

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

แผนงานสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

แผนงานสาธารณสุข

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม



รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวย

(บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซื้อเครื่องพิมพ จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบ 7,700 สํานักงาน กองสา

ฉีดหมึก (InkJet)  จํานวน 1 เครื่อง เทศบาลตําบล ธารณสุข

(จัดซื้อตามราคามาตรฐานคอมพิวเตอร) ภูผามาน

รวม 7,700           

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวย

(บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 28,500          สํานักงาน กองสา

3 เครื่อง (จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ) เทศบาลตําบล ธารณสุข

ภูผามาน

รวม 28,500         

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวย

(บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ จัดซื้อตูเอกสารแบบบานเลื่อน จัดซื้อตูเหล็กแบบบานเลื่อน 9,000           สํานักงาน กองชาง

จํานวน 2 หลัง จัดซื้อตามราคาทองตลาด เทศบาลตําบล

ภูผามาน

2 จัดซื้อตูเหล็กชนิดประตูบานทึบ จัดซื้อตูเหล็กชนิดประตูบานทึบ 2 บาน 6,000 สํานักงาน กองชาง

จํานวน 1 หลัง เทศบาลตําบล

ภูผามาน

รวม 193,800       

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ประเภทครุภัณฑการเกษตร

แผนงานสาธารณสุข

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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