
ประเภทครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รายละเอียดครุภณัฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ 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 จัดซ้ือเทรเลอร์ลากเรือ จดัซ้ือเทรเลอร์ลากเรือพร้อมอปุกรณ์ 9,700         ส านักปลัด ส านักปลัด
 -ขนาด 4.05×1.55 เมตร เทศบาล
 -น้ าหนักรวมโดยประมาณ200 KG

 -ขนาดของล้อลาก 165 R 13

 -บรรทุกน้ าหนักได้สูงสุด 400 KG

 -มอีปุกรณ์สะท้อนแสงหรือไฟ LED รอบคัน

จดัซ้ือตามราคาท้องตลาด ไมม่ใีนบัญชรีาคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์

2 จัดซ้ือเรือทอ้งแบน จดัซ้ือเรือท้องแบนพร้อมเคร่ืองยนต์และหางเรือตัวเรือ 14,700       ส านักปลัด ส านักปลัด
 -ขนาด3.20×1.1×0.38 ขนาดความยาว 12 ฟุต เทศบาล
 -น้ าหนักเรือ 46 กโิลกรัม

 -บรรทุกน้ าหนักได้สูงสุด 290 กโิลกรัม

 -แถวที่นั่ง 2 แถว ความกวา้งของแถวที่นั่ง 40 เซนติเมตร
 /แถว

 -มรีะบบกนัเรือจมหางเสือเรือ

 -อตัราทด 2.5.1

 -ขนาด W×L×H 32×63×33 มม.

 -น ้ำหนักโดยประมำณ 35 KG

 -อตัรำรอบสูงสุด 3600 npm (รอบ/นำที) เคร่ืองยนต์ 13

แรง

 -ปรับตั งโซ่โดยอตัโนมติั

 -ขอ้ต่อแกนใน(หำงยำว)Sport 24 inch

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

                                                                                               บญัชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน                                          แบบ ผด . 02/1                              
แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ 2565

เทศบาลต าบลภผูาม่าน อ าเภอภผูาม่าน  จังหวัดขอนแก่น

แผนงานงบกลาง

ล าดับที่ ครุภณัฑ์



รายละเอียดครุภณัฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ 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.

 -ใบจกัร STD/มาตรฐาน 14inch เคร่ืองยนต์ 13 แรงมา้

 -เบนซิน 4 จงัหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ

 -ปริมาตรกระบอกสูบ 389 ซีซี 4,000 รอบ/นาที

 -ระบบสตาร์ทเชอืกดึงแบบสปริงกลับ

 -จดุระเบิดดิจตัิล ซีดีไอ ระบบหล่อล่ืนแบบวดัสาด

 -ความจนุ้ ามนัหล่อล่ืน 1.1 ลิตร น้ ามนัเชื้อเพลิง 6.1 ลิตร
 -เบนซินไร้สารตะกั่ว E 10

 -ขนาด กวา้ง×ยาว×สูง 460×380×448 มม.

 -น้ าหนักเคร่ือง 31.7 กโิลกรัม รับประกนั 2 ปี

จดัซ้ือตามราคาท้องตลาดไมม่ใีนบัญชรีาคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์

3 จัดซ้ือเรือทอ้งวี จดัซ้ือเรือท้องวพีร้อมเคร่ืองยนต์และหางเรือตัวเรือ 16,500       ส านักปลัด ส านักปลัด
 -ขนาด8.70×1.5×0.60 ขนาดความยาว 12 ฟุต เทศบาล
 -น้ าหนักเรือ 50 กโิลกรัม

 -บรรทุกน้ าหนักได้สูงสุด 400 กโิลกรัม

 -แถวที่นั่ง 2 แถว ความกวา้งของแถวที่นั่ง 40เซนติเมตร
 /แถว

 -มรีะบบกนัเรือจมหางเสือเรือ

 -อตัราทด 2.5.1

 -ขนาด W×L×H 32×63×33 มม. น้ าหนักโดยประมาณ
 35 KG
 -อตัรำรอบสูงสุด 3600 npm (รอบ/นำที) เคร่ืองยนต์ ๑๓

 แรง

 -ปรับตั งโซ่โดยอตัโนมติั

 -ขอ้ต่อแกนใน(หำงยำว)Sport 24 inch

พ.ศ.2565ล าดับที่ พ.ศ.2564ครุภณัฑ์



รายละเอียดครุภณัฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ 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.

 -ใบจกัร STD/มาตรฐาน 14inch เคร่ืองยนต์ 13 แรงมา้

 -เบนซิน 4 จงัหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ

 -ปริมาตรกระบอกสูบ 389 ซีซี 4,000 รอบ/นาที

 -ระบบสตาร์ทเชอืกดึงแบบสปริงร้ังกลับ

 -จดุระเบิดดิจตัิล ซีดีไอ ระบบหล่อล่ืนแบบวดัสาด

 -ความจนุ้ ามนัหล่อล่ืน 1.1 ลิตร น้ ามนัเชื้อเพลิง 6.1 ลิตร
 -เบนซินไร้สารตะกั่ว E 10

 --ขนาด กวา้ง×ยาว×สูง 460×380×448 มม.

 -น้ าหนักเคร่ือง 31.7 กโิลกรัม รับประกนั 2 ปี

จดัซ้ือตามราคาท้องตลาดไมม่ใีนบัญชรีาคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์

รวม 40,900      
ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน

รายละเอียดครุภณัฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ 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 เก้าอีส้ านักงาน เกา้อี้นั่งท างาน ขนาดสูงไมน่้อยกวา่ 105 เซนติเมตร 4,200         ส านักปลัด
เบาะนั่งกวา้งไมน่้อยกวา่ 47 เซนติเมตร

ขาเหล็ก 5 แฉก มล้ีอเล่ือน มพีนักพิง มทีี่วางแขน

ปรับความสูงได้ จ านวน 2 ตัว ตัวละ 2,100 บาท

จดัซ้ือตามราคาท้องตลาด ไมม่ใีนบัญชรีาคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์

2 เก้าอีส้ าหรับ จดัซ้ือเกา้อี้ส าหรับห้องประชมุสภา จ านวน 17 ตัว 51,000       ส านักปลัด
หอ้งประชุมสภา ขนาดไมน่้อยกวา่ W62×D67×90 cm

ราคาตัวละ 3,000 บาท

จดัซ้ือตามราคาท้องตลาด ไมม่ใีนบัญชรีาคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์

ล าดับที่

พ.ศ.2565ครุภณัฑ์

แผนงานบริหารทั่วไป
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ครุภณัฑ์

ล าดับที่ พ.ศ.2564



รายละเอียดครุภณัฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ 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.

3 โต๊ะส าหรับ  -จดัซ้ือโต๊ะส าหรับห้องประชมุสภา จ านวน 8 ตัว 30,000       ส านักปลัด
หอ้งประชุมสภา ขนาดไมน่้อยกวา่ W62×D67×90 cm

ราคาตัวละ 3,000 บาท

 -จดัซ้ือโต๊ะส าหรับห้องประชมุสภาแบบเขา้มมุ

ซ้าย ขวา จ านวน 2 ตัว ขนาดไมน่้อยกวา่

W65×D65×H75 cm ราคาตัวละ 2,000 บาท

 -จดัซ้ือโต๊ะส าหรับห้องประชมุสภา

 จ านวน 1 ตัว ขนาดไมน่้อยกวา่ W80×D60×H75 cm

ราคาตัวละ 2,000 บาท

จดัซ้ือตามราคาท้องตลาด ไมม่ใีนบัญชรีาคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์

รวม 85,200      
ประเภทครุภณัฑ์โรงงาน

รายละเอียดครุภณัฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ 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 หนิเจีย  1. จดัซ้ือหินเจยี/ตัดขนาด 5 นิ้ว(125 มลิลิเมตร) 5,500         เขต ส านักปลัด
ขบัด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไมน่้อยกวา่ 1,000 เทศบาลต าบล

วตัต์ ความเร็วรอบไมน่้อยกวา่ 10,000 ภูผามา่น

รอบต่อนาที

จดัซ้ือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รวม 5,500        

ครุภณัฑ์

แผนงานบริหารทั่วไป
พ.ศ.2564

พ.ศ.2564ล าดับที่

พ.ศ.2565ล าดับที่

พ.ศ.2565ครุภณัฑ์



ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
แผนงานบริหารทั่วไป(งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

รายละเอียดครุภณัฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ 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 เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก เคร่ืองพิมพ์แบบฉดีหมกึพร้อมติดต้ังถงัหมกึพิมพ์ 4,000         เขต ส านักปลัด
(Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง เทศบาลต าบล

โดยมคุีณลักษณะพื้นฐานดังนี้ ภูผามา่น

 -เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉดีหมกึพร้อมติดต้ังหมกึพิมพ์

(INKTank Printer) จากโรงงานผู้ผลิตมคีวามละเอยีด

ในการพิมพ์ไมน่้อยกวา่  1200×1200 dpi

 -มคีวามเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษ A4

 ไมน่้อยกวา่ 19 หน้าต่อนาที(ppm)หรือ 8.8 ภาพต่อนาที

 -มคีวามเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษ

A4 ไมน่้อยกวา่ 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 

5 ภาพต่อนาที (ipm )มชีอ่งเสียบ (Interface)

 แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ จ านวนไมน่้อยกวา่ 1 ชอ่ง

 -มถีาดใส่กระดาษไมน่้อยกวา่ 50 แผ่น

 -สามารถใชก้บั A4,Letter,Legat และสามารถก าหนด

ขนาดกระดาษเองได้

จดัซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะการจดัหา

อปุกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ (ปรับปรุงฉบับ

เดือน พฤษภาคม 2563 เฉพาะรายการที่ 6-12)

รวม 4,000        

พ.ศ.2565ล าดับที่ ครุภณัฑ์ พ.ศ.2564



ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน

รายละเอียดครุภณัฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ 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 เคร่ืองปรับอากาศ อเศร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง 39,000       ส านักงาน กองคลัง
ชนิดติดผนัง  (Inverter)ขนาด 12,000 ปีทีย ูจ านวน 2 เคร่ือง ท.ต.

 โดยมรีายละเอยีด ดังนี้ ภผูาม่าน
1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไมต่่ ากวา่ 12,000 บีทียู

2) ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดต้ัง

3) ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อตุสาหกรรมและฉลากประหยดัไฟฟ้าเบอร์ 5

4) ต้องเป็นเคร่ืองปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูป

ทั้งชดุ ทั้งหน่วยส่งความเยน็และหน่วยระบายความ

ร้อนจากโรงานเดียวกนั

5) มคีวามหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเชอร์

6) การจดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ นอกเหนือจากการพิจารณา

ด้านราคาแล้ว เพื่อประหยดัพลังงาน ควรพิจารณาจดัซ้ือ

เคร่ืองปรับอากาศที่มค่ีาประสิทธภิาพพลังงานตามฤดูกาล

(SEER)สูงกวา่

7) การติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 

ประกอบด้วยอปุกรณ์ ดังนี้ สวติช ์1 ตัว ท่อทองแดง

ไปกลับหุ้มฉนวนยาว4 ม. สายไฟยาวไมเ่กนิ 15ม.

 -ต้ังตามบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจ าปี 2563

รวม 39,000      

ล าดับที่ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ครุภณัฑ์

แผนงานบริหารทั่วไป(งานบริหารงานคลัง)



ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน
แผนงานบริหารทั่วไป(งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน)

รายละเอียดครุภณัฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ 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 เก้าอีส้ านักงาน เกา้อี้นั่งท างาน ขนาดสูงไมน่้อยกวา่ 105 เซนติเมตร 2,100         ส านักปลัด
 เบาะนั่งกวา้งไมน่้อยกวา่ 47 เซนติเมตร

 เบาะนั่งกวา้งไมน่้อยกวา่ 47 เซนติเมตร

ขาเหล็ก 5 แฉก มล้ีอเล่ือน มพีนักพิง มทีี่วางแขน

ปรับความสูงได้ จ านวน 1 ตัว

จดัซ้ือตามราคาท้องตลาด ไมม่ใีนบัญชรีาคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์

2 โต๊ะท างาน จดัซ้ือโต๊ะท างานความยาวไมน่้อยกวา่ 150 ซ.ม. 15,000       ส านักปลัด
ความกวา้งไมน่้อยกวา่ 78 เซนติเมตร

ความสูงไมน่้อยกวา่ 75.3 เซนติเมตร

จ านวน 1 ตัว

จดัซ้ือตามราคาท้องตลาด ไมม่ใีนบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

รวม 17,100      

พ.ศ.2565ล าดับที่ ครุภณัฑ์ พ.ศ.2564



ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดครุภณัฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ 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 กล้องโทรทศัน์วงจรปดิ 1.จดัซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 148,800     ในเขต ส านักปลัด
ชนิดเครือขา่ยแบบมมุมองคงที่ส าหรับติดต้ังภายนอก เทศบาล
อาคาร แบบที่ 1 ส าหรับใชใ้นงานรักษาความ

ปลอดภัย วเิคราะห์ภาพ และงานอื่นๆ จ านวน 2 ตัว 

ราคา 55,000 บาท /ตัว เป็นเงิน 110,000บาท

 ๒.เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

ชนิดเครือขา่ยแบบมมุมองคงที่ส าหรับติดต้ังภายนอก

อาคาร ส าหรับใชใ้นงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป

และงานอื่น ๆ จ านวน 1 ตัว ราคา22,000  บาท

3.  ค่าจดัซ้ือสายสัญญาณ Cat 6 Out door

(มไีฟและสลิง)ความยาวไมน่้อยกวา่ 150 เมตร

เป็นเงิน 3,300  บาท

 4. ค่าแรงพร้อมอปุกรณ์การติดต้ัง จดุละ 4,500 บาท

จ านวน 3 จดุ เป็นเงิน 13,500 บาท

จดัซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของ

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดฉบับเดือนมถินุายน 2564

 ประกาศ ณ วนัที่ 11  มถินุายน  2564

  

รวม 148,800    

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดับที่ ครุภณัฑ์ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



รายละเอียดครุภณัฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ 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 จัดซ้ือสายดับเพลิง จดัซ้ือสายดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร 12,000       ส านักงาน ส านักปลัด
ขอ้ต่อทองเหลืองเป็นแบบสวมเร็ว 4 เส้น เป็นสายส่งน้ า เทศบาลต าบล
ส าหรับรถดับเพลิง เคร่ืองสูบน้ า ดับเพลิงทางสายน้ า

อณุหภูมใิชง้าน ทนต่อ สภาพทางอากาศ กรอ สารเคมี

การกดักร่อนทนต่อการบิดงอ ไมแ่ตกหรือฉกีง่าย

ท าความสะอาดง่าย ไมดู่ดซักน้ ามมีาตรฐาน ISO 

จดัซ้ือตามราคาท้องตลาดไมม่ใีนบัญชรีาคา

มาตรฐานครุภัณฑ์

รวม 12,000      
ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน
แผนงานการศึกษา

รายละเอียดครุภณัฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ 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 เก้าอีส้ านักงาน เกา้อี้นั่งท างาน ขนาดสูงไมน่้อยกวา่ 105 เซนติเมตร 2,100         ส านักปลัด
เบาะนั่งกวา้งไมน่้อยกวา่ 47 เซนติเมตร 

เบาะนั่งกวา้งไมน่้อยกวา่ 47 เซนติเมตร

ขาเหล็ก 5 แฉก มล้ีอเล่ือน มพีนักพิง มทีี่วางแขน

ปรับความสูงได้ จ านวน 1 ตัว

จดัซ้ือตามราคาท้องตลาด ไมม่ใีนบัญชรีาคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ประเภทครุภณัฑ์อ่ืน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดับที่ ครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ล าดับที่



รายละเอียดครุภณัฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ 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.

2 ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้  -จดัซ้ือชดุโต๊ะพร้อมเกา้อี้นักเรียนขาเหล็กกลม 6,500         งานการศึกษา ส านักปลัด
นักเรียน ไมน่้อยกวา่ 2 นิ้ว หนาไมน่้อยกวา่ 1.2 มลิลิเมตร

พ่นสีขาว

 -โต๊ะอนุบาลขนาดกวา้งไมน่้อยกวา่ 60 เซนติเมตร

ยาวไมน่้อยกวา่ 120 เซนติเมตร สูงไมน่้อยกวา่

55 เซนติเมตร

 -เกา้อี้ขนาดกวา้งไมน่้อยกวา่ 25 เซนติเมตร

ยาวไมน่้อยกวา่ 30 เซนติเมตร สูงไมน่้อยกวา่

55 เซนติเมตร

จดัซ้ือตามราคาท้องตลาดไมม่ใีนบัญชรีาคา

มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออเิล็กทรอนิกส์

รวม 8,600        
ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดครุภณัฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ 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 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 22,000       ศูนย์ ส านักปลัด
โน๊ตบุ๊ค ส ารับประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 22,000 บาท พฒันา

โดยมคุีณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ เด็กเล็ก
 -มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน่้อยกวา่ 4 แกนหลัก วัดเฉลียง
 (4 core)  และ 8 แกนเสมอืน (8 Thread) ทอง
และมเีทคโนโลยเีพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้

ความสามารถในการประมวลผลสูงโดยมวีามเร็วสัญญาณ

นาฬิกา สูงสุดไมน่้อยกวา่ 4GHZ จ านวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มหีน่วย

ความจ าแบบcache Memory รวมในระดับ 

(Level) เดียวกนัขนาดไมน่้อยกวา่ 6 GB

พ.ศ.2565
แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2564

ล าดับที่

ล าดับที่ ครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ พ.ศ.2565พ.ศ.2564



รายละเอียดครุภณัฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ 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.

-มหีน่วยความจ าหลัก (RAM)ชนิด DDR4 

หรือดีกวา่ขนาดไมน่้อยกวา่ 8 GB

- มหีน่วยจดัเกบ็ขอ้มลู ชนิด SATA 

หรือตึกวา่ ขนาดความจไุมน่้อยกวา่ 1 TB

 หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจไุม่

น้อยกวา่ 250 GB จ านวน 1 หน่วย

มจีอภาพที่รองรับความละเอยีดไมน่้อยกวา่ 

1,366 x 768 pixelและมขีนาดไมน่้อยกวา่  12 นิ้ว

- มชีอ่งเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 

หรือดีกวา่ ไมน่้อยกวา่ 3 ชอ่ง

- มชีอ่งเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA 

จ านวนไมน่้อยกวา่ 1 ชอ่ง

- มชีอ่งเชื่อมต่อระบบเครือขา่ย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่ แบบ

ติดต้ังภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) 

จ านวนไมน่้อยกวา่ 1 ชอ่ง

- สามารถใชง้านได้ไมน่้อยกวา่ 

Wi-Fi (IEEE 802.11 ac)และ Bluetooth

จดัซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานการจดัหาอปุกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

(ปรับปรุงจากฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 

เฉพะรายการที่ 6-12

รวม 22,000      

ล าดับที่ ครุภณัฑ์ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน
แผนงานการศึกษา(งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ)

รายละเอียดครุภณัฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ด าเนินการ 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 เก้าอีส้ าหรับไว้บริการ จดัซ้ือเกา้อี้ ขนาดกวา้งไมน่้อยกวา่ 54 เซนติเมตร 12,000       ศูนย์การ ส านักปลัด
ประจ าศูนย์การเรียนรู้ ลึกไมน่้อยกวา่ 59 เซนติเมตร สูงไมน่้อยกวา่ เรียนรู้
ชุมชนบา้นโนนคอม 83.5 เซนติเมตร จ านวน 10 ตัวๆละ ชุมชน

1,200 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท บา้น
จดัซ้ือตามราคาท้องตลาดไมม่ใีนบัญชรีาคา โนนคอม
มาตรฐานครุภัณฑ์

2 ชั้นวางหนังสือเหล็ก จดัซ้ือชั้นวางหนังสือเหล็กขนาดไมน่้อยกวา่ 5,500         ศูนย์การ ส านักปลัด
ส าหรับไว้บริการ 914 มลิลิเมตร ลึกไมน่้อยกวา่ 305 เรียนรู้
ประจ าศูนย์การเรียนรู้ มลิลิเมตร สูงไมน่้อยกวา่  ๑,524 มลิลิเมตร ชุมชน
ชุมชนบา้นโนนคอม จ านวน 1 หลัง เป็นเงิน 5,500 บาท บา้น

โนนคอม

3 โต๊ะส าหรับไว้บริการ จดัซ้ือโต๊ะขนาดกวา้งไมน่้อยกวา่ 60 เซนติเมตร 24,000       ศูนย์การ ส านักปลัด
ประจ าศูนย์การเรียนรู้ ยาวไมน่้อยกวา่ 180 เซนติเมตร สูงไมน่้อยกวา่ เรียนรู้
ชุมชนบา้นโนนคอม 75 เซนติเมตรจ านวน 4 ตัว ๆละ 6,000  บาท ชุมชน

บา้น
โนนคอม

รวม 41,500      

ล าดับที่ ครุภณัฑ์ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน
แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดครุภณัฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ 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 เก้าอีส้ านักงาน จดัซ้ือเกา้อี้ส านักงาน ขาเหล็ก 5 แฉก สีด า 2,900         กอง
ขนาดสูงไมน่้อย  117 เซนติเมตร กวา้งไมน่้อย สาธารณสุข
67 เซนติเมตร เบาะนั่งลึกไมน่้อยกวา่ 70 เซนติเมตร

ขาเหล็ก 5 แฉก มล้ีอเล่ือน พนักพิงสูงและที่นั่งขึ้น

โครงเหล็กบุฟองน้ าเบาะรถยนต์ พียู

หุ้มหนัง PVC ที่วางแขนผลิตจากพลาสติกขึ้นรูป

ขาไนลอน ล้อ PP ปรับความสูงได้ จ านวน 1 ตัว

จดัซ้ือตามราคาท้องตลาด ไมม่ใีนบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

รวม 2,900        
ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน
แผนงานสังคมสงเคราะห์

รายละเอียดครุภณัฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ 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 โต๊ะท างาน จดัซ้ือโต๊ะท างานความยาวไมน่้อยกวา่ 150 ซ.ม. 15,000       ส านักปลัด
ความกวา้งไมน่้อยกวา่ 78 เซนติเมตร

ความสูงไมน่้อยกวา่ 75.3 เซนติเมตร

จ านวน 1 ตัว

จดัซ้ือตามราคาท้องตลาด ไมม่ใีนบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

รวม 15,000      

ล าดับที่ ครุภณัฑ์

ล าดับที่ ครุภณัฑ์ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ประเภทครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดครุภณัฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ 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 รถกระบะบรรทกุ จดัซ้ือรถกระบะบรรทุก ขนาดเล็ก ความยาว 462,000     ส านักปลัด
ไมน่้อยกวา่ 4,195 มลิลิเมตร ความกวา้งไม่

น้อยกวา่ 1,765 มลิลิเมตร ความสูงไมน่้อยกวา่

1,910 มลิลิเมตร รับน้ าหนักบรรทุกไมน่้อยกวา่

945 กโิลกรัม เคร่ืองยนต์ 4 สูบ

1,462 CCแรงบิด 127 นิวตัน-เมตร จ านวน 1 คัน

จดัซ้ือตามราคาท้องตลาด ไมม่ใีนบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

รวม 462,000    

ล าดับที่ ครุภณัฑ์ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ยุทธศาสตร์ที่ 1  การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
      แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ 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 โครงการท าบุญตักบาตรเนื่องใน ๑.จัดท าบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 10,000        เขตเทศบาล ส านักปลัด
วันขึ้นปีใหม่ ๒.จัดท าป้ายรณรงค์ให้ประชาชนเข้าร่วม

กิจกรรม
2 โครงการจัดงานประเพณีตรุษไท ๑.จัดท าบุญที่วัดในวันแรม ๑๕ ค่ าเดือน ๔ 150,000      เขตเทศบาล ส านักปลัด

2.จัดขบวนแห่ตรุษไท
3.ส่งทีมเข้าแข่งขันกีฬา พื้นบ้านตามประเพณี
4.จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
5.จัดท ากิจกรรมพิธีขอขมาตามประเพณี
6.กิจกรรมอื่น ๆตามที่ประเพณีก าหนด

3 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ๑.ท าบุญตักบาตร 50,000        เขตเทศบาล ส านักปลัด
2.ตรวจสุขภาพและสันทนาการผู้สูงอายุและ
ประกาศเชิดชูเกียรติรดน้ าด าหัวและมอบของ
รางวัลการประกวด
3.ท าป้ายรณรงค์และประชาสัมพันธ์ส่งเสริม
การมีส่วนร่วม

4 โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือน6 1.บัวนางหรือนางเทียมสักการะศาลเจ้าปู่ 35,000        เขตเทศบาล ส านักปลัด
2.แห่บั้งไฟและประกวดขบวนแห่
3.จุดบั้งไฟถวาย

5 โครงการจัดกิจกรรมแห่เทียน 1.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม 50,000 เขตเทศบาล ส านักปลัด
เข้าพรรษา 2.จัดขบวนแห่เทียนพรรษา

3.ประกวดต้นเทียนพรรษา
4.ถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ตามประเพณี

                                                                                               บัญชีโครงการพัฒนา/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                           แบบ ผด. 02

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2565
เทศบาลต าบลภูผาม่าน อ าเภอภูผาม่าน  จังหวัดขอนแก่น

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม



รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 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 โครงการสรงน้ าถ้ าพระและ 1.จัดประเพณีสรงน้ าถ้ าพระ 30,000 เขตอ าเภอ ส านกัปลัด

ต่อชะตาถ้ าน้ า(ถ้ าอ่าง) และต่อชะตาถ้ าอ่างตามประเพณีที่สืบทอดกันมา ภูผาม่าน
2.ถวายภตัตาหารเพลแด่พระสงฆ์
3.ถวายเคร่ืองสักการะตามประเพณี
4.กิจกรรมแห่พระขึ้นภูเขา

7 โครงการสรงน้ าถ้ าหมูบ อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้านท่ากระบือ 10,000        หมู่ที่ 4 ส านักปลัด
เพื่อจัดโครงการสรงน้ าถ้ าหมูบ ต าบล

ภูผาม่าน
8 โครงการบริหารจัดงานพระราชพิธี อุดหนุนงบประมาณให้อ าเภอในการด าเนินการ 30,000        เขตเทศบาล ส านักปลัด

รัฐพิธี และงานพิธีในส่วนภูมิภาค งานพระราชพิธีต่าง ๆ ประกอบด้วย
งานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหา
ราชิน,ีงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 28 ก.ค. 2564 และงานรัฐพิธี
อื่น ๆ

9 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม จัดฝึกซ้อมท่าร าให้กับประชาชนในพื้นที่ 35,000        เขตเทศบาล ส านักปลัด
(ร าบวงสรวง)งานเทศกาลไหม และเข้าร่วมกิจกรรมตามที่คณะกรรมการจัดงาน จังหวัด
สากลประเพณีผูกเส่ียวและงาน ก าหนด ขอนแก่น
กาชาด จังหวัดขอนแก่น

๑๐ โครงการจัดงานประเพณีลอย อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้านเซินเหนือ 30,000        วัดเฉลียงทอง ส านักปลัด
ประทีปโคมไฟในวันออกพรรษา ในการจัดงานประเพณีลอยประทีปโคมไฟในวัน

ออกพรรษา
11 โครงการส่งเสริมการจัดงานวัน อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้านเซินใต้ 25,000        บ้านเซินใต้ ส านักปลัด

ลอยกระทงในวันเพ็ญเดือน ๑๒ ในการจัดงานวันลอยกระทงในวันเพญ็เดือน๑๒

พ.ศ.2565ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2564



12 โครงการประเพณีบุญคูณลาน อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้านโนนคอม 25,000 วัด ส านกัปลัด

ชุมชนวัดเฉลียงทอง ในการจัดงานประเพณีบุญคูณลาน เฉลียงทอง
กิจกรรมที่ 1 แห่พระเวสสันดร
กิจกรรมที่ ๒ ขอขมาพระแม่โพสก
กิจกรรมที่ 3  ท าบุญตักบาตร
กิจกรรมที่ 4 จัดซุ้มประดับสู่ขวัญข้าว

13 โครงการจัดงานเทศกาลไหม อุดหนุนงบประมาณที่ท าการปกครองอ าเภอ 35,000 อ าเภอภูผาม่าน ส านกัปลัด

นานาชาติ ประเพณีผูกเส่ียว ภูผาม่านเพื่อจัดขบวนแห่ร่วมในเทศกาลไหม
และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น  -จัดขบวนรวมและการแข่งขันนิทรรศการหรือ
ประจ าปี 2565 การแสดงตามที่ก าหนด

รวม 515,000     



 แผนงานรักษาความสงบภายใน
รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ 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 โครงการจดังานวัน อปพร.  -จดัพิธีสวนสนามร่วมกบัศูนย ์อปพร. 20,000        หน้าที่ว่าการ ส านักปลัด

ในเขต อ.ภผูาม่าน อ าเภอภผูาม่าน
 -พิธีมอบใบประกาศเกยีรติคุณ
 -กจิกรรมบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์

รวม 20,000        

รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ 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 โครงการวันเทศบาล  -จดัท าบุญเล้ียงเพลพระ 40,000        ส านักงาน ส านักปลัด

 -จดักจิกรรมประชาสัมพันธ์และ เทศบาล
นิทรรศการบทบาทและหน้าที่เทศบาล ต าบลภผูาม่าน
 -ประกาศเชดิชเูกยีรติแกผู้่ท าคุณงาม
ความดีแกพ่นักงานเทศบาลและอทุิศ
ประโยชน์แกเ่ทศบาล

รวม 40,000        

                                                                                    บัญชโีครงการพัฒนา/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                     แบบ ผด. 02
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2565

เทศบาลต าบลภูผามา่น อ าเภอภูผามา่น  จังหวดัขอนแก่น

ล าดับที่

ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

โครงการ/กจิกรรม
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผนงาน สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

โครงการ/กจิกรรม
พ.ศ.2565พ.ศ.2564

ล าดับที่



แผนงานบริหารทั่วไป
รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ 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.
๑ โครงการส ารวจความพึงพอใจของ จา้งสถาบันการศึกษาที่เป็นกลางใน 15,000        เขตเทศบาล ส านักปลัด

ผู้รับบริการ การส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต าบลภผูาม่าน
ในงานบริการของเทศบาล
ต าบลภผูาม่าน

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ ออกรับบริการจดัเกบ็ภาษีพร้อมค่า 10,000        ในเขตเทศบาล กองคลัง
จดัเกบ็ภาษี ธรรมเนียมต่างๆ นอกสถานที่โดยต้ังจดุ

บริการตามหมู่บ้าน จ านวน 6 หมู่บ้าน
3 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ 1.คัดลอกส าเนาโฉนดและผู้ถอืกรรมสิทธ์ 110,000      ในเขตเทศบาล กองคลัง

ทะเบียนทรัพยสิ์น 2.ปรับปรุงขอ้มูลระบบแผนที่ภาษี
น าเขา้ขอ้มูลในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3.น าเขา้ขอ้มูลในระบบโปรแกรมคอมฯ

4 โครงการศูนยป์ฏบิัติการในการ  -จา้งเหมาบุคคลธรรมดาปฏบิัติหน้าที่ 35,000        ส านักงาน ส านักปลัด
ชว่ยเหลือประชาชนขององค์กร อ านวยความสะดวกให้กบัประชาชน เทศบาล
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าศูนย์ ต าบลภผูาม่าน
(สถานที่กลาง)  -จดัระบบขอ้มูลการชว่ยเหลือ

ประชาชนส่งให้แต่ละท้องถิ่น
 -จดัหาวัสดุอปุกรณ์ต่าง ๆที่จ าเป็นประจ า
ศูนย์

รวม 170,000      

พ.ศ.2564
โครงการ/กจิกรรม

พ.ศ.2565
ล าดับที่



แผนงาน  สาธารณสขุ

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

(ผลผลิต) (บาท) 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 โครงการอบรมผู้ประกอบการผู้ 1. จดัอบรมวิชาการ ผู้ประกอบการ 30,000      เขตเทศบาล กอง

สัมผัสอาหาร ผู้สัมผัสอาหาร สาธารณสุข
2.ตรวจรับรองมาตรฐานอาหาร
ปลอดภยั

รวม 30,000      
แผนงาน  การเกษตร

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

(ผลผลิต) (บาท) 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 โครงการสร้างจติส านึกในการ 1.ฝึกอบรมนกัเรียน/เยาวชน 20,000      เขตเทศบาล กอง

อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากร สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม ธรรมชาติ

2.จดัใหม้อีาสาสมคัรพทิกัษส่ิ์งแวดล้อม
2 โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขยีว 1.ปลูกต้นไม้/ปรับปรุงภมูิทัศน์ถนน 100,000    เขตเทศบาล กอง

ต้นแบบ สาธารณสุข
2.ปลูกต้นไมท้ดแทนในที่สาธารณะหรือ
ริมถนน
3.ปลูกต้นไมเ้พิ่มในพื้นที่สาธารณะ
4.จดัสวนหยอ่มในเขตเทศบาล
5.จดัท าทะเบยีนต้นไม้
6. ปลูกต้นไมใ้นที่สวนไร่นา

เทศบาลต าบลภูผามา่น อ าเภอภูผามา่น  จังหวดัขอนแก่น

พื้นที่
พ.ศ.2564

พื้นที่
พ.ศ.2564

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม

พ.ศ.2565

                                                                                  บัญชโีครงการพัฒนา/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 02
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2565

ล าดับที่

 ภายใต้ยทุธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

โครงการ/กจิกรรม

พ.ศ.2565



แผนงาน  การเกษตร
รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

(ผลผลิต) (บาท) 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.
3 โครงการส่งเสริมเทศบาลเมือง 4 ยทุธศาสตร์สู่เทศบาลคาร์บอนต่ า 20,000      เขตเทศบาล กอง

คาร์บอนต่ าอยา่งยั่งยนื 1.มุ่งสู่เมอืงแหง่ต้นไม้ สาธารณสุข
(LOW Carbon City) อนรัุกษต้์นไมแ้ละพื้นที่สีเขยีวเดิม และ

ปลูกต้นไมเ้พื่อเพิ่มพื้นที่สีเขยีว
2.มุ่งสู่เมอืงไร้มลพษิ
จดัอบรมใหค้วามรู้การจดัการขยะมลูฝอย
ในครัวเรือนในหมู่บา้นน าร่อง
3.มุ่งสู่เมอืงพชิติพลังงาน
จดักจิกรรมรณรงค์ลดการใชพ้ลังงานไฟฟา้
และลดการใชน้้ ามนั
4.มุ่งสู่เมอืงที่มกีารบริโภคอยา่งยั่งยนื
การบริโภคผลิตภณัฑ์และบริการที่
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

๔ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  1.จดัอบรมวิชาการใหค้วามรู้ส่ือประชา 30,000      เขตเทศบาล กอง
อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ สัมพันธ์โครงการ สาธารณสุข

๒.จดัท าทะเบียนรายชื่อพันธุกรรมท้องถิ่น
เช่น ที่ต้ังชือ่พันธุไ์ม้ การใช้ประโยชน์
3.จดัท าป้ายแสดงการปกปักพันธุกรรม
ท้องถิ่น
4.จดัท าทะเบียนภมูิปัญญาท้องถิ่น
วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อใชป้ระโยชน์
5.จดัประชมุประชาคมต าบลเร่ือง
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น

ล าดับที่ พื้นที่
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

โครงการ/กจิกรรม



แผนงาน  การเกษตร
รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

(ผลผลิต) (บาท) 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.
๕ โครงการก าจดัผักตบชวาและ  -จา้งเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อ 60,000      เขตเทศบาล ส านักปลัด

วัชพืชในแหล่งน้ าสาธารณะ ก าจดัผักตบชวาและวัชพืชในแหล่ง
น้ าสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของเทศบาลต าบลภผูาม่าน
ให้มีความสะอาดและสวยงาม

รวม 230,000    
แผนงาน เคหะและชมุชน

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

(ผลผลิต) (บาท) 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 โครงการบริหารจดัการระบบฝังกลบ อดุหนนุเทศบาลต าบลโนนคอมด าเนนิการ 130,000    เทศบาลต าบล กอง

ขยะแบบครบวงจรประจ าปี ตามโครงการ ตามบันทึกขอ้ตกลง โนนคอม สาธารณสุข
งบประมาณ 2565

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าไปยงั อดุหนุนให้เทศบาลต าบลโนนคอม 25,000      เทศบาลต าบล กอง
ศูนยก์ าจดัขยะมูลฝอยรวม องค์กร ในการด าเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า โนนคอม สาธารณสุข
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอภผูาม่าน ไปยงัศูนยก์ าจดัขยะมูลฝอย ประจ า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.ภผูาม่าน
(ตามบันทึกขอ้ตกลง (MOU)

3 โครงการจดัซ้ือประตูเหล็กดัด อดุหนุนเทศบาลต าบลโนนคอมด าเนินการ 11,000      เทศบาลต าบล กอง
พร้อมติดต้ัง บริเวณศูนยก์ าจดั ในการติดต้ังประตูเหล็กดัด โนนคอม สาธารณสุข
ขยะมูลฝอยรวม องค์กรปกครอง ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร
ส่วนท้องถิ่น อ าภผูาม่าน กว้างไม่น้อยกว่า 6.50 เมตร จ านวน

1 ชอ่งและความสูงไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร
กว้างไม่น้อยกว่า5.20 เมตร จ านวน 1ชอ่ง

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม พื้นที่
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม พื้นที่
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



แผนงาน เคหะและชมุชน
รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

(ผลผลิต) (บาท) 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.
4 จดัซ้ือหอควบคุมและตรวจการ อดุหนนุเทศบาลต าบลโนนคอมด าเนนิการ 75,000      เทศบาลต าบล กอง

เคล่ือนที่ประจ าศูนยก์ าจดัขยะ ในการจดัซ้ือหอควบคุมและตรวจการ โนนคอม สาธารณสุข
มูลฝอยรวม เคล่ือนที่ประจ าศูนยก์ าจดัขยะ

มูลฝอยรวมตามบันทึกขอ้ตกลง
5 จา้งเหมาบุคคลภายนอกเพื่อชว่ย อดุหนุนให้เทศบาลต าบลโนนคอม 36,000      เทศบาลต าบล กอง

เหลืองานประจ าศูนยก์ าจดัขยะมูลฝอย ในการด าเนินการจา้งเหมาบุคคล โนนคอม สาธารณสุข
รวมองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ธรรมดาเพื่อชว่ยเหลืองานศูนยก์ าจดั
อ าเภอภผูาม่าน ขยะมูลฝอยรวม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.ภผูาม่าน
(ตามบันทึกขอ้ตกลง (MOA)

รวม 277,000    

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม พื้นที่
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

(ผลผลิต) (บาท) 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 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพพฒันาสู่ 1.ส่งเสริมกลุ่มอาชีพที่มีศักยภาพ 30,000      เขตเทศบาล ส านักปลัด

วิสาหกิจชุมชน เพื่อพฒันาสินค้าใหเ้ปน็ผลิตภณัฑ์ชุมชน
โดยการสนับสนุนวัสอุปกรณ์และทนุหมุน
เวียนใหแ้ก่กลุ่มที่มีความเข้มแข็งและยัง่ยืน
 2. ส่งเสริมความรู้การบริหารจัดการ
กลุ่มอาชีพ

2 โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อส่งเสริมรายได้  -อบรมอาชีพในการท าเคร่ืองจักสานและ 30,000      เขตเทศบาล ส านักปลัด
ท าเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่หรืออาชีพที่ประชาชน
สนใจ ฯลฯ
 -อบรมอาชีพส าหรับครัวเรือน
(สัมมาชีพครัวเรือน เช่น ท าเคร่ืองจักรสาน
ผลิตภณัฑ์จากไม้ไผ่
การผลิตอาหารของฝากของที่ระลึก
อบรมความรู้หลักเศรษฐกิจพอเพยีง
และการจัดการบญัชีครัวเรือน

3 โครงการส่งเสริมระบบการผลิต  -ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกพชืและการ 30,000      อ าเภอ ส านักปลัด
เพื่อการบริโภคปลอดภยั ท าการเกษตรปลอดสาร เช่นการปลูกพชื ภผูาม่าน

ผักปลอดสาร การท านาข้าวโดยใช้ปุ๋ย
ชีวภาพ
 -ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยชีวภาพใช้เอง
 -ส่งเสริมการไถกลบ ลดการเผา
 -ผลิตอาหารปลอดภยั

รวม 90,000      

เทศบาลต าบลภผูาม่าน อ าเภอภผูาม่าน  จังหวัดขอนแก่น

                                                                                     บญัชีโครงการพัฒนา /กิจกรรม/งบประมาณ                                                                      แบบ ผด . 02
แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ 2565

 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพ่ิมศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน อาชีพและการทอ่งเที่ยว

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



แผนงาน  เคหะและชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

(ผลผลิต) (บาท) 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 โครงการขยายเขตไฟฟา้ภายใน อุดหนุนงบประมาณใหก้ารไฟฟา้ส่วน 100,000     เขตเทศบาล กองช่าง

เขตเทศบาล ภมูิภาคอ าเภอชุมแพตาม MOU เพื่อ
เปน็ค่าใช้จ่ายด าเนินการขยายเขตไฟฟา้
แรงต่ าในเขตเทศบาลต าบลภผูาม่าน
รายละเอียดตามประมาณการการไฟฟา้
ส่วนภมูิภาคอ าเภอชุมแพ

รวม 100,000        

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

(ผลผลิต) (บาท) 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 โครงการปรับปรุงศูนย์พฒันา  -ก่อสร้างลาน ค.ส.ล.และพื้นที่โดยรอบ 460,000 เขตเทศบาล กองช่าง

เด็กเล็กวัดเฉลียงทอง ความหนา 0.10 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
310 ตร.ม. ปกูระเบื้องพื้นที่ไม่น้อยกว่า
57.13 ตร.ม. ผนังหอ้งพื้นที่ไม่น้อยกว่า
10 ตร.ม. พร้อมประตู 1 บาน และร้ัวพร้อม
ประตูทางเข้าความสูง 1.80 เมตร ความยาว
ไม่น้อยกว่า 51 เมตร พร้อมวางทอ่ระบายน้ า
ขนาด 8 นิ้ว และบอ่พกัส าเร็จรูปจ านวน
ไม่น้อยกว่า 16 บอ่
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล
ก าหนด)

                                                                       บญัชีโครงการพัฒนา /กิจกรรม/งบประมาณ                                                            แบบ ผด . 02
แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ 2565

พ.ศ.2565พ.ศ.2564ล าดับที่

เทศบาลต าบลภผูาม่าน อ าเภอภผูาม่าน  จังหวัดขอนแก่น

โครงการ/กิจกรรม พื้นที่

 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

พ.ศ.2565ล าดับที่ พื้นที่ พ.ศ.2564โครงการ/กิจกรรม



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

(ผลผลิต) (บาท) 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.
2 โครงการปรับปรุงอาคาร  -ก่อสร้างหอ้งปฏบิติังาน จ านวน 2 หอ้ง 458,000 เขตเทศบาล กองช่าง

ส านักงาน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 36 ตร.ม.และเปล่ียนฝ้า
เพดานภายในพื้นที่ 170.31 ตร.ม.
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล
ก าหนด)

3 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล  -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 287,000 เขตเทศบาล กองช่าง
ซอยเทศบาล 2/1 ขนาดความหนา 0.15 เมตร กว้าง 4

เมตร ระยะทางรวม 89 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 356 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหนิ
คลุกกว้าง 0.25 เมตร หรือดินถมไม่น้อยกว่า
178  ลูกบาศก์เมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล
ก าหนด)

4 โครงการก่อสร้าถนน ค.ส.ล.  -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ความหนา 0.15 เมตร 465,000 เขตเทศบาล กองช่าง
ประชาอุทศิ กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 166 เมตร หรือ
(ช่วงซอย 8 ถึงศาลปู่ตา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 664 ตร.ม.
บา้นเซินเหนือ) พร้อมไหล่ทางหนิคลุก กว้างเฉล่ีย 0.50 เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด

5 โครงการก่อสร้างประตูระบาย  -ก่อสร้างประตูระบายน้ า ขนาดบาน 65,000 เขตเทศบาล กองช่าง
น้ าหนองสมอ ประตู กว้าง 1.20 เมตร สูง 1.20 เมตร

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล
ก าหนด)

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

(ผลผลิต) (บาท) 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.
6 โครงการก่อสร้างลาน ค.ส.ล.  -ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 186,000     เขตเทศบาล กองช่าง

บริเวณทางเข้าศูนย์พฒันา ขนาดความหนา 0.10 เมตร พื้นที่รวม
เด็กเล็กเทศบาลวัดเฉลียงทอง ไม่น้อยกว่า 370.66 ตร.ม.พร้อมไหล่ลาน

หนิคลุกและร่องน้ าไร้ทอ่ (ธนาคารน้ าใต้ดิน)
ยาว 28.40 เมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล
ก าหนด)

7 โครงการก่อสร้างลาน ค.ส.ล.  -ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. ความหนา 0.10 เมตร 276,000     เขตเทศบาล กองช่าง
บริเวณหนองบวั บา้นโนนคอม พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 670.40 ตร.ม.
หมู่ที่ 1 ต.โนนคอม พร้อมไหล่ลานหนิคลุก

(รายละเอยีดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด)

8 โครงการก่อสร้างไหล่ทางถนน  -ก่อสร้างไหล่ทาง ค.ส.ล.ความหนา 0.15 ม. 447,000     เขตเทศบาล กองช่าง
ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 10 ตลอดช่วงความยาว 275.50 มตร กว้าง

ข้างละ 1.50 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
661.25 ตร.ม.พร้อมไหล่ทางหนิคลุก
(รายละเอยีดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด)

9 โครงการปรับปรุงถนน ซอย  -กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ความหนา 0.15 เมตร 185,000     เขตเทศบาล กองช่าง
เทศบาล 23 กวา้ง 3 เมตร ระยะทางรวม 81 เมตร

พร้อมหูชา้งหรือพื้นที่รวมไมน่้อยกวา่ 249 

ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกวา้ง

เฉล่ีย 0.25 เมตร และถมดินปริมาณไมน่้อยกวา่

48.60 ลบ.ม. (รายละเอยีดตามแบบแปลน

ที่เทศบาลก าหนด)

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

(ผลผลิต) (บาท) 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.
10 โครงการปรับปรุงทางซอย  -กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ความหนา 0.15 เมตร 138,000     เขตเทศบาล กองช่าง

บา้นทา่กระบอื กวา้ง 3.50 เมตร ย ยาวรวม 38 เมตร

ถนนหนองเขียด-วังสวาบ พร้อมหูชา้งหรือพื้นที่รวมไมน่้อยกวา่ 145

แยก 1 ตารางเมตร พร้อมวางท่อพร้อมบ่อพัก

ระยะทาง 69 เมตร (รายละเอยีดตามแบบ

แปลนที่เทศบาลก าหนด

11 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  -กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ความหนา 0.15 เมตร 203,000     เขตเทศบาล กองช่าง
แยกถนนหลังเมือง กวา้ง 3 เมตร ระยะทาง 94 เมตร 

(หลังโรงเรียนบา้นโนนสว่าง พร้อมหูชา้งหรือพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 284.25

ทา่กระบอื) ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกวา้งเฉล่ีย

0.50 เมตร รายละเอยีดตามแบบแปลน

ที่เทศบาลก าหนด)

12 เงินชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญา เพื่อจา่ยเป็นเงินชดเชยค่ากอ่สร้างตามสัญญา 161,000     เขตเทศบาล กองช่าง
แบบปรับราคาได้ (ค่า K) แบบปรับราคาได้ (ค่า K)

รวม 3,331,000     

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

(ผลผลิต) (บาท) 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.
๑ โครงการหมู่บา้นสะอาด  1.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ 30,000       เขตเทศบาล ส านักปลัด

ตามหลัก 3 R
 2.การท าปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษอาหาร
ในครัวเรือน
3.การประกวดหมู่บ้านสะอาด
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด

รวม 30,000         

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



แผนงาน  รักษาความสงบภายใน
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

(ผลผลิต) (บาท) 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.
๑ โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน ต้ังจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาล 40,000        เขตเทศบาล ส านักปลัด

ปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์
๒ โครงการฝึกอบรมวนิัยจราจร  -จัดอบรมเร่ืองวนิัยจราจรให้กับ 20,000        เขตเทศบาล ส านักปลัด

ผู้สูงอายเุด็กเยาวชนและจิตอาสา

๓ โครงการแก้ไขปัญหาจุดเส่ียง เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าเคร่ืองหมาย 10,000        เขตเทศบาล ส านักปลัด
และความปลอดภัยทางถนน จราจรต่าง ๆ หรือการกระท าอืน่ ๆเกีย่วกับ

การจราจร
รวม 70,000        

แผนงาน  การศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

(ผลผลิต) (บาท) 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.
๑ โครงการอาหารกลางวนั  -อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนโนนสวา่ง 823,200      โรงเรียน ส านักปลัด

ท่ากระบือเพือ่เป็นค่าอาหารกลางวนัจัดสรร ในเขตเทศบาล
ให้เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 ในอัตรา
คนละ 21 บาทจ านวน 200 วนั
 -อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียน 621,600      
บ้านโนนคอมเพือ่เป็นค่าอาหารกลางวนั
จัดสรรให้เด็กอนุบาลและเด็กป.1-ป.6
ในอัตราคนละ 21 บาท จ านวน 200  วนั

พืน้ที่ พ.ศ.2564

                                                                                       บัญชีโครงการพัฒนา/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                      แบบ ผด. 02
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2565

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม

เทศบาลต าบลภูผาม่าน อ าเภอภูผาม่าน  จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ.2565

 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม พืน้ที่

พ.ศ.2565

พ.ศ.2564



แผนงาน  การศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

(ผลผลิต) (บาท) 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.
2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เบิกหักผลักส่งงบประมาณสนับสนุน 154,350      ศูนยพ์ัฒนา ส านักปลัด

การบริหารสถานศึกษาให้กับศูนย์ ค่าอาหารกลางวนัให้แก่ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็ก
พัฒนาเด็กเล็กวดัท่ากระบือ วดัท่ากระบือ จ านวน 30 คนในอัตรา วดัท่ากระบือ

คนละ 21 บาทจ านวน 245 วนั
3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เบิกหักผลักส่งงบประมาณสนับสนุน 133,770      ศูนยพ์ัฒนา ส านักปลัด

การบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวนัให้แก่ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็ก
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เทศบาลวดัเฉลียงทอง จ านวน 26 คน เทศบาล
วดัเฉลียงทอง ในอัตราคนละ 21 บาท จ านวน 245 วนั วดัเฉลียงทอง

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เบิกหักผลักส่งงบประมาณสนับสนุนเพือ่ 70,210        ศูนยพ์ัฒนา ส านักปลัด

การบริหารสถานศึกษา เป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ เด็กเล็ก
วดัท่ากระบือ 1.เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน วดัท่ากระบือ

ส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก วดัท่ากระบือ
จัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน วสัดุการศึกษา
และเคร่ืองเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก
จัดสรรจ านวน 30 คนในอัตราคนละ
1,700  บาท เป็นเงิน 51,000 บาท
2.เพือ่จ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนส าหรับเด็ก
อาย3ุ-5 ปี จ านวน 17 คนในอัตราคนละ
200 บาท/ปี เป็นเงิน 3,400  บาท
3.เพือ่จ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ส าหรับ
อาย3ุ-5 ปี จ านวน 17 คนในอัตราคนละ
200 บาท/ปี เป็นเงิน 3,400  บาท

โครงการ/กิจกรรม พืน้ที่ พ.ศ.2564ล าดับที่ พ.ศ.2565



แผนงาน  การศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

(ผลผลิต) (บาท) 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.
4.เพือ่จ่ายเป็นค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
ส าหรับเด็กอาย ุ3-5 ปี จ านวน 17 คน 
ในอัตราคนละ 300 บาท/ปี เป็นเงิน 
5,100  บาท
5. เพือ่จ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ส าหรับเด็กอาย ุ3-5 ปี จ านวน 17 คน 
ในอัตราคนละ 430บาท/ปี เป็นเงิน 
7,310  บาท

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เบิกหักผลักส่งงบประมาณสนับสนุน 57,760        ศูนยพ์ัฒนา ส านักปลัด
การบริหารสถานศึกษา เพือ่เป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ เด็กเล็ก
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1.เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน เทศบาล
วดัเฉลียงทอง ส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก วดัเฉลียงทอง วดัเฉลียงทอง

จัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน วสัดุการศึกษา
และเคร่ืองเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก
จัดสรรจ านวน 26 คนในอัตราคนละ
1,700  บาท เป็นเงิน44,200 บาท
2.เพือ่จ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนส าหรับเด็ก
อาย3ุ-5 ปี จ านวน 12 คนในอัตราคนละ
200 บาท/ปี เป็นเงิน 2,400  บาท
3.เพือ่จ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนส าหรับ
เด็กอาย ุ3-5 ปี จ านวน 12 คนในอัตรา
คนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 2,400 บาท

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม พืน้ที่ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



แผนงาน  การศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

(ผลผลิต) (บาท) 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.
4.เพือ่จ่ายเป็นค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
ส าหรับเด็กอาย ุ3-5 ปี จ านวน 12 คน 
ในอัตราคนละ 300 บาท/ปี เป็นเงิน 
3,600 บาท
5. เพือ่จ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ส าหรับเด็กอาย ุ3-5 ปี จ านวน12คน 
ในอัตราคนละ 430บาท/ปี เป็นเงิน 
5,160 บาท

6 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก  1.จัดซ้ืออุปกรณ์แปรงฟันให้เด็กในศูนย์ 15,000        ศูนยพ์ัฒนา ส านักปลัด
ส าหรับเด็กนักเรียน พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลทัง้ 2 แห่ง เด็กเล็ก

2.อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนในเขต 19,000        โรงเรียนใน
เทศบาลเพือ่จัดซ้ืออุปกรณ์แปรงฟันให้ เขตเทศบาล
แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนสวา่ง ฯ
3.อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนในเขต 14,000        โรงเรียนใน
เทศบาลเพือ่จัดซ้ืออุปกรณ์แปรงฟันให้ เขตเทศบาล
แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนคอม

๗ โครงการจัดงานวนัเด็กแห่งชาติ 1.จัดนิทรรศการให้ความรู้ 50,000        เขตเทศบาล ส านักปลัด
2.จัดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงออก
3.กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และ
พัฒนาการ
เกีย่วกับวถิีชีวติใหม่ New normal

8 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ จัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน วสัดุการศึกษา 20,000        ห้องสมุด ส านักปลัด
การศึกษา ส าหรับห้องสมุดประชาชน ศูนยก์ารเรียนรู้ ประชาชน

ชุมชนในเขตเทศบาล ศูนยเ์รียนรู้
ชุมชน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม พืน้ที่ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



แผนงาน  การศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

(ผลผลิต) (บาท) 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.
9 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ด าเนินการจัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ให้แก่ เขตเทศบาล ส านักปลัด

ฟลูออไรด์ นักเรียนในโรงเรียนและศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
 -โรงเรียนบ้านโนนสวา่งท่ากระบือ 398,508      
 -โรงเรียนบ้านโนนคอม 300,914      
 -ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กวดัเฉลียงทอง 52,864        
 -ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กวดัท่ากระบือ 60,996        

รวม 2,792,172   

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม พืน้ที่ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



แผนงาน สาธารณสุข
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

(ผลผลิต) (บาท) 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.
๑ โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก  จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ ในการควบคุม 50,000 เขตเทศบาล กอง

โรคไข้เลือดออก สาธารณสุข
 -พ่นหมอกควนั

๒ โครงการส่งเสริมสนับสนุน เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการระบบแพทย์ 450,000 เขตเทศบาล กอง
ระบบแพทยฉ์ุกเฉิน ฉุกเฉิน เช่น ค่าตอบแทนการ สาธารณสุข

ปฏิบัติงาน,ค่าอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
ค่าวสัดุเคร่ืองแต่งกาย,ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ
ทีเ่กีย่วข้อง ฯลฯ

๓ โครงการสัตวป์ลอดโรคคนปลอด 1.ส ารวจสุนัขและแมวในเขตเทศบาล 33,000 เขตเทศบาล กอง
ภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 2.ด าเนินการฉีดวคัซีนสุนัขและแมวทีส่ ารวจ สาธารณสุข

ทัง้มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ
๔ โครงการพระราชด าริด้าน  -อุดหนุนงบประมาณให้หมูบ่้าน 120,000 เขตเทศบาล กอง

สาธารณสุข ในเขตเทศบาล หมูบ่้านละ 20,000 สาธารณสุข
 -เพือ่ด าเนินการตามโครงการทีเ่กีย่วกับ
ด้านสาธารณสุขทีเ่ป็นโครงการตาม
พระราชด าริต่าง ๆ

๕ โครงการป้องกันการแพร่ระบาด เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 50,000 เขตเทศบาล กอง
ของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา เช่น ค่าวสัดุอุปกร์ป้องกันการแพร่ระบาด สาธารณสุข
2019 (COVID-19) โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับ

ประชาชนและเจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงาน ฯลฯ

รวม 703,000     

พืน้ที่ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2565พ.ศ.2564



แผนงาน สังคมสงเคราะห์
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

(ผลผลิต) (บาท) 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.
๑ โครงการสนับสนุนภารกิจของ  อุดหนุนงบประมาณให้เหล่ากาชาดจังหวดั 50,000 เขตเทศบาล ส านักปลัด

เหล่ากาชาดจังหวดัขอนแก่น ขอนแก่น

2 โครงการทุนการศึกษาส าหรับ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา 170,000      เขตเทศบาล ส านักปลัด
นักเรียนนักศึกษาผู้ยากจนหรือ ทีเ่รียนดีแต่ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในเขต
ผู้ด้อยโอกาส เทศบาล

รวม 220,000     
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

(ผลผลิต) (บาท) 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 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ  -จัดให้มีการเรียน การอบรม เกีย่วกับการ 80,000        เขตเทศบาล ส านักปลัด

ดูแลสุขภาพ ภูมิปัญญา คุณธรรม จริยธรรม
ส าหรับผู้สูงอาย ุกิจกรรมสันทนาการ
อาชีพทีเ่หมาะสมกับผู้สูงอาย ุฯลฯ
 -จัดการเรียนการสอนแบบ New normal

๒ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา  -อบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไข 30,000 เขตเทศบาล ส านัก
ยาเสพติด ปัญหายาเสพติดให้กับเยาวชน ปลัด

(สร้างความเข้าใจในการเป็น ฮีโร่ในด้าน
ต่าง ๆเช่นด้านศิลปะ ด้านกีฬา ดนตรี ฯลฯ)

๓ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา  1.อดุหนุนงบประมาณให ้ศป .ป.ส.อ.อ าเภอ 30,000        เขตเทศบาล ส านักปลัด
ยาเสพติด ภผูาม่านในการแกไ้ขปญัหายาเสพติด

2.อดุหนุนงบประมาณใหศ้ป .ป.ส.จ.ขอนแกน่ 30,000        
ในการแกไ้ขปญัหายาเสพติด

รวม 170,000     

ล าดับที่ พ.ศ.2564

ล าดับที่

โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

พืน้ที่

พืน้ที่

พ.ศ.2565

พ.ศ.2565พ.ศ.2564



แผนงาน ศานสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

(ผลผลิต) (บาท) 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 โครงการจัดแข่งขันกีฬาประชาชน ด าเนินการจดัการแขง่ขนักฬีาประชาชน 120,000      เขตเทศบาล ส านักปลัด

เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชนรักการออกก าลังกาย
๒ โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน 1.อดุหนุนงบประมาณใหโ้รงเรียนบา้น 30,000        โรงเรียน ส านักปลัด

และประชาชนต้านยาเสพติด โนนสวา่งท่ากระบอื จ านวน 15,000  บาท ในเขตเทศบาล
2.อดุหนุนงบประมาณใหโ้รงเรียนบา้น
โนนคอม จ านวน 15,000  บาท

๓ โครงการแข่งขันกีฬาเพือ่พัฒนา อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนทีเ่ป็นเจ้าภาพ 20,000 โรงเรียน ส านักปลัด
ทักษะกีฬาแก่เยาวชน จัดแข่งขันกีฬา ทีเ่ป็นเจ้าภาพ
(กีฬาศูนยเ์ครือข่าย)

๔ โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนภูผาม่าน 15,000 โรงเรียน ส านักปลัด
ต้านยาเสพติด ในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ภูผาม่าน

ต้านยาเสพติด
รวม 185,000        

ล าดับที่ พืน้ที่ พ.ศ.2564โครงการ/กิจกรรม พ.ศ2565



แผนงาน งบกลาง
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วย

(ผลผลิต) (บาท) ด าเนินการ 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 โครงการจัดเบีย้ยงัชีพแก่ผู้สูงอายุ จ่ายเบีย้ยงัชีพผู้สูงอาย ุตามหลัก 6,138,000      เขตเทศบาล ส านักปลัด

 ตามช่วงอายุ เกณฑ์ทีร่ะเบียบก าหนด

2 โครงการจัดเบีย้ยงัชีพแก่คนพิการ จ่ายเบีย้ยงัชีพแก่คนพิการทุกราย 1,456,800   เขตเทศบาล ส านักปลัด
ตามหลักเกณฑ์ทีร่ะเบียบก าหนด

3 โครงการจดัเบีย้ยงัชีพแกผู้่ปว่ยเอดส์ จ่ายเบีย้ยงัชีพผู้ป่วยเอดส์ 48,000        เขตเทศบาล ส านักปลัด
ตามหลักเกณฑ์ทีร่ะเบียบก าหนด

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วย
(ผลผลิต) (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๔ โครงการความร่วมมือในการเพิม่ เพือ่ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา 60,000        เขตเทศบาล ส านักปลัด
ประสิทธภิาพบุคลากรในการ สาธารณภัยให้กับเจ้าหน้าที ่อปพร.
ฝึกซ้อมแผนป้องกันและ ในเขตอ าเภอภูผาม่าน
บรรเทาสาธารณภัย ตามบันทึกข้อตกลง (MOA)

 -เทศบาลสมทบตาม MOA 10,000  บาท
 -รับเงินอุดหนุนตาม MOA อปท.ในเขต
อ าเภอภูผาม่านรวม 50,000  บาท

รวม 7,702,800     

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม พืน้ที่ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม พืน้ที่ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565


