




     

ค ำน ำ 
 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  หมวด 5 ข้อ 26 การจัดท าแผนการด าเนินงาน        
ให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ท่ีด าเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการ
ด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และข้อ 12 ของฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559      
ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 27 และใช้ความต่อไปนี้แทน “ ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าแล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจาก
เงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นๆ ท่ีต้องด าเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการ
จัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น”   

 

แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญ ในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังช่วยให้แนวทาง การพัฒนาของเทศบาลต าบล
ภูวง มีความชัดเจน สามารถติดตามประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล  ต าบลภูวง 

 

อนึ่ง การจัดท าแผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลภูวง ในครั้งนี้ข้าพเจ้าในนามผู้บริหาร
เทศบาลต าบลภูวง ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านตลอดจนพนักงานทุกคน    ท่ีมีส่วนในการระดม
ความคิด และช่วยวางแผนการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2565  ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และ 
หวังว่าจะน าไปปิิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปาาหมายท่ีก าหนดไว้ ตามแผนการด าเนินงาน ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



สำรบญั 
 

        หน้ำ 
ส่วนที่  1    บทน ำ  ประกอบด้วย 
  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน     1 
  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน                                                  1 

ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน       3               
    

ส่วนที่  2    บัญชีโครงกำร/กิจกรรม ประกอบด้วย       
      บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (ผด. 01)    4 

     บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. 02) 
 ตำมยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำ ดังนี้         

1. ด้านการเสริมสร้างต าบลน่าอยู่ 
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป     6 
  แผนงานรักษาความสงบภายใน    7 
  แผนงานสาธารณสุข     10 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์     14 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   15 
  แผนงานการศาสนา วัฒนาธรรมและนันทนาการ       18 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    20 
  แผนงานงบกลาง      24 

2. ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น         
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป     25   

3. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร  
 แผนงานการเกษตร     26  
4. ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว   

 แผนงานการศาสนา วัฒนาธรรมและนันทนาการ  27  
5. ด้านอนุรักษ์ฟื้นฟูทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

 แผนงานเคหะและชุมชน     28  
6. ด้านการส่งเสริมการพัฒนา การศึกษาท่ีทันสมัย  

 แผนงานการศึกษา     29  
 บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำร 

ตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน (ผด. 02/1)  
ครุภัณฑ์ส านักงาน            

     แผนงานบริหารงานท่ัวไป     33 
 แผนงานการศึกษา     37 

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    39 
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       

          แผนงานบริหารงานท่ัวไป     41 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์     
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป     42      
 แผนงานการศึกษา     45 

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    47 



ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  และแผนการด าเนินงาน โดยในส่วนของการจัดท า
แผนการด าเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีด าเนินการ
จริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ซึ่งจะท าให้แนวทางการด าเนินงาน
มีความชัดเจนในทางปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานงานและบูรณาการระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และท าให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีความสะดวกมากขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาท่ีด าเนินการ 

จริงท้ังหมดในพื้นท่ีของเทศบาลต าบลภูวง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
2. เพื่อแสดงเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ 

ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
3. เพื่อมีแผนงานในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ท่ีชัดเจนในการปฏิบัติงาน 

มากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและจ าแนก
รายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ 

4. เพื่อแสดงความสัมพันธ์และความเช่ือมโยงระหว่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัดท า 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

5. เพื่อเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น ควบคุมการด าเนินงาน 
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

6. เพื่อความสะดวกในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนด ำเนินงำน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        

พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559 การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ 
โดยมีข้ันตอนด าเนินการ  ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลภูวง รวบรวมแผนงาน  
โครงการพัฒนาของเทศบาลต าบลภูวง หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ  
ท่ีด าเนินการในพื้นท่ีของเทศบาลต าบลภูวง แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลต าบลภูวง  

(2) คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลภูวง พิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้วเสนอ 
นายกเทศมนตรีต าบลภูวงประกาศใช้เป็นแผนการด าเนินงาน ท้ังนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 
สามสิบวัน 

(3) แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ท่ีต้องด าเนินการใน
พื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
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แผนภูมิขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

เค้าโครง... 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 
 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนนิงาน 

พิจารณาร่างแผนด าเนินงาน 

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหาร 

ผู้บริหารท้องถ่ินให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 

องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานอื่น 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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เค้ำโครงแผนกำรด ำเนินงำน 
                     แผนการด าเนินงาน ให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการ 
พัฒนาของเทศบาลต าบลท่ีก าหนดไว้ ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลภูวง โดยเค้าโครง
แผนการด าเนินงาน  มี  2  ส่วน คือ    

 

  ส่วนท่ี  1   บทน า  ประกอบด้วย 
       -  บทน า 
       -  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
\                   -  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
       -  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 

   ส่วนท่ี  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  ประกอบด้วย 
       -  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (ตาม แบบ ผด.01) 
          -  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ตาม แบบ ผด.02) 

           -  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ตาม แบบ ผด.02/1) 
 
 

 
ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 

1.   ช่วยให้สามารถด าเนินการพัฒนาได้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประหยัด 

2. แสดงถึงความชัดเจนในการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติ และสอดคล้องกับ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

3. เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติตามโครงการต่างๆ และสะดวกในการประสานงานระหว่าง 
หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. สะดวกในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมใน 
ปีงบประมาณนั้น 
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บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพฒันำท้องถิน่ กจิกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2565 
เทศบำลต ำบลภูวง   อ ำเภอหนองสูง   จงัหวดัมุกดำหำร 

 

 
ยุทธศำสตร์/ แนวทำงกำรพัฒนำ 

จ ำนวน 
โครงกำรที่
ด ำเนินกำร 

คดิเป็นร้อยละ 
ของโครงกำร
ทั้งหมด 

 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

คดิเป็นร้อยละ 
ของงบประมำณ 

ทั้งหมด 

หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลกั 

1. ด้ำนกำรเสริมสร้ำงต ำบลน่ำอยู่ 
    1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
    1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
    1.3 แผนงานสาธารณสุข 
    1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
    1.5 แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 
    1.6 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 
    1.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    1.8 แผนงานงบกลาง 

 
1 
8 
16 
2 
7 
4 
11 
4 

 
1.37 
10.96 
21.92 
2.74 
9.59 
5.48 
15.07 
5.48 

 
15,000 
186,000 
170,000 
36,000 

180,000 
100,000 
2,270,000 
5,116,000 

 

 
0.14 
1.72 
1.57 
0.33 
1.66 
0.92 
20.98 
47.27 

 
ส านกัปลดั 
ส านกัปลดั 
ส านกัปลดั 
ส านกัปลดั 
ส านกัปลดั 
กองการศึกษา 

 

กองช่าง 
ส านกัปลดั 

 

รวม 

 

53 67.12 8,073,000 27.32  

2. ด้ำนกำรมส่ีวนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่น  

    2.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
 
 

 
3 
 

 
4.11 

 

 
22,000 

 

 
0.20 

 

 
ส านกัปลดั 

 

รวม 3 4.11 22,000 
 

0.20  

3. ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกจิและกำรเกษตร 

 

    3.1 แผนงานการเกษตร 

      

1 1.37 20,000 
 

0.18 
 
ส านกัปลดั 

รวม 

 

1 1.37 20,000 0.18  

4. ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเทีย่ว 

    4.1 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

 

 
 

2 
 

2.74 
 

60,000 
 

0.55 

 
 

กองการศึกษา 

 
รวม 

 

2 2.74 60,000 0.50  

 

 

แบบ ผด.01 



5 
 

 
ยุทธศำสตร์/ แนวทำงกำรพัฒนำ 

จ ำนวน 
โครงกำรที่
ด ำเนินกำร 

คดิเป็นร้อยละ 
ของโครงกำร
ทั้งหมด 

 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

คดิเป็นร้อยละ 
ของงบประมำณ 

ทั้งหมด 

หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลกั 

5. ด้ำนอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำตแิละ
ส่ิงแวดล้อม 

    5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 
 
 

 
 

1 

 
 

1.37 

 
 

10,000 

 
 

0.09 

 
 
ส านกัปลดั 

รวม 

 

1 1.37 10,000 0.09  

6. ด้ำนกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ กำรศึกษำทีท่นัสมยั  

  6.1 แผนงานการศึกษา 
 
 

 
13 
 

 
17.81 

 

 
2,663,596 

 
24.61 

 

 
กอง

การศึกษา 

 

รวม 

 

13 17.81 2,663,596 24.61  

รวมทั้งส้ิน 73 100 10,848,596 100 
 

 

 



 

 

 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 



 

 

 

6 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
เทศบำลต ำบลภูวง  อ ำเภอหนองสูง  จังหวัดมุกดำหำร 

ยุทธศำสตร์ท่ี  1   ด้ำนกำรเสริมสร้ำงต ำบลน่ำอยู่  
1.1  แผนงำนบริหำรท่ัวไป 

 

 
ที่ 

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  
ให้คณะผู้บรหิาร,สมาชิกสภาฯ,
พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ได้
ตระหนักและยึดมั่นในหลักคุณธรรม
และจริยธรรมในการท างาน    
 
 
 

15,000 ทต. ภูวง ส านักปลัด             
 
 
 
 

รวม 1  โครงกำร  
 

15,000 
 

              

 

แบบ ผด.02 



 

 

 

 

7 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
เทศบำลต ำบลภูวง  อ ำเภอหนองสูง  จังหวัดมุกดำหำร 

 

ยุทธศำสตร์ท่ี  1   ด้ำนกำรเสริมสร้ำงต ำบลน่ำอยู่  
1.2  แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 

 
ที่ 

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท ) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการต้ังศูนย์บริการ
ประชาชนและเฝ้าระวัง
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดต้ัง
ศูนย์บริการประชาชนในช่วงทศกาล   
ในการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล เช่นเทศกาลปี
ใหม ่ โดยจ่ายเป็นค่าจัดท าป้าย
โครงการ  ค่าจา้งเหมาในการจัดสถานที่
ให้บริการแก่ประชาชน และคา่ใชจ้่าย
อื่นๆ   
 
 

3,000 ต าบลภูวง ส านักปลัด 
 

            

2 โครงการต้ังศูนย์บริการ
ประชาชนและเฝ้าระวัง
อุบัติเหตุช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดต้ัง
ศูนย์บริการประชาชนในช่วงเทศกาล  ใน
การด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล เช่นเทศกาลปี
ใหม ่ โดยจ่ายเป็นค่าจัดท าป้าย
โครงการ  ค่าจา้งเหมาในการจัดสถานที่
ให้บริการแก่ประชาชน และคา่ใชจ้่าย
อื่นๆ  
  
 

3,000 ต าบลภูวง ส านักปลัด 
 

            

 

แบบ ผด.02 



 

 

 

 

8 

 
ที่ 

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท ) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและให้การช่วยเหลือ
ให้ฟื้นคืนชีพ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการด าเนิน
โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ 
ให้การช่วยเหลือให้ฟ้ืนคืนชีพ เช่น ค่า
จัดท าป้ายโครงการ ค่าอาหาร  
ค่าน้ าด่ืม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จ าเป็น  
 

15,000 ต าบลภูวง ส านักปลัด 
 

            

4 โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(หลักสูตรการจัดต้ัง) 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการด าเนิน
โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรการ
จัดต้ัง) เช่นค่าจัดท าป้าย
โครงการ ค่าอาหาร ค่าน้ าด่ืม ค่า
วิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  

60,000 ต าบลภูวง ส านักปลัด 
 

            

5 โครงการฝึกอบรมการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ า 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการด าเนิน
โครงการฝึกอบรมการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทางน้ า เช่นค่าจัดท าป้าย
โครงการ ค่าอาหาร ค่าน้ าด่ืม  
ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
 

20,000 ต าบลภูวง ส านักปลัด 
 

            

6 โครงการเพ่ือนดีเตือนภัย 
ใส่ใจยาเสพติด 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการด าเนิน
โครงการเพ่ือนดีเตือนภัย 
ใส่ใจยาเสพติด เช่น ค่าจัดท าป้าย
โครงการ ค่าอาหาร ค่าน้ าด่ืม ค่า
วิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น  
 

15,000 ต าบลภูวง ส านักปลัด 
 

            

 



 

 

 

 

9 

 
ที่ 

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท ) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการฝึกอบรมทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าเทศบาลต าบลภูวง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการด าเนิน
โครงการฝึกอบรมทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ า
เทศบาลต าบลภูวง เช่น ค่าจัดท าป้าย
โครงการ ค่าอาหาร ค่าน้ าด่ืม ค่า
วิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น  

50,000 ต าบลภูวง ส านักปลัด 
 

            

8 โครงการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยข้ันต้นให้กับนักเรียน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการด าเนิน
โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย
ข้ันต้นให้กับนักเรียน เช่น ค่าจัดท า
ป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าน้ าด่ืม ค่า
วิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น  

20,000 ต าบลภูวง ส านักปลัด 
 

            

รวม 8  โครงกำร  186,000 
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
เทศบำลต ำบลภูวง  อ ำเภอหนองสูง  จังหวัดมุกดำหำร 

 

ยุทธศำสตร์ท่ี  1  ด้ำนกำรเสริมสร้ำงต ำบลน่ำอยู่  
1.3  แผนงำนสำธำรณสุข 

 
ที่ 

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท ) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
 

โครงการพัฒนาคุณภาพผู้ท า
หน้าท่ีดูแลสุขภาพประชาชน
ทั่วไปในชุมชน/หมู่บ้าน 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้ท าหน้าท่ี
ดูแลสุขภาพประชาชนทั่วไปใน 
ชุมชน/หมู่บ้าน  เช่น ค่าจัดท าป้าย
โครงการ ค่าอาหาร ค่าเครื่องด่ืม ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ ์และ 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จ าเป็น 
 

20,000 ต าบลภูวง ส านักปลัด 
 

            

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า เช่น ฉีดวัคซีนป้องกัน 
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และอื่นๆ  
 

10,000 ต าบลภูวง ส านักปลัด 
 

            

3 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านนาตะแบง  
หมู่ที่ 6 (โครงการควบคุมการ
ขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   
 

10,000 ต าบลภูวง ส านักปลัด 
 

            

 
 

แบบ ผด.02 



 

 

 

11 

 
ที่ 

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท ) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 
 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านนาตะแบง  
หมู่ที่ 6 (โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก) 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการสง่เสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก  
 
 

10,000 ต าบลภูวง ส านักปลัด 
 

            

5 
 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านนาตะแบง  
หมู่ที่ 7  (โครงการสืบสาน
พระราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม) 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม    

10,000 ต าบลภูวง ส านักปลัด 
 

            

6 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านนาตะแบง  
หมู่ที่ 7 (โครงการควบคุมการ
ขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ) 
 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   
 

10,000 ต าบลภูวง ส านักปลัด 
 

            

7 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านบุ่ง  หมู่ที่ 4 
(โครงการดูแลและส่งเสริม
สุขภาพเพ่ือประชาชนใน
ชุมชน) 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพเพ่ือ
ประชาชนในชุมชน   
 

10,000 ต าบลภูวง ส านักปลัด 
 

            

8 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านบุ่ง  หมู่ที่ 4 
(โครงการควบคุมการขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ) 
 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   
 
 

10,000 ต าบลภูวง ส านักปลัด 
 

            



 

 

 

12 

 
ที่ 

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท ) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 
 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านบุ่ง  หมู่ที่ 5 
(โครงการควบคุมการขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ) 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   
 
 

10,000 ต าบลภูวง ส านักปลัด 
 

            

10 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านบุ่ง  หมู่ที่ 5 
(โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด to be number 
one) 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด to be number one   
 
 

10,000 ต าบลภูวง ส านักปลัด 
 

            

11 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านผาขาม  หมู่ที่ 3 
(โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน
ในพระราชประสงค์) 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน 
พระราชประสงค ์ 
 

10,000 ต าบลภูวง ส านักปลัด 
 

            

12 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านผาขาม  หมู่ที่ 3 
(โครงการควบคุมการขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ) 
 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   
 
 

10,000 ต าบลภูวง ส านักปลัด 
 

            

13 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านวังไฮ  หมู่ที่ 1 
(โครงการควบคุมการขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ) 
 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
 

10,000 ต าบลภูวง ส านักปลัด 
 

            

 



 

 

 

13 

 
ที่ 

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท ) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

14 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านวังไฮ  หมู่ที่ 1 
(โครงการสง่เสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ) 
 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการสง่เสริมโภชนาการและด้าน
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
 

10,000 ต าบลภูวง ส านักปลัด 
 

            

15 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านวังไฮ  หมู่ที่ 2 
(โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม) 
 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม   
 

10,000 ต าบลภูวง ส านักปลัด 
 

            

16 
 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านวังไฮ  หมู่ที่ 2 
(โครงการควบคุมการขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ) 
 
 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ      
 

10,000 ต าบลภูวง ส านักปลัด 
 

            

รวม 16  โครงกำร  170,000 

              

 



 

 

 

14 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
เทศบำลต ำบลภูวง  อ ำเภอหนองสูง  จังหวัดมุกดำหำร 

 

ยุทธศำสตร์ท่ี  1  ด้ำนกำรเสริมสร้ำงต ำบลน่ำอยู่  
1.4  แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 

 

 
ที่ 

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท ) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และ
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยในเขต 
ต าบลภูวง   
 

6,000 ต าบลภูวง ส านักปลัด 
 

            

2 โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ให้แก่ผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน  
ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ในเขต 
ต าบลภูวง 

30,000 ต าบลภูวง ส านักปลัด 
 

      
 
 
 
 
 

 

      
 

รวม 2  โครงกำร 
  

36,000 
              

 

แบบ ผด.02 



 

 

 

 

15 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
เทศบำลต ำบลภูวง  อ ำเภอหนองสูง  จังหวัดมุกดำหำร 

ยุทธศำสตร์ที่  1   ด้ำนกำรเสริมสร้ำงต ำบลน่ำอยู่  
1.5 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

 

 
ที่ 

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท ) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการศูนย์เรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
สนับสนุนการด าเนินงาน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง
ระดับครัวเรือน  
ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
การฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานตาม
โครงการศูนย์การเรียนรู้ 
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
 

15,000 ต าบลภูวง ส านักปลัด             

2 โครงการสง่เสริมผู้สงูอายุและ
สถาบันครอบครัวต าบลภูวง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานโครงการ
ส่งเสริมผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัว
ต าบลภูวง เช่น จัดซื้อรางวัลให้แก่
ผู้สูงอายุ ที่เข้าร่วมกิจกรรม ค่าป้าย
โครงการ ค่าอาหารว่าง ค่าน้ าด่ืมและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ     
 

50,000 ทต. ภูวง ส านักปลัด 
 

            

3 โครงการสง่เสริมการฝึกอบรม
กลุ่มอาชีพ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม
อาชีพ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร
ว่าง ค่าเครื่องด่ืม ค่าอาหาร  

45,000 ทต. ภูวง ส านักปลัด 
 

            

แบบ ผด.02 



 

 

 

 

16 

 
 

ที่ 
 

โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท ) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
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 โครงการสง่เสริมศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน 
 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
โครงการพัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน โดยมุ่งเน้นการ
เสริมสร้าง ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ของสถาบันครอบครัวอันน าไปสู่ความ
เข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน 
ในเขตต าบลภูวงพร้อมทั้งส่งเสริมให้
ความรู้ในเรื่องของหลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงระดับ ระดับ
ครัวเรือน ชุมชน และระดับ
ท้องถ่ิน และอื่นๆ  

15,000 ต าบลภูวง ส านักปลัด             

5 โครงการสง่เสริมกจิกรรม
ผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส 
และผู้ป่วยโรคเอดส ์
 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
โครงการสง่เสริมสนับสนุนกิจกรรม
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และ 
ผู้ป่วยโรคเอดส ์อาทิเช่น การ
ดูแล  สุขภาพ การส่งเสริมสนับสนุน
อาชีพ การเข้าถึงบริการ
สาธารณะ และกิจกรรมอื่นๆ  
 

20,000 ต าบลภูวง ส านักปลัด             

6 โครงการสง่เสริมกจิกรรมของ
เด็กและเยาวชน 
 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
โครงการสง่เสริมกจิกรรมของเด็กและ
เยาวชน เพ่ือให้เด็กและเยาวชน 
ในเขตเทศบาลต าบลภูวงเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ เช่น การรณรงค์ขับข่ี
ปลอดภัย กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมของเด็กและเยาวชน 
 

15,000 ต าบลภูวง ส านักปลัด             



 

 

 

 

17 

 
 

ที่ 
 

โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท ) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 อุดหนุนกลุ่มสตรีต าบลภูวง อุดหนุนกลุ่มสตรีต าบลภูวงตาม
โครงการร่วมใจพลังสตรสีามัคคี และ
ส่งเสริมกจิกรรมต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 ต าบลภูวง ส านักปลัด             

รวม 7  โครงกำร  180,000               

 



 

 

 

 

18 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
เทศบำลต ำบลภูวง  อ ำเภอหนองสูง  จังหวัดมุกดำหำร 

ยุทธศำสตร์ท่ี  1  ด้ำนกำรเสริมสร้ำงต ำบลน่ำอยู่  
1.6  แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 

 

 
ที่ 

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท ) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการแข่งขันกีฬา 
ต้านยาเสพติด 

การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชนทั่วไปภายใน
ต าบลภูวง 
-การแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ 
กีฬาฟุตบอลชาย,กีฬาตะกร้อชาย ,
กีฬาตะกร้อหญิง,กีฬาวอลเลย์บอล
หญิง,กีฬาเปตองผสมชายหญิง 
-การแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน 
กีฬาว่ิงกระสอบ,กีฬาว่ิงซุปเปอร์แมน
,กีฬาเรือบก,กีฬาว่ิงพลัดแตงโม 
-การประกวดกองเชียร์ของทีมเชียร์แต่
ละหมู่บ้าน 
 

30,000 ร.ร.บ้านบุ่ง กอง
การศึกษา 

 

            

2 โครงการสง่นักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา 
 

-เข้าร่วมประชุมกับส่วนราชการต่างๆ
ในเขตอ าเภอหนองสูง 
-การฝึกซ้อมกีฬาประเภทต่างๆ 
มี กีฬาฟุตบอลชายหญิง,กีฬา
วอลเลย์บอลหญิง,กีฬาเซปักตะกร้อ
ชาย,กีฬาเปตองชายหญิง 
-เข้าร่วมพิธีเปิด-ปิดและแข่งขันกีฬา
ประเภทต่างๆ  

30,000 สนามกีฬา 
อ.หนองสูง 

กอง
การศึกษา 

 

            

แบบ ผด.02 



 

 

 

 

19 

 
ที่ 

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท ) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการวัดประชารัฐ  
สร้างสุข 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
ของชุมชน โรงเรียน วัด  
ในการพัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส  
ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม       
 

20,000 วัด 
ต าบลภูวง 

กอง
การศึกษา 

 

            

4 
 

โครงการพาลูกจงูหลาน 
เข้าวัด ประจ าปี 2565 

-จัดกิจกรรมทางศาสนา เช่นการ
ท าบุญตักบาตร สวดมนต์ น่ังสมาธิ 
การท าความดีและการท าประโยชน์
ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตต าบล
ภูวงระดับชั้น ป.4-ป.6  
-เชิญพระอาจารย์มาเป็นวิทยากร 
-มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่มา 
ร่วมโครงการ 
 
 

20,000 วัดศรี
สุวรรณาราม 
บ้านวังไฮ 

หมู่ 1 

กอง
การศึกษา 

 

            

รวม 4  โครงกำร  100,000               
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 บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
เทศบำลต ำบลภวูง  อ ำเภอหนองสูง  จังหวัดมุกดำหำร 

 
ยุทธศำสตร์ที่  1  ด้ำนกำรเสริมสรำ้งต ำบลน่ำอยู ่  

1.7  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

 
ที่ 

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท ) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทางข้าง
โรงเรียนบ้านบุ่ง - ไป
ทางฝายน ้าล้นห้วยบังอี่  
บ้านบุ่ง หมู่ที่ 4 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร   
ระยะทาง  117.00  เมตร   
หนา 0.15 เมตร หรือพื นที่ไม่น้อยกว่า 
351.00 ตารางเมตร พร้อมลงดินกลบ
ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร 
หรือตามสภาพพื นที่ 

187,000 หมู่ที่ 4 
ต.ภูวง 

กองช่าง 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทางนา 
นางกุหลาบ - นา 
นางวรรณลักษ์  
บ้านวังไฮ หมู่ที่ 1 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร   
ระยะทาง  189.50  เมตร   
หนา 0.15 เมตร หรือพื นที่ไม่น้อยกว่า 
758.00 ตารางเมตร  พร้อมลงดินกลบ
ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร 
หรือตามสภาพพื นที่ 
 

400,000 หมู่ที่ 1 
ต.ภูวง 

กองช่าง 
 

            

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทางนา
นายวันนา - นา 
นายทิพวรรณ  
บ้านนาตะแบง หมู่ที่ 6 

ขนาดผิวจราจรกว้าง
4.00  เมตร  ระยะทาง  95.00 เมตร   
หนา 0.15 เมตร หรือพื นที่ไม่น้อยกว่า 
380.00 ตารางเมตร  พร้อมลงดินกลบ
ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร 
หรือตามสภาพพื นที่ 

200,000 หมู่ที่ 6 
ต.ภูวง 

กองช่าง 
 

            
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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ที่ 

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท ) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทางนา 
นายวิระเดช -  
นานางอรวรรณ 
บ้านวังไฮ หมู่ที่ 1 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร   
ระยะทาง  125.00  เมตร   
หนา 0.15  เมตร หรือพื นที่ไม่น้อยกว่า 
375.00 ตารางเมตร  พร้อมลงดินกลบ
ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร 
หรือตามสภาพพื นที่ 
 

200,000 หมู่ที่ 1 
ต.ภูวง 

กองช่าง             

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทางนา
นายสง่า -  
นานายชัยณรงค์  
บ้านนาตะแบง หมู่ที่ 7 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร   
ระยะทาง  292.00  เมตร   
หนา 0.15  เมตร หรือพื นที่ไม่น้อยกว่า 
876.00 ตารางเมตร  พร้อมลงดินกลบ
ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร 
หรือตามสภาพพื นที่ 
 

468,000 หมู่ที่ 7 
ต.ภูวง 

กองช่าง             

6 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทางนา
นายส้ารอง - นา 
นางบ้าเพ็ญ  
บ้านวังไฮ หมู่ที่ 2 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร   
ระยะทาง  94.50  เมตร   
หนา 0.15  เมตร หรือพื นที่ไม่น้อยกว่า 
283.50 ตารางเมตร  พร้อมลงดินกลบ
ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร 
หรือตามสภาพพื นที่    
 

150,000 หมู่ที่ 2 
ต.ภูวง 

กองช่าง             

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทางนา 
นายอภิศักด์ิ - นานาง 
บัวลอง บ้านวังไฮ  
หมู่ที่ 2 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร   
ระยะทาง  125.00  เมตร   
หนา 0.15  เมตร หรือพื นที่ไม่น้อยกว่า 
375.00 ตารางเมตร  พร้อมลงดินกลบ
ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร 
หรือตามสภาพพื นที่ 
    

200,000 หมู่ที่ 1 
ต.ภูวง 

กองช่าง             



 

 

 

 

22 

 
ที่ 

 
โครงกำร/กิจกรรม 

รำยละเอียด 
โครงกำร/กิจกรรม 

งบประมำณ 
(บำท ) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 ก่อสร้างถนนคันดิน
พร้อมลงดินลูกรังสาย
ทางสะพานเหล็กข้าม
ห้วยบังอี่ -  
นายทนงค์ บ้านบุ่ง  
หมู่ที่ 5  

-ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 
395.00 เมตร ลงดินลูกรังหนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือปริมาณดินลูกรัง 
ไม่น้อยกว่า 237.00 ลูกบาศก์เมตร  
-ขนาดกว้าง 3 เมตร ระยะทาง  
329.00 เมตร คันดินถมหนาเฉลี่ย 
0.50 เมตร หรือปริมาณถมดิน 
ไม่น้อยกว่า 658.00 ลูกบาศก์เมตร   
-ขนาดกว้าง 3 เมตร ระยะทาง  
66.00 เมตร คันดินถมหนาเฉลี่ย  
1.00 เมตร หรือปริมาณถมดิน 
ไม่น้อยกว่า 264.00 ลูกบาศก์เมตร 
-พร้อมวางท่อระบายน ้า 
 

205,000 หมู่ที่ 5 
ต.ภูวง 

             

9 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง
สายทางนานางกล่อม – 
สถานีสูบน ้าห้วย 
บังอี่ บ้านบุ่ง หมู่ที่ 5 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร   
ระยะทาง  300.00  เมตร   
หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร หรือปริมาณดิน
ลูกรังไม่น้อยกว่า 135.00 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมวางท่อระบายน ้า 

35,000 หมู่ที่ 5 
ต.ภูวง 

กองช่าง 
 

            

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย ณ เมรุ  
บ้านผาขาม หมู่ที่ 3 

ขนาดกว้าง  20.00  เมตร   
ยาว 20.00 เมตร หนา 0.12 เมตร พื นที่
ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร พร้อม
ลงดินกลบไหล่ทางเฉลี่ยข้างล่ะ 0.50 
เมตร หรือตามสภาพพื นที่ 
 

178,000 หมู่ที่ 3 
ต.ภูวง 

กองช่าง 
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ที่ 

 
โครงกำร/กิจกรรม 

รำยละเอียด 
โครงกำร/กิจกรรม 

งบประมำณ 
(บำท ) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทางบ้าน
นายชวลิต -  
บ้านนาย บุญชู  
บ้านวังไฮ หมู่ที่ 2 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร   
ระยะทาง  30.00  เมตร   
หนา 0.15  เมตร หรือพื นที่ไม่น้อยกว่า 
90.00 ตารางเมตร  พร้อมลงดินกลบ
ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร 
หรือตามสภาพพื นที่    
 
 
 

47,000 หมู่ที่ 2 
ต.ภูวง 

กองช่าง 
 

 
 
 

           

รวม 11  โครงกำร  2,270,000               
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
เทศบำลต ำบลภูวง  อ ำเภอหนองสูง  จังหวัดมุกดำหำร 

 

ยุทธศำสตร์ท่ี  1  ด้ำนกำรเสริมสร้ำงต ำบลน่ำอยู่  
1.8  แผนงำนงบกลำง 

 

 
ที่ 

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท ) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุต าบลภูวง 

3,500,000 ต าบลภูวง ส านักปลัด 
 

            

2 เบี้ยยังชีพความพิการ 
 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ
และทุพพลภาพต าบลภูวง 
 
 

1,480,000 ต าบลภูวง ส านักปลัด 
 

            

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเงิน
สงเคราะห์เพ่ือการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
ต าบลภูวง 
 

36,000 ต าบลภูวง ส านักปลัด 
 

            

4 สมทบหลักประกันสุขภาพ เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ  
 
 

100,000 ต าบลภูวง ส านักปลัด 
 

            

รวม 4  กิจกรรม 
  

5,116,000 
              

 

แบบ ผด.02 
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
เทศบำลต ำบลภูวง  อ ำเภอหนองสูง  จังหวัดมุกดำหำร 

ยุทธศำสตร์ท่ี  2    ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถ่ิน 
2.1 แผนงำนบริหำรท่ัวไป 
 

 
ที่ 

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท ) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
 

โครงการรับช าระภาษ ี
นอกสถานที่ ประจ าปี 2565 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการด าเนินงาน
โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 
ประจ าปี 2565  เช่น ค่าป้ายโครงการ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเน่ืองกับการ
ด าเนินงาน  

2,000 ทต. ภูวง กองคลงั 
 

            

2 โครงการปรับปรงุแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการด าเนินงาน
โครงการปรับปรงุแผนที่ภาษี 
และทะเบียนทรัพย์สิน เพ่ือให้การ
ท างานมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ   

10,000 ทต. ภูวง กองคลงั 
 

            

3 
 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เลือกต้ัง 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกต้ัง
ของนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลภูวง ตามท่ี
คณะกรรมการการเลือกต้ังก าหนด  
(กรณี ยุบสภา กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง
และกรณีคณะกรรมการ 
การเลือกต้ังสั่งให้มีการเลือกต้ังใหม่
และกรณีอื่นๆ) โดยค านึงถึงฐานะ 
การคลงัของเทศบาลต าบลภูวง  

10,000 ทต. ภูวง ส านักปลัด             

รวม 3  โครงกำร  22,000               

 

แบบ ผด.02 
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
เทศบำลต ำบลภูวง  อ ำเภอหนองสูง  จังหวัดมุกดำหำร 

 
ยุทธศำสตร์ท่ี  3   ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำรเกษตร  

3.1  แผนงำนกำรเกษตร 
 

 
ที่ 

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท ) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการฝึกอบรมการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก 
พระราชด าริ เทศบาล 
ต าบลภูวง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า
โครงการฝึกอบรมการอนุรักษ ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริเทศบาลต าบลภูวง  
เช่น ค่าจัดท าป้ายโครงการ  
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ    
 
 
 

20,000 ต าบลภูวง ส านักปลัด             

รวม 
 

1  โครงกำร 
 

 
20,000 

              

 

แบบ ผด.02 
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
เทศบำลต ำบลภูวง  อ ำเภอหนองสูง  จังหวัดมุกดำหำร 

ยุทธศำสตร์ท่ี  4   ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว  
4.1  แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 

 

 
ที่ 

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท ) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการสง่ทีมเรือร่วมงาน
ประเพณีแข่งเรือออกพรรษา 

-ประกาศรับสมัครทีมเรือ 
ในเขตต าบลภูวง 
-ส่งใบสมคัรเพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันกับ
ทางเทศบาลต าบลหนองสูงเหนือที่เป็น
เจ้าภาพในการจัดงาน 
-ฝึกซ้อมทีมเรือเพ่ือเตรียมความพร้อม 
-เข้าร่วมการแข่งขัน ณ หนองน  า
สาธารณะเทศบาลหนองสูงเหนือ 

20,000 หนองน  า
สาธารณะ
เทศบาล

ต าบลหนอง
สูงเหนือ 

กอง
การศึกษา 

 

            
 
 
 

2 โครงการโฮมเหง้าเผ่าผู้ไทย 
ไหว้พระไกรสรราชเมือง 
หนองสูง 

-การฝึกซ้อมฟ้อนภูไทให้กับนางร า 
-จัดริ วขบวนศิลปวัฒนธรรมผู้ไทย 
-การตกแต่งขบวนรถแห่วิถีชีวิตของ
ชาวผู้ไทยต าบลภูวง 
-การแสดงดนตรีพื นบ้าน 
(คณะกลองยาว) 
-การตกแต่งขบวนรถแห่วิถีชีวิตของ
ชาวผู้ไทยต าบลภูวง 
-จัดซุ้มนิทรรศการแสดงวิถีชีวิตของ
ชาวผู้ไทยต าบลภูวง 

40,000 บริเวณ
สนามกีฬา
กลางอ าเภอ

หนองสูง 

กอง
การศึกษา 

 

            

รวม 
 
 

 

2  โครงกำร 
 

60,000 
              

 

แบบ ผด.02 
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
เทศบำลต ำบลภูวง  อ ำเภอหนองสูง  จังหวัดมุกดำหำร 

 
ยุทธศำสตร์ท่ี  5   ด้ำนกำรอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
      5.1  แผนงำนเคหะและชุมชน 
 

 
ที่ 

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท ) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการบริหารจัดการและ
ก าจัดขยะมูลฝอย 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมและการด าเนินงาน
การบริหารจัดการและก าจัดขยะ 
มูลฝอยและอื่นๆ  
  
 
 
 
 
 

10,000 ทต. ภูวง ส านักปลัด 
 

            

รวม 1  โครงกำร 
 

10,000  
             

 

แบบ ผด.02 
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
เทศบำลต ำบลภูวง  อ ำเภอหนองสูง  จังหวัดมุกดำหำร 

ยุทธศำสตร์ที่  6   ด้ำนกำรส่งเสริมกำรพัฒนำกำรศึกษำที่ทันสมัย 
6.1  แผนงำนกำรศึกษำ 

 

 
ที่ 

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท ) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดกิจกรรมวันเด็ก -จัดกิจกรรมการละเล่นและการแสดง
โดยมีเจ้าหน้าท่ีสันทนาการบนเวที  
มีเกมส์ชุปเปอร์แมนท าลายทุ่นระเบิด, 
เกมส์ตีกอล์ฟ, 
เกมส์หยอดเหรียญโทรศัพท์ 
เกมส์วิบาก,เกมส์เหยียบลูกโป่ง 
-การจัดฐานกิจกรรม มีฐานศิลปะ 
วาดภาพระบายสี,ฐานปากระป๋อง, 
ฐานโยนห่วง,ฐานปั้นดินน  ามัน รวมถึง
การแจกของรางวัลและขนม 
 

50,000 ทต.ภูวง กอง
การศึกษา 

 

            

2 อาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลภูวง 

จัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลภูวง 
21บาท/คน เป็นเวลา 245 วันท าการ 

246,960 ศพด.
เทศบาล
ต าบลภูวง 

กอง
การศึกษา 

            
 
 
 

3 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่าย
การบริหารสถานศึกษา ค่า
จัดการเรียนการสอน(รายหัว)
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลภูวง 

จัดซื อสื่อการเรียนการสอน วัสดุ
การศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการ
เด็ก ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลภูวงคนละ  
1,700บาท/ปี  

81,600 ทต.ภูวง กอง
การศึกษา 

            

แบบ ผด.02 



 

 

 

 

30 

 
ที่ 

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท ) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือจ่ายเป็น 
-ค่าหนังสือเรียน คนละ 200บาท/ปี 
-ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ  
200บาท/ปี 
-ค่าเครื่องแบบนักเรียน  
คนละ 300บาท/ปี 
-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
คนละ 430บาท/ปี 
 

54,240 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล
ต าบลภูวง 

กอง
การศึกษา 

 

            

5 อาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลภูวง 

จัดซื ออาหารเสริม)(นม)ให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลภูวง
จ านวน 260 วัน 
 
 

97,594 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล
ต าบลภูวง 

กอง
การศึกษา 

 

            

6 อาหารเสริม(นม) โรงเรียน 
ในเขตต าบลภูวง 

จัดซื ออาหารเสริม)(นม)ให้กับโรงเรียน
ในเขตต าบลภูวง  
จ านวน 260 วัน 
 
 
 

409,002 โรงเรียน 
ในเขตต าบล 

ภูวง 

กอง
การศึกษา 

 

            

7 โครงการเข้าค่ายวิชาการ
นักเรียนกลุ่มพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ 

การจัดค่ายวิชาการการเรียนรู ้
-การติวข้อสอบ NT ระดับชั น 
ประถมศึกษาปีที่ 3 แบ่งเป็น 2 ห้อง 
-การติวข้อสอบ O-NET ระดับชั น 
ประถมศึกษาปีที่ 6 แบ่งเป็น 2 ห้อง 
-การติวข้อสอบ O-NET ระดับชั น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  

10,000 โรงเรียน 
ในเขตต าบล 

ภูวง 

กอง
การศึกษา 

 

            



 

 

 

 

31 

 
ที่ 

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท ) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
นักเรียน 

การเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้
นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ 
หลักธรรมค าสอนพระพุทธศาสนา 
โดยมีนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
และชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
เช้ารับการอบรม 
 
 

30,000 โรงเรียน 
ในเขตต าบล

ภูวง 

กอง
การศึกษา 

            

9 อุดหนุนโครงการภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

-กิจกรรมถักไม้กวาดอกหญ้า 
-กิจกรรมจัดสานตะกร้าจากไม้ไผ ่
-กิจกรรมท าพานบายศร ี
 
 

20,000 โรงเรียน 
ในเขตต าบล

ภูวง 

กอง
การศึกษา 

            

10 อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียน 

อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
โรงเรียนในเขตต าบลภูวง 21บาท/คน 
เป็นเวลา 200  วันท าการ 
 
 

1,012,200 โรงเรียน 
ในเขตต าบล

ภูวง 

กอง
การศึกษา 

 

            

11 โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่ง
เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลภูวง 

เส้นทางบ้านผาขาม หมู่ที่ 3 ,บ้านบุ่ง 
หมู่ที่ 4,5 , บ้านนาตะแบงหมู่ที่ 6,7 
รวมระยะทางไป-กลับประมาณ 18 
กิโลเมตร (วันละ 36 กม.)ค่าจ้างเหมา
รถรับ - ส่งนักเรียน คิดในอัตรา  
= 412 บาท/วัน    
 
 

120,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล
ต าบลภูวง 

กอง
การศึกษา 

 

            

 



 

 

 

 

32 

 
ที่ 

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท ) 

สถำนที่ 
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 โครงการก่อสร้างป้าย ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
ต าบลภูวง 

ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร 
สูง 2.50 เมตร หนา 2.20 เมตร    
 
 
 

144,000 ศพด.
เทศบาล
ต าบลภูวง 

กอง
การศึกษา 

 

            

13 โครงการก่อสร้างห้องน  าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
ต าบลภูวง 

แบบ 4 ห้อง ขนาดกว้าง 3.5 เมตร 
ยาว 5.20 เมตร 
 
 
 
 
 
 

388,000 ศพด.
เทศบาล
ต าบลภูวง 

กอง
การศึกษา 

            

รวม 13  โครงกำร 
 

2,663,596 
              

 






























