
แบบ  ผด. 01

จ ำนวนโครงกำรที่ คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำน

ด ำเนินกำร โครงกำรทั้งหมด งบประมำณ งบประมำณทั้งหมด รับผิดชอบหลกั

1) ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำคนและสังคมที่มีคุณภำพ
 

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 1.14                 30,000                 0.18 ส านกัปลัดเทศบาล

1.2  แผนงานการศึกษา 10 11.36               4,106,240            24.03 ส านกัปลัดเทศบาล,

1.3 แผนงานสาธารณสุข 21 23.86               265,000               1.55                  กองสาธารณสุขฯ

1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 3.41                 90,000                 0.53                  ส านกัปลัดเทศบาล
1.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 12 13.64               715,000               4.18                  กองสาธารณสุขฯ

1.6 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 4 4.55                 95,000                 0.56                  ส านกัปลัดเทศบาล

1.7 แผนงานการพาณิชย์ 1 1.14                 50,000                 0.29                  กองสาธารณสุขฯ

1.8 แผนงานงบกลาง 3 3.41                 9,088,800            53.19                ส านกัปลัดเทศบาล

รวมยทุธศำสตร์ที่  1 55 62.50              14,440,040.00     84.51               

บญัชีสรปุจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ินและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ.  2562
เทศบำลต ำบลแวงใหญ ่อ ำเภอแวงใหญ ่จังหวัดขอนแก่น        

ยทุธศำสตร์/แผนงำน

แผนการด าเนนิงานเทศบาลต าบลแวงใหญ ่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   หนา้  6



จ ำนวนโครงกำรที่ คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำน

ด ำเนินกำร โครงกำรทั้งหมด งบประมำณ งบประมำณทั้งหมด รับผิดชอบหลกั

2.1 แผนงานการเกษตร 2 2.27                 60,000.00            0.35                  ส านกัปลัดเทศบาล

รวมยทุธศำสตร์ที่  2 2 2.27                60,000.00            0.35                 

3)  ยทุธศำสตร์ที่  :  กำรพัฒนำเมืองและชุมชนน่ำอยู ่

3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 4 4.55                 75,000                 0.44                  ส านกัปลัดเทศบาล

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 4 4.55                 1,052,000            6.16                  กองช่าง

3.3 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 2 2.27                 60,000                 0.35 ส านกัปลัดเทศบาล

3.4 แผนงานงบกลาง 1 1.14                 120,000               0.70 ส านกัปลัดเทศบาล

รวมยทุธศำสตร์ที่  3 11 12.50              1,307,000.00       7.65                 

4)   ยทุธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานสาธารณสุข 3 3.41                 145,000               0.85                  กองสาธารณสุขฯ

4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 2 2.27                 140,000               0.82                  กองสาธารณสุขฯ

4.3 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 2 2.27                 35,000                 0.20                  ส านกัปลัดเทศบาล

รวมยทุธศำสตร์ที่  4 7 7.95                320,000.00          1.87                 

2)  ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจในระดับชุมชนให้มีควำมมั่นคงและแข่งขันได้ 

ยทุธศำสตร์/แผนงำน
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จ ำนวนโครงกำรที่ คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำน

ด ำเนินกำร โครงกำรทั้งหมด งบประมำณ งบประมำณทั้งหมด รับผิดชอบหลกั

5)   ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริหำรภำครัฐ

5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 10 11.36               591,500               3.46                  
ส านักปลัดเทศบาล,กอง

คลัง
5.2 แผนงานสาธารณสุข 2 2.27                 20,000                 0.12                  กองสาธารณสุขฯ

5.3 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 1 1.14                 25,000                 0.15                  ส านักปลัดเทศบาล

รวมยทุธศำสตร์ที่  5 13 14.77              636,500.00          3.73                 

รวมทุกยทุธศำตร์ 88 100.00            16,763,540.00     100.00             

ยทุธศำสตร์/แผนงำน
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สรปุบัญชคีรภุณัฑ์

แผนงำน ประเภทครุภัณฑ์ งบประมำณ
 หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

1.  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป ครุภัณฑ์ส านักงาน 58,900             
ส านักปลัดเทศบาลกอง

คลัง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 31,500             
ส านักปลัดเทศบาลกอง

คลัง

90,400            

2. แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน

ครุภัณฑ์การเกษตร 13,400             ส านักปลัดเทศบาล

13,400            

3. แผนงำนกำรศึกษำ ครุภัณฑ์ส านักงาน 95,200             ส านักปลัดเทศบาล

95,200            

4. แผนงำนสำธำรณสุข ครุภัณฑ์ส านักงาน 35,500             กองสาธารณสุข

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 23,500             กองสาธารณสุข

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

27,700             กองสาธารณสุข

86,700            

รวมแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

รวมแผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน

รวมแผนงำนกำรศึกษำ

รวมแผนงำนสำธำรณสุข
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แผนงำน ประเภทครุภัณฑ์ งบประมำณ
 หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

5. แผนงำนเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ส ารวจ 37,000             กองช่าง

37,000            

322,700.00     

รวมทั้งสิ้น 88

รวมแผนงำนเคหะและชุมชน

รวมครุภัณฑ์

17,086,240.00                           
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