


 

 
 
 

รายงานผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลภูผาม่าน 
อ าเภอภูผาม่าน 
จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เทศบาลต าบลภูผาม่าน 

อ าเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 

ค าน า 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.
๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ ๒๙และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนามีหน้าท่ีด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  

 
ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบีย บดังกล่าวมี

ประสิทธิภาพ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลต าบลภูผาม่าน จึงได้ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลต าบลภูผาม่าน ปีงบประมาณพ.ศ.2563(เดือนตุลาคม พ.ศ.256 2 – เดือน
กันยายน พ.ศ.256 3) ขึ้นเพื่อรายงานและเสนอความเห็นท่ีได้จากการติดตามให้นายก เทศมนตรีต าบลภูผาม่าน   
คณะกรรมการหวังเป็น อย่างยิ่ง ว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนา
เทศบาลต าบลภูผาม่าน สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและท าใหป้ระชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
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ส่วนที่ 1  บทน า 
*********************  

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการท่ีแตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการท้ังสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน เทศบาล 
พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลภูผาม่าน จึงเป็น
การติดตามผลท่ีให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนา เทศบาลต าบลภูผา
ม่านหรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมท้ัง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนา เทศบาลต าบลภูผาม่าน ตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรท้ังด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาท่ีก าหนด
ไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ท้ังในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลต าบลภูผาม่าน ว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบ
และก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส ( opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค ( threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-256 ๕) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รอง
ปลัดเทศบาลต าบลภูผาม่าน ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรของ เทศบาลต าบลภูผาม่าน   
สภาพพื้นท่ีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพ
พื้นท่ี  สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน /เทศบาลต าบลภูผาม่าน
 บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่า
ในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ท่ีเป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบ
ปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องต้ังรับให้มั่น รอโอกาสท่ีจะด าเนินการและต้ังมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอย
ส่ิงท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับ
ให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียใน เทศบาลต าบลภูผาม่าน ให้



เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ ส่ิงเหล่านี้
จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนา เทศบาลต าบลภูผาม่าน โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ท่ีต้ังไว้ได้อย่างดียิ่ง 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการท่ีได้ด าเนินการไปแล้วว่าส่ิงใด
ควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้
ดังนี้ 
 1.เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลต าบลภูผาม่านซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจ
ตามอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2.เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจท่ีได้ก าหนดไว้ 
 3.เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  การ
ยกเลิกโครงการท่ีไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของเทศบาลต าบลภูผาม่าน 
 4.เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ เทศบาลต าบลภูผาม่าน 
 5.เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับ ส านัก/กองทุกระดับของ
เทศบาลต าบลภูผาม่านท่ีจะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง  ๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบล ภูผาม่านหรือสังคม
ส่วนรวมมากท่ีสุด 
 6. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 
  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมท้ังประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  



  (4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร  
 

  3.1 การด าเนินการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน 
ประกอบด้วย  
  1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  

  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทศบาลต าบลภูผาม่าน ต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพื่อก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดย
การก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลต าบลภูผาม่าน 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมิน ผลการพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วง
เวลาท่ีก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อด าเนินการต่อไป 
  3.2 การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลต าบลภูผาม่าน  ได้
ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลต าบลภูผาม่าน ดังนี้ 
  1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการท่ีจะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ท่ีต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี
ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลท่ีได้มา
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  ข้อ 
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล 
เวลาท่ีเก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
แบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 



  3  ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนท่ีได้ก าหนดไว้ ซึ่งส่ิงส าคัญท่ีต้องการในช้ันนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลท่ีมีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  4  การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามท่ีก าหนดไว้   แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดท่ีก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย   ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียนFlow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นท่ี
เทศบาลต าบลภูผาม่าน 
  5  รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบท่ี
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ท้ังนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็
ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลต าบลภูผาม่านในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิง
เทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการท่ีจะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับจากการติดตาม  

  6  รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลภูผาม่านต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อใหผู้้บริหารท้องถิ่นเสนอ 

ต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลต าบลภูผาม่าน โดยอย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี 
  7  การวินิจฉัยส่ังการการน าเสนอเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง แก้ไขท่ีดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ เทศบาลต าบลภูผาม่าน หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจใน
ส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/ส่ังการ เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 

4. การรายงานผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ เทศบาลต าบลภูผาม่าน มีอ านาจหน้าท่ีใน
การรายงานผลและเสนอความเห็น   ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของ เทศบาลต าบลภูผาม่าน  โดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี  
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 คณะกรรมการ

ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหารท้องถ่ิน สภาท้องถ่ิน รายงานผล เสนอ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลภูผาม่าน ทราบในท่ีเปิดเผย
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน 

 

5. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ( Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นส่ิงของ วัสดุ   อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลต าบลภูผาม่าน ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมท้ังการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อ ใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการ
สร้างเครื่อง มือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม ( Questionnaires) แบบ
สัมภาษณ์   ( Interview) และแบบสังเกตการณ์   (Observation) เป็นต้น   โดยอาศัยสภาพพื้นท่ีท่ัวไป อ านาจ
หน้าท่ี ภารกิจของเทศบาลต าบลภูผาม่านรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ  ท่ีได้
ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลท่ี
เป็นจริงต่อไป  
   5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลต าบลภูผาม่าน ก าหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

ผู้บริหารท้องถ่ิน 

 
คณะกรรมการ

พัฒนาของ อปท. 

ภายในเดือนธันวาคม 

ผู้บริหารท้องถ่ิน 

 
เสนอ เสนอ 

เสนอ 



  5.1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลต าบลภูผา
ม่านอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผล และสรุปภาพรวม  
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในก าหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
  5.1.2 ความสอดคล้อง ( Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ท่ีได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลภูผาม่าน 
  5.1.3 ความเพียงพอ  ( Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือท่ีมีอยู่
จริงในเทศบาลต าบลภูผาม่านมาปฏิบัติงาน 
 

  5.1.4 ความก้าวหน้า ( Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการท่ีเป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการท่ีต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  5.1.5 ประสิทธิภาพ ( Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลท่ีได้รับจริงกับทรัพยากรท่ีถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลต าบลภูผาม่าน ซึ่งสามารถวัด
ได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นท่ี จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  5.1.6 ประสิทธิผล ( Effectiveness) เป็นผลท่ีได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือส่ิงท่ีประชาชนช่ืนชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นท่ีจะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลต าบลภูผาม่านท้ังในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึงอ าเภอ ภู
ผาม่านและจังหวัดขอนแก่น ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวม
ของจังหวัดเดียวกัน  
   5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลภูผาม่านก าหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ท่ีส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  



    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ  
  5.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 
    2) การส ารวจ ( survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนท่ีผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด ( measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพื้นท่ีจากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าท่ี บุคลากรของ เทศบาลต าบลภูผาม่าน เป็นข้อมูลท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความ
ต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 

   5.3 ก าหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลต าบลภูผาม่าน ก าหนด
เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
  5.3.1 การทดสอบและการวัด ( Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและ
วัดผล เพื่อดูระดับการเปล่ียนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด 
จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น 
  5.3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เด่ียว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยท่ัวไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ( structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่
เคร่งครัดในขั้นตอน 
   5.3.3 การสังเกต ( Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาล
ต าบลภูผาม่านใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลต าบลภูผาม่าน มีการ
บันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต  
   (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ( Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน  มีกิจกรรมร่วมกัน  
   (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ( Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง 
(Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้
เสียในเทศบาลต าบลภูผาม่าน 
  5.3.4 การส ารวจ (surveys) ในท่ีนี่หมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น            การ
รับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนใน เทศบาลต าบลภูผาม่าน คณะกรรมการ



ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลภูผาม่านจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็น
หลักฐาน 

 

  5.3.5 เอกสาร ( Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นสาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลภูผาม่าน 
 
6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ท่ีส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี ้
  6.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  6.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยท่ีท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ท้ังใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  6.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  6.4 สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ท่ีจะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลท่ีเป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เช่ือถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  6.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6.6 การวินิจฉัย ส่ังการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
เทศบาลต าบลภูผาม่าน สามารถวินิจฉัย ส่ังการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าท่ี นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นได้  
  6.7 ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรใน เทศบาลต าบลภูผาม่านแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ 
มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายของเทศบาลต าบลภูผาม่าน
เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 



 6.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลต าบลภูผาม่าน  



การติดตามและประเมินผล 
*********************  

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  1.1ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
    1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลภูผาม่านเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดระยะเวลา 5 ปี        พ.ศ.
2561-2565 ซึ่งเป็น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ เทศบาลต าบลภูผาม่านท่ีก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของ
เทศบาลต าบลภูผาม่านซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์การพัฒนา  จังหวัด ขอนแก่น   แผนยุทธศาสตร์อ าเภอ    ภูผาม่าน
และแผนชุมชนเทศบาลต าบลภูผาม่าน 
    1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลต าบลภูผาม่านมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 
เทศบาลต าบลภูผาม่าน ได้ก าหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและคาดหวังท่ีจะ

ให้เกิดข้ึนหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า เทศบาลต าบลภูผาม่าน เป็นเทศบาลขนาดกลาง ท่ีมีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ 

อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่นมีศิลปะวัฒนธรรมท่ีโดดเด่น ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ความคาด หวังในอนาคต

ต้องเป็นชุมชนท่ีสงบสุข น่าอยู่ และมีฐานะความเป็นอยูท่ี่ดี และสนองตามนโยบายของรัฐ จึงได้ก าหนด วิสัยทัศน์ ดังนี้ 

"มุ่งสู่เมืองวัฒนธรรมน่าอยู่ เน้นการสร้างรายได้ภาคเกษตรชีวภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในปี 

๒๕๖๕" 

 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
กลยุทธ์ที่ 1 อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่น 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสมรรถนะการท างานของบุคลากรทุกระดับ 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

1.วิสัยทัศน์(Vision) 
 

2.ยุทธศาสตร์ 



กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการเพื่ออนุรักษ์  พัฒนา และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ าและการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพและการบ าบัดน้ า
เสีย 

กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน ส่ิงปฏิกูลและของเสีย 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  อาชีพและการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการท่องเท่ียว 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 2 การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และผังเมือง 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนา  ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาและระบบสารสนเทศท่ีมีคุณภาพในทุก

ระดับ 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาส่งเสริม  ด้านสาธารณสุข การปูองกันและควบคุมโรค 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาส่งเสริม และสนับสนุน การกีฬา และนันทนาการ 

กลยุทธ์ที่ ๔ สงเคราะห์  ช่วยเหลือ  เพิ่มศักยภาพ  ผู้ยากจน และผู้ด้อยโอกาส 

กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสนิมกระบวนการเรียนรู้ในการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ ๖ การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนา  ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 

 

1. มีการอนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรมและการเผยแพร่สู่สังคมภายนอก 
2. พัฒนาสมรรถนะการท างานของบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนและสนับสนุนให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่น  

3.เป้าประสงค์ 

 



3. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ที่ย่ังยืนตามแนวทาง เมืองคาร์บอนต่ า 

๔.  สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่หลากหลายและยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๕.  ยกระดับการพัฒนาด้านโครงสร้างเมืองระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน 

๖.  ยกระดับชีวิตของประชาชน และสร้างความมั่นคงทางสังคม 

 

 

 

    

  ๑.  ประชากรมีการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรม    

๒.  ประชากรมีความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลในระดับดี 

๓.  มลภาวะและส่ิงแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่ 

๔.  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอพึ่งตัวเองได้ 

๕.  ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานมีความสะดวกมีความปลอดภัย 

๖.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีความมั่นคงทางสังคม 

 

   

1) การอนุรักษ์และสืบสานทางวัฒนธรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ของชุมชน 
2) การสร้างชุมชนเป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 
3) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 

 

 

4.ค่าเป้าหมาย 

 

5.จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 การวางแผน 
    เทศบาลต าบลภูผาม่าน ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการท่ี
บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการ
ชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นท่ี ท่ีบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
    เทศบาลต าบลภูผาม่าน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตาม
แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร์ 

2561 2562 2563 2564 2565 

จ า 
นวน 

งบประมาณ 
จ า 

นวน 
งบประมาณ 

จ า 
นวน 

งบประมาณ 
จ า 

นวน 
งบประมาณ 

จ า 
นวน 

งบประมาณ 

การอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

14 794,000 12 770,000 13 830,000 15 
895,000 

 
15 1,525,000 

การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

14 1,513,000 12 1,810,000 22 6,717,000 15 
2,405,000 

 
15 6,822,500 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

7 280,000 10 1,035,000 14 4,087,000 16 12,669,000 15 4,842,000 

การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 
อาชีพและการ
ท่องเท่ียว 

5 210,000 5 230,000 5 235,000 8 875,000 9 2,015,000 

การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนน่าอยู่ 

11 8,100,000 13 7,599,890 21 20,309,000 25 6,094,000 21 13,949,000 

การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

49 11,875,000 47 12,125,000 52 12,860,000 53 14,145,000 51 14,225,000 

รวม 100 22,772,000 99 23,569,890 127 45,038,000 132 37,083,000 126 43,378,500 
 

     
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารเทศบาลต าบลภูผาม่าน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 
85 โครงการ งบประมาณ 14,995,300 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 12 415,000.00 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 12 2,322,000.00 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 100,000.00 

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน อาชีพและการท่องเท่ียว 1 290,000.00 

การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 13 2,817,000.00 

การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 39 9,051,300.00 

รวม 84 14,995,300.00 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลภูผาม่าน มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. 
การอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

โครงการท าบุญตัก
บาตรเน่ืองในวันข้ึนปี
ใหม่ 

10,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ได้ท าบุญในวันข้ึนปีใหม่ 
ต้อนรับศักราชใหม ่

เชิญชวนพ่อค้าประชาชน 
ข้าราชการฯลฯร่วมกัน
ท าบุญตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้งเน่ืองในวันข้ึนปี
ใหม่ จัดตกแต่งซุ้มเพ่ือ
ต้อนรับวันปีใหม่ 

2. 
การอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

โครงการจัดงาน
ประเพณีตรุษไท 

250,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ืออนุรักษ์และเผยแพร่
ประเพณีอันดีงามต้ังแต่
บรรพบุรุษให้คงอยู่ไปจน
ถุงรุ่นหลานสืบทอดกันไป
ให้คนท้องถ่ินอื่นได้รับรู้
โดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและ
เยาวชน 

เทศบาลด าเนินการจัด
กิจกรรมตรุษไทจัดขบวน
แห่,ส่งประกวดเทพีฯลฯ
และ/หรืออุดหนุนให้อ าเภอ
ภูผาม่านในการด าเนินการ
จัดงานตามข้อตกลงที่
ประชุมส่วนราชการ 

3. 
การอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ 

55,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้ประชาชนได้สืบ
สานประเพณีอันดีงามไว้
ให้ลูกหลานสืบไป 

จัดงานประเพณีสงกรานต์
ประกอบด้วยการตรวจ
สุขภาพผู้สูงอายุ,กิจกรรม
สันทนาการ ผู้สูงอายุ จัด
ให้บริการตัดแก่ผู้สูงอายุ 

4. การอนุรักษ์ โครงการจัดงานบุญ 40,000.00 ส านักปลัด อบจ., เพ่ือให้ประชาชนได้สืบ จัดงานบุญเดือนหก



วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

เดือน 6 ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

สานประเพณีอันดีงามไว้
ให้ลูกหลานสืบไป 

ประกอบด้วยการประกวด
ขบวนเอกลักษณ์ท้องถ่ิน
ด้ังเดิม จัดท าเนียบบัวนาง
(นางเทียม)ฯลฯ 

5. 
การอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

โครงการจัดกิจกรรม
แห่เทียนเข้าพรรษา 

60,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 
 
 

เพ่ือให้ประชาชนได้สืบ
สานประเพณีอันดีงามไว้
ให้ลูกหลานต่อไป 

จัดกิจกรรมแห่เทียน
เข้าพรรษา ประกอบด้วย
ประกวดต้นเทียนพรรษา
ของแต่ละหมู่บ้าน ประกวด
ขบวนแห่ ฯลฯ 
 
 
 
 
 

6. 
การอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

โครงการสรงน้ าถ้ า
พระและต่อชะตาถ้ า
น้ า (ถ้ าอ่าง) 

35,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้ประชาชนได้สืบ
สานประเพณีอันดีงามไว้
ให้ลูกหลานสืบต่อไป 

จัดงานประเพณีสรงน้ าถ้ า
พระและประเพณีต่อชะตา
ถ้ าน้ า(ถ้ าอ่าง)ในการจัด
กิจกรรมตามประเพณีที่สืบ
ทอดกันมา 
 

7. 
การอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

โครงการแข่งขันเรือ
พายในวันออก
พรรษา 

10,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้ประชาชนได้สืบ
สานประเพณีอันดีงามไว้
ให้ลูกหลานต่อไป 

จัดการแข่งขันเรือพายทั้ง
ประเภทในเขตเทศบาลและ
ประเภททั่วไป(ภายนอก)
บริเวณหนองสมอในวัน
ออกพรรษา 

8. 
การอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

โครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม(ร า
บวงสรวง)งาน
เทศกาลไหมสากล
ประเพณีผูกเสี่ยวและ
งานกาชาดจังหวัด
ขอนแก่น 

40,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

1.เพ่ือสร้างสัญลักษณ์
ให้กับประชาชนชาวภูผา
ม่านให้มีชุดแต่งกายและ
ท่าร าท่ีเป็นเอกลักษณ์
ของตนเอง 2.เพ่ือหล่อ
หลอมจิตใจประชาชนภู
ผาม่านให้เกิดความรักษ์
ชาติ รักษ์ถ่ิน รู้จักสามัคคี 
3.เพ่ือความเป็นสิริมงคล
แก่ตนเอง ครอบครัวและ
บ้านเมือง 4. เพ่ือเป็น
การอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถ่ิน 

จัดฝึกซ้อมท่าร าให้กับ
ประชาชนในพ้ืนที่และเข้า
ร่วมกิจกรรมตามท่ี
คณะกรรมการจัดงาน
ก าหนด 



9. 
การอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

ส่งเสริมการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง
ในวันเพ็ญเดือน ๑๒ 

30,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเป็นการอนุรักษ์สืบ
สานขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาม 

อุดหนุนงบประมาณให้บ้าน
เซินใต้ เพ่ือจัดงานประเพณี
ลอยกระทงในวันเพ็ญเดือน 
๑๒ ตามแผนชุมชนบ้าน
เซินใต้ 

10. 

การอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 

ลอยประทีปโคมไฟใน
วันออกพรรษา 

30,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้ประชาชนได้สืบ
สานประเพณีอันดีงามไว้
ให้ลูกหลานต่อไป 

อุดหนุนงบประมาณให้บ้าน
เซินเหนือเพ่ือจัดงาน
ประเพณีลอยประทีปโคม
ไฟในวันออกพรรษา ตาม
แผนชุมชนบ้านเซินเหนือ 

11. 
การอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

เทศกาลไหม
นานาชาติประเพณี
ผูกเสี่ยว 

15,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมเทศ
การไหมประเพณีผูกเสี่ยว 

อุดหนุนจังหวัดขอนแก่น
เพ่ือจัดงานเทศกาลไหม
นานาชาติ ประเพณีผูก
เสี่ยว 

.12 
การอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

โครงการบริหารจัด
งานพระราชพิธีและ
งานพิธีในส่วน
ภูมิภาค 

30,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือจัดงานประราชพิธี
และรัฐพิธีในวันส าคัญ
ต่างๆ 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที
ท าการปกครองอ าเภอภูผา
ม่าน ตามโครงการบริการ
จัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี
และงานพิธีในส่วนภูมิภาค
ประกอบด้วย งานเฉลิม
พระชนมพรรษา ๑๒ สิงหา
มาหาราชินี, งานพิธีเฉลิม
พระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม 
๒๕๖๒, งานพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกในหลวง
รัชกาลที่ ๑๐ เน่ืองใน
โอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๓ มิถุนายน 
งานรัฐพิธีอื่นๆ 

13. 
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการจ้างส ารวจ
ความพ่ึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

15,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 

-เพ่ือส ารวจความพึง
พอใจของประชาชนใน
การให้บริการของ

จ้างสถาบันการศึกษาท่ีเป็น
กลางในการส ารวจความพึง
พอใจของประชาชนในงาน



อบต. เทศบาลต าบลภูผาม่าน -
เพ่ือน าผลส ารวจที่ได้มา
ปรับปรุงการท างานให้ดี
ย่ิงข้ึน 

บริการของเทศบาลต าบลภู
ผาม่าน 

14. 
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

100,000.00 
ส่วนการคลัง, กอง
คลัง, ส านักคลัง 

-เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้
ของเทศบาลต าบลภูผา
ม่าน โดยสามารถจัดเก็บ
ภาษีต่างๆ ได้อย่างครับ
ถ้วน 
 
 

ปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินให้เป็น
ปัจจุบัน 

15. 
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษี 

20,000.00 
ส่วนการคลัง, กอง
คลัง, ส านักคลัง 

-ประชาชนผู้เสียภาษี
ได้รับความสะดวกในการ
ช าระภาษี -รายได้จาก
การเก็บภาษีเพ่ิมข้ึน 

ให้บริการรับช าระภาษีทุก
หมู่บ้านในเขตเทศบาล 

16. 
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาและ
ผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนท้องถ่ิน 

300,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาและ
ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

ด าเนินการเลือกต้ังสมาชิก
สภาและผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินที่หมด
วาระ 

17. 
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการศูนย์
ปฏิบัติการในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน(สถานที่
กลาง) 

35,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

-เพ่ือเป็นศูนย์อ านวย
ความสะดวกแก่
ประชาชน ในการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
–เพ่ือเป็นศูนย์
ประสานงานและ
ปฏิบัติงานเพ่ือปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
 
 
 

-จ้างเหมาบุคคลธรรมดา
ปฎิบัติหน้าท่ีอ านวยความ
สะดวกให้กับประชาชน
ประจ าศูนย์ ฯ 

18. 
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการจัดงานวัน 
อปพร. 

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการปฎิบัติงาน
ของ สมาชิก อปพร. 

-จัดพิธีเดินสวนสนาม
ร่วมกับศูนย์ อปพร.ในเข
ตอ.ภูผาม่าน -พิธีมอบใบ
ประกาศเกียรติคุณ -
กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ 

19. การพัฒนาระบบ โครงการต่อเติม 300,000.00 ส่วนโยธา, กอง เพ่ือเป็นสถานที่ในการท า ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ 



บริหารจัดการที่ดี อาคารอเนกประสงค์
บริเวณหนองสมอ 

โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

กิจกรรมต่าง ๆ ภายใน
หมู่บ้านโนนคอมและ
หมู่บ้านใกล้เคียง 

ขยายด้านหน้าอีก 4 เมตร 
ยาว 16 เมตร หรือพ้ืนที่ใช้
สอยไม่น้อยกว่า 64 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนที่
เทศบาลก าหนด 

20. 
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการต่อเติม
หลังคาตลาดสด
เทศบาลต าบลภูผา
ม่าน 

120,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 
 

เพ่ือกันแดดลมฝนให้กับ
พ่อค้าแม่ค้าท่ีมาจ าหน่าย
สินค้า 

ต่อเติมหลังคามุงหลังคา
พร้อมโครงเหล็กหลังคา 
พ้ืนที่ 134.70 ตร.ม.ตาม
แบบแปลนที่เทศบาล
ก าหนด 

21. 
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการปรับปรุงราง
ระบายน้ ารอบอาคาร
ตลาดสดเทศบาล
ต าบลภูผาม่าน 

242,000 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพ่ือทดแทนรางระบาย
น้ าท่ีช ารุดให้ใช้งานได้ดี
เหมือนเดิม 

ปรับปรุงรางระบายน้ าโดย
เปลี่ยนฝาเหล็ก ความยาว 
106 เมตร ตามแบบ
เทศบาลก าหนด 

22. 
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการวันเทศบาล 50,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือระลึกถึงการจัดต้ัง 
อปท. ในรูปแบบเทศบาล 
สร้างขวัญและก าลังใจใน
การท างานของพนักงาน 

-จัดท าบุญถวายภัตาหาร
เพล -จัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์บทบาทและ
หน้าท่ีเทศบาล ฯลฯ -
ประชาสัมพันธ์ผลการ
ด าเนินงานของเทศบาลให้
ประชาชนทราบ 

23. 
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการวางระบบส่ง
น้ าดิบประปา
เทศบาลพร้อมวางท่อ
เมน 

1100,000 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพ่ือเพ่ิมก าลังการผลิต
น้ าประปาให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของผู้ใช้น้ า 

วางท่อส่งน้ าขนาด 6 น้ิว 
ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 
820 เมตร และชุดปั๊มหอย
โข่งแรงดันสูงพร้อมมอเตอร์
ฐานรองรับและตู้ควบคุม
ไฟฟูา จ านวน 2 ชุด ตาม
แบบแปลนที่เทศบาล
ก าหนด 

24. 
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

 ่โครงการก่อสร้าง
ระบบกรองน้ าผิวดิน 
ขนาดใหญ่มาก 

1,380,000 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

-เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ าประปาไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของผู้ใช้น้ า 
-เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพใน
การผลิตน้ าประปา 

ระบบกรองน้ าผิวดิน ขนาด 
20 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 
อ้างอิงแบบมาตรฐาน
ประปาผิวดินขนาดใหญ่
มาก ของกรมทรัพยากรน้ า 

25. การจัดการ โครงการจัดการ 10,000.00 ส่วนสาธารณสุข เพ่ือสร้างความรู้ความ อุดหนุนเทศบาลต าบลโนน



ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

สิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับ
สถานที่ทิ้งขยะมูล
ฝอย 

และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 
 

เข้าใจให้กับประชาชนใน
บริเวณที่ท้ิงขยะเพ่ือลด
การต่อต้าน ตามบันทึก
ข้อตกลง 

คอมในการสร้างจิตส านึก
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนใกล้เคียงกับ
สถานที่ทิ้งขยะ สร้างความ
ร่วมมือและลดการต่อต้าน 
(ตามบันทึกข้อตกลง MOU) 

26. 
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการฝังกลบขยะ
มูลฝอย 

130,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพ่ือปูองกันและแก้ไข
ปัญหามลพิษตามบันทึก
ข้อตกลง 

อุดหนุนเทศบาลต าบลโนน
คอมด าเนินการฝังกลบขยะ
มูลฝอยสถานที่ทิ้งขยะมูล
ฝอย เพ่ือมิให้เกิดมลพิษ 
(ตามบันทึกข้อตกลง MOU) 

27. 
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการฟ้ืนฟูและ
พัฒนาล าน้ าคูคลอง 
เพ่ือสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

60,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

-เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระวชิร
เกล้าเจาอยู่หัว รัชกาลที่ 
10 -เพ่ือเชิญชวนให้ทก
ภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจ
ท าประโยชน์เพ่ือสังคม -
เพ่ือพัฒนาล าน้ า คูคลอง 
และก าจัดสิ่งกีดขวางทาง
น้ า เพ่ือให้น้ าระบายได้
สะดวก 

-ก าจัดวัชพืชความยาวรวม 
1,450 เมตร - ตัดหญ้า ตัด
แต่งกิ่งไม้ ความยาวรวม 
1,450 เมตร - ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์เรียงหินบริเวณตาด
โตน ความยาวรวม 90 
เมตร  -จัดท าฝายน้ าล้น 
(บ้านโนสว่าง) จ านวน 1 
แห่ง -ก่อสร้างถนนเรียบล า
ห้วยลึกฝั่งขวา ก่อสร้าง
ถนนคันดิน -ก่อสร้างถนน
เรียบล าห้วยลึกฝั่งซ้าย 
ก่อสร้างถนนคันดิน กว้าง
เฉลี่ย 3 เมตร ผิวจราจรหิน
คลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
กว้างเฉลี่ย 5 เมตร 
ระยะทาง 1,450 เมตร -
จัดท าศาลาท่าน้ าไม้ทรงเก่า 

28. 
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการสร้าง
จิตส านึกในการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ

30,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 

เพ่ือให้ประชาชนเกิด
จิตส านึกในการรักษา
และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ

ฝึกอบรมประชาชน/
นักเรียน/เยาวชน เพ่ือให้
ความรู้และจัดให้มี
อาสาสมัครพิทักษ์



และสิ่งแวดล้อม กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 
 

สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม 

29. 
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการเพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียว 

70,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

-เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้
เกิดความย่ังยืน -เพ่ือ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในการพักผ่อน
หย่อนใจและเสริม
ทัศนียภาพในตัวเมือง 

1.ปลูกต้นไม้พ้ืนที่สาธารณะ
เมืองในกิจกรรมต่างๆ 
อย่างต่อเน่ือง 2.จัดท า
ข้อมูลต้นไม้ในพ้ืนที่สีเขียว 
3.มีนโยบายในการพัฒนา
พ้ืนที่สีเขียวอย่างย่ังยืน 

30. 
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการส่งเสริม
เทศบาลเมือง
คาร์บอนต่ าอย่าง
ย่ังยืน (Low carbon 
city) 

20,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

-เพ่ือด าเนินตาม
ยุทธศาสตร์เมือง
คาร์บอนต่ า 1.มุ่งสู่เมือง
แห่งต้นไม้ 2.มุ่งสู่เมืองไร้
มลพิษ 3.มุ่งสู่เมืองพิชิต
พลังงาน 4.มุ่งสู่เมืองที่มี
การบริโภค อย่างย่ังยืน
เพ่ือรักษาโลกอันน่าอยู่ไว้
ให้ลูกหลานในอนาคต 

1. ส ารวจและจัดเก็บข้อมูล
ต้นไม้ที่มีขนาดความโตของ
เส้นรอบวงไม่น้อยกว่า 15 
เซนติเมตร ในพ้ืนที่สีเขียว
ในเขตเทศบาล 2.จัดท า
ข้อมูลเชิงพ้ืนที่และต าแหน่ง
พ้ืนที่สีเขียว 3.มีการ
บ ารุงรักษาต้นไม้ในพ้ืนที่สี
เขียวและจัดกิจกรรมปลูก
ต้นไม้ยืนต้น เพ่ือลดความ
ร้อนของเมือง 4.จัดอบรม
ประชาชนโครงการลดการ
เผาในพ้ืนที่ท าการเกษตร 
5.จัดกิจกรรมรณรงค์ปั่น
จักรยาน 6.จัดกิจกรรม
รณรงค์ลดการเผาเศษ
วัชพืช ฟางข้าวในพ้ืนที่ท า
การเกษตร 

31. 
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าร ิ

30,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก

1.เพ่ือเป็นการสนอง
พระราชด าริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้าฯ 2.เพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุน
กระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและ อปท. ใน
การส ารวจจัดท า

1.อบรมวิชาการให้ความรู้
และสื่อประชาสัมพันธ์ 2.
ท าระเบียนรายชื่อ
พันธุกรรมท้องถ่ิน 3.ท า
ปูายแสดงการปกปัก
พันธุกรรมพืชท้องถ่ิน 4.
จัดท าทะเบียนภูมิปัญญา



สาธารณสุข 
 
 

ฐานข้อมูลทรัพยากร
ชีวภาพ กายภาพ และ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา  
 

ท้องถ่ิน 5.ประชุม
ประชาคมต าบล 6.ประชุม
คัดเลือกคณะกรรมการ
จัดท าฐานทรัพยากร
ท้องถ่ิน 7.อบรมถ่ายทอด
ความรู้งานฐานทรัพยากร
ท้องถ่ิน 8.ส ารวจและ
จัดเก็บข้อมูลฐานทรัพยากร
ท้องถ่ิน 9.ด าเนินกิจกรรม
ปลูกรักษาทรัพยากร
ท้องถ่ินและด าเนินงาน
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ของทรัพยากรในท้องถ่ิน 
10.รวบรวมงานศูนย์ข้อมูล
ทรัพยากรท้องถ่ินและ
สนับสนุนการสร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช 

32. 
การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน อาชีพและ
การท่องเท่ียว 

โครงการส่งเสริม
อาชีพเพ่ือส่งเสริม
รายได้ 

290,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

-เพ่ือส่งเสริมความรู้ด้าน
อาชีพที่ประชาชนสนใจ
ให้กับประชาชน -เพ่ือให้
ประชาชนมีความรู้ในการ
ประกอบอาชีพเสริม
เพ่ิมพูนรายได้ 

อบรมอาชีพในการท า
เครื่องจักรสานและท า
เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่หรืออาชีพ
ที่ประชาชนสนใจ ฯลฯ 

33. 
การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนน่าอยู่ 

โครงการปรับปรุง
ถนน คสล.ซอย
เทศบาล 2 

440,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

-เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ได้สะดวกปลอดภัย -เพ่ือ
ปูองกันน้ าท่วมบ้านเรือน
ประชาชน 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหนา 0.15 เมตร 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 260 
เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
1,040 ตารางเมตร พร้อม
ไหล่ทางหินคลุกและถมดิน
คันกั้นน้ า 20 ลูกบาศก์
เมตร ตามแบบแปลนที่
เทศบาลก าหนด 
 
 
 
 

34. การพัฒนาเมืองและ โครงการก่อสร้าง 487,000.00 ส่วนโยธา, กอง เพ่ือให้ประชาชนมีความ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม



ชุมชนน่าอยู่ ถนน ค.ส.ล.ถนนซอย
เทศบาล 1 ช่วงที่ 1 

โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจร 

เหล็ก ความหนา 0.15 
เมตร ความกว้าง 3.50 
เมตร ความยาว 180 เมตร 
พร้อมหูช้าง หรือพ้ืนที่รวม
ไน่น้อยกว่า 630 ตาราง
เมตร พร้อมเรียงหินไหล่
ทาง ตามสภาพพ้ืนที่ 
ปริมาณไม่น้อยกว่า 338.18 
ตารางเมตร (ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลก าหนด) 
 
 
 
 
 

35. 
การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนน่าอยู่ 

โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล.ถนน
ประสานมิตร ช่วงที่ 
1 

440,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ความหนา 0.15 
เมตร ความกว้าง 4 เมตร 
ความยาว 180 เมตร หรือ
พ้ืนที่ไน่น้อยกว่า 720 
ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง
หินคลุกกว้างข้างละ 0.50 
เมตร หรือปริมาณไม่น้อย
กว่า 36 ลูกบาศก์เมตร 
(ตามแบบแปลนที่เทศบาล
ก าหนด) 

36. 
การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนน่าอยู่ 

โครงการปรับปรุง
ระบบไฟฟูาอาคาร
ส านักงานเทศบาล
ต าบลภูผาม่าน 

150,000 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

-เพ่ือปรับปรุงสายไฟฟูาท่ี
ช ารุด สายไฟฟูาหมดอายุ
การใช้งาน -เพ่ือเป็นการ
รักษาทรัพย์สินของ
เทศบาล 

-จ้างเหมาเปลี่ยนตู้
คอนโทรลที่เก่าช ารุด -
เปลี่ยนสายไฟฟูาให้ได้
ขนาดมาตรฐาน -เปลี่ยน
ปลั๊กไฟฟูาท่ีช ารุด ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลก าหนด 

37. 
การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนน่าอยู่ 

โครงการลงหินคลุก 
ซอยเทศบาล 4/3 

11,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจร 

ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร กว้าง 3 เมตร 
ระยะทาง 98 เมตร ตาม
แบบแปลนที่เทศบาล
ก าหนด 

38. การพัฒนาเมืองและ โครงการปรับปรุง 1,200,000.00 ส่วนโยธา, กอง เพ่ือให้ประชาชนมีความ ปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พร้อม



ชุมชนน่าอยู่ ถนน ค.ส.ล.สายโนน
คอม-นาน้ าซ า 

โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจร 

รางระบายน้ า หนา 0.15 
เมตร กว้าง 6 เมตร 
ระยะทาง 158 เมตร พร้อม
รางระบายน้ ารูปตัวยู ความ
ยาว 160 เมตร ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลก าหนด 

39. 
การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนน่าอยู่ 

โครงการลงหินคลุก
ทางเข้าเมรุมาศหลัง
ใหม่วัดราษฎร์ศรัทธา
ธรรม 

19,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจร 

ลงหินคลุกถนน หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร กว้าง 3.50 
เมตร ระยะทาง 160 เมตร 
ตามแบบแปลนที่เทศบาล
ก าหนด 

40. 
การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนน่าอยู่ 

โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล.ซอย 9/4 

40,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร กว้าง 2 เมตร 
ระยะทาง 37 เมตร ตาม
แบบแปลนที่เทศบาล
ก าหนด 
 
 
 

41. 
การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนน่าอยู่ 

โครงการขยายเขต
ไฟฟูาภายในเขต
เทศบาล 

200,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

-เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือนและปลอดภัย -
เกษตรกรมีไฟฟูาใช้ใน
การท าการเกษตร 

 
 
 
 
 
 
อุดหนุนงบประมาณให้การ
ไฟฟูาส่วนภูมิภาค
ด าเนินการขยายเขตไฟฟูา
ในเขตเทศบาลให้ทั่วถึง
บริเวณบ้านเรือนและพ้ืนที่
การเกษตร ตามแบบแปลน
ที่เทศบาลก าหนด 
 
 
 
 
 

42. การพัฒนาเมืองและ โครงการปรับปรุง 130,000 ส่วนโยธา, กอง เพ่ือใช้เป็นห้องส าหรับให้ ปรับปรุงผนังกั้นห้องกระจก



ชุมชนน่าอยู่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดเฉลียงทอง 

โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เด็กเล็กนอนกลางวัน และอลูมิเนียม พ้ืนที่ 51 
ตารางเมตร พร้อมประตู
บานเลื่อน 2 ชุด และติดต้ัง
เครื่องปรับอากาศชนิด
แขวนใต้ฝูา ขนาด 36,000 
บีทียู จ านวน 4 เครื่อง ตาม
แบบแปลนที่เทศบาล
ก าหนด 

43. 
การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนน่าอยู่ 

โครงการปรับปรุง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดท่ากระบือ 

46,000 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพ่ือปูองกันยุงลายให้กับ
เด็กเล็ก 

ติดต้ังมุ้งลวด 36.57 ตาราง
เมตร และประตูมุ้งลวด 2 
บาน พร้อมซ่อมแซม
รอยต่อ 

44. 
การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนน่าอยู่ 

โครงการหมู่บ้าน
สะอาด 

30,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 
 
 
 
 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ในเขตเทศบาลบริหาร
จัดการขยะในหมู่บ้าน
อย่างถูกวิธี 

-ทุกหมู่บ้านก าจัดขยะตาม
แผนและนโยบายที่ทาง
เทศบาล/อ าเภอ ก าหนด -
จัดต้ังกองทุนขยะในแต่ละ
หมู่บ้าน 

45. 
การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนน่าอยู่ 

โครงการบ้านสวย
เมืองสุข 

30,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ในเขตเทศบาลร่วม
พัฒนาหมู่บ้านให้มีความ
สวยงาม น่าอยู่ 

จัดให้มีการประกวดหมู่บ้าน
สวยเมืองสุข ในเขต
เทศบาลต าบลภูผาม่าน ท้ัง 
6 หมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

46. 
การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการลดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

60,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือปูองกันอุบัติเหตุใน
เขตเทศบาล 

จัดต้ังจุดสกัดและบริการ
ประชาชนในช่วงเทศกาล
ต่างๆ 

47. 
การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการฝึกอบรม
วินัยจราจร 

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้ความรู้แก่
ประชาชนในเรื่องวินัย
การจราจร 

-จัดอบรมเรื่องวินัยจราจร -
ให้บริการประชาชนในการ
จัดท าใบอนุญาตขับข่ีนอก
สถานที่ 

48. 
การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ 

60,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

-เพ่ือจัดกิจกรรมงานวัน
เด็กแห่งชาติ -เพ่ือให้เด็ก
และเยาวชนได้ร่วม
กิจกรรม 

ด าเนินการจัดกิจกรรมงาาน
วันเด็กแห่งชาติให้แก่เด็ก
และเยาวชนในวันเด็ก
แห่งชาติ 

49. 
การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการส่งเสริม
สุขภาพช่องปาก
ส าหรับเด็กนักเรียน 

15,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้เด็กนักเรียนมี
สุขภาพช่องปากที่ดี 

จัดซื้อแปรงสีฟันเพ่ือแจกให้
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดท่ากระบือ และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลวัด
เฉลียงทอง 

50. 
การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลวัดเฉลียง
ทอง 

56,050.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

-เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีวัสดุอุปกรณ์สื่อการ
เรียนการสอนที่ทันสมัย 
ส าหรับส่งเสริม
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน -
เพ่ือเป็นค่าเครื่องแบบ
นักเรียน ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ฯลฯ 
 
 
 

-เบิกหกัผลักส่งงบประมาณ
ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือ
เป็นค่าสื่อจัดการเรียนการ
สอน -เพ่ือเป็นค่าหนังสือ
เรียน, เครื่องแบบนักเรียน, 
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

51. 
การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดท่า
กระบือ 

74,750.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

-เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีวัสดุอุปกรณ์สื่อการ
เรียนการสอนที่ทันสมัย
ส าหรับส่งเสริม
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน -
เพ่ือเป็นค่าเครื่องแบบ
นักเรียน ค่ากิจกรรม

-เบิกหกัผลักส่งงบประมาณ
ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือ
เป็นค่าสื่อจัดการเรียนการ
สอน -เพ่ือเป็นค่าหนังสือ
เรียน, เครื่องแบบนักเรียน, 
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 



พัฒนาผู้เรียน ฯลฯ 

52. 
การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

30,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้ห้องสมุด
ประชาชนและศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชนมีวัสดุ 
อุปกรณ์ หนังสือ วารสาร 
สื่อการเรียนการสอนที่
ทันสมัย 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สื่อการ
เรียนการสอน หนังสือ 
วารสารต่างๆ ส าหรับ
ห้องสมุดประชาชนและ
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 

53. 
การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดท่า
กระบือ 

166,600.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาอาหารกลางวัน
ให้แก่เด็ก 

เบิกหักผลักส่งงบประมาณ
ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือ
เป็นค่าจ้างเหมาอาหาร
กลางวันให้แก่เด็ก 

54. 
การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลวัดเฉลียง
ทอง 

112,700.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาอาหารกลางวัน
ให้แก่เด็ก 

เบิกหักผลักส่งงบประมาณ
ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือ
เป็นค่าจ้างเหมาอาหาร
กลางวันให้แก่เด็ก 

55. 
การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการจัดซื้อ
อาหารเสริม (นม) 

120,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้นักเรียนในเขต
เทศบาลมีนมรับประทาน
เพ่ือให้ร่างกายเติบโต
แข็งแรง มีพัฒนาการ
สมวัย 

ด าเนินการจัดซื้ออาหาร
เสริม (นม) ให้แก่นักเรียน
ในโรงเรียนและเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

56. 
การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการอาหาร
กลางวัน 100% 

400,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 
 
 

เพ่ือนักเรียนได้รับอาหาร
กลางวันครบทุกคน 

อุดหนุนงบประมาณอาหาร
กลางวัน วันละ 20 บาท 
ต่อวันต่อคน จ านวน 200 
วัน ให้กับโรงเรียนบ้านโนน
สว่างท่ากระบือ 

57. 
การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการอาหาร
กลางวัน 100% 

330,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 
 
 
 

เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
อาหารกลางวัน 

อุดหนุนงบประมาณอาหาร
กลางวัน วันละ 20 บาท 
ต่อวันต่อคน จ านวน 200 
วัน ให้กับโรงเรียนบ้านโนน
คอม 

58. การพัฒนาคนและ โครงการส่งเสริม 18,500.00 ส านักปลัด อบจ., เพ่ือให้เด็กนักเรียนมี อุดหนุนงบประมาณให้กับ



สังคมที่มีคุณภาพ สุขภาพช่องปาก
ส าหรับเด็กนักเรียน 

ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

สุขภาพช่องปากที่ดี โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่า
กระบือ เพ่ือด าเนินการตาม
โครงการ 

59. 
การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการส่งเสริม
สุขภาพช่องปาก
ส าหรับเด็กนักเรียน 

15,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้เด็กนักเรียนมี
สุขภาพช่องปากที่ดี 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
โรงเรียนบ้านโนนคอมเพ่ือ
ด าเนินการตามโครงการ 

60. 
การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 

25,000 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพ่ือปูองกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออกในเขต
เทศบาล 

1.จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ใน
การควบคุมโรคไข้เลือดออก 
2.จัดกิจกรรมรณรงค์
ปูองกันโรค 

61. 
การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนระบบ
แพทย์ฉุกเฉิน 

500,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการระบบแพทย์
ฉุกเฉิน 

เป็นค่าใช้จ่ายในระบบ
แพทย์ฉุกเฉิน เช่น 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน, 
ค่าอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงาน, ค่าวัสดุเครื่อง
แต่งกาย ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เก่ียวข้องฯลฯ 

62. 
การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการพัฒนา
มาตรฐานตลาดสดน่า
ซื้อ 

30,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

-เพ่ือยกระดับตลาดสดให้
ได้มาตรฐานตลาดสดน่า
ซื้อ -เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการ -เพ่ือ
คุ้มครองผู้บริโภคตาม
เกณฑ์อาหารปลอดภัย –
เพ่ือติดตามประเมินและ
พัฒนาตลาดสดน่าซื้อ 
 
 
 
 

1.จัดอบรมวิชาการ อาหาร
สะอาด และปลอดภัยแก่
ผู้ประกอบการตลาดสด 2.
จัดกิจกรรม 5 ส.ในตลาด
สด 3.จัดกิจกรรมออกตรวจ 
อาหารปนเปื้อน สารเคมี 
ร่วมกับหน่วยงาน
สาธารณสุขและ
ผู้ประกอบการ 
 
 
 
 

63. การพัฒนาคนและ โครงการสัตว์ปลอด 22,100.00 ส่วนสาธารณสุข -เพ่ือให้ประชาชน 1.ส ารวจจ านวนสุนัขและ



สังคมที่มีคุณภาพ โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า -สุนัขและแมวได้รับ
การฉีดวัคซีนปูองกันโรค
พิษสุนัขบ้าครอบคลุมทั้ง
พ้ืนที่เขตเทศบาล 

แมวปีละ 2 ครั้ง 2.ฉีด
วัคซีนสุนัขและแมวในเขต
เทศบาลทุกตัวที่มีเจ้าของ
และไม่มีเจ้าของ 
 

 

64. 
การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

120,000.00 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพ่ือปูองกันและแก้ไข
ปัญหาโรคที่มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชน
ในชุมชน 

อุดหนุนงบประมาณให้
หมู่บ้านในเขตเทศบาล 
หมู่บ้านละ 20,000 บาท 
 

 

65. 
การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการสนับสนุน
ภารกิจเหล่ากาชาด
จังหวัดขอนแก่น 

30,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือสนับสนุนภารกิจขอ
เหล่ากาชาดในการให้
การสงเคราะห์และ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

อุดหนุนงบประมาณให้
เหล่ากาชาดจังหวัด
ขอนแก่น 

66. 
การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการ
ทุนการศึกษาส าหรับ
นักเรียนนักศึกษาผู้
ยากจน หรือ
ผู้ด้อยโอกาส 

90,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

-เพ่ือเป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กนักเรียน 
นักศึกษา และ
ผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับ
การศึกษาท่ีสูงข้ึน เพ่ือ
ประโยชน์ของเด็กและ
เยาวชนในท้องถ่ินที่ขาด
โอกาสได้มีสิทธิเข้ารับ
บริการทางการศึกษา
อย่างเท่าเทียม เป็นการ
ลดภาระค่าใช้จ่ายในครัว
เิอนของผู้ด้อยโอกาสและ
มีฐานะยากจน 

มอบทุนการศึกษาแก่
นักเรียน นักศึกษา ที่เรียนดี
แต่เป็นผู้ยากจนหรือ
ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล 

67. 
การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการจัดต้ังศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ (โรงเรียน
ผู้สูงอายุ) 

50,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

-เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุในเรื่องสุขภาพ 
อาชีพ ฯลฯ -ผู้สูงอายุได้
พบปะสังสรรค์ท า
กิจกรรมร่วมกัน 

-จัดต้ังศูนย์พัฒนาชีวิต
ผู้สูงอายุในเขตต าบลภูผา
ม่าน -จัดหาวัสดุอุปกรณ์ใช้
ในศูนย์ -จัดให้มีการเรียน 
การอบรม เกี่ยวกับการดูแล



ก่อให้เกิดความสามัคคี
และมีความเอื้ออาทรต่อ
กัน -ผู้สูงอายุได้แสดง
ความคิดเห็น มีส่วนร่วม
ในการท าแผนพัฒนา
ผู้สูงอายุและแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 

สุขภาพ อาชีพที่เหมาะสม
กับผู้สูงอายุฯลฯ ในเขต
ต าบลภูผาม่าน โดยมี
กลุ่มเปูาหมาย 60 คน -จัด
ให้มีการเรียนรู้ การอบรม
ต่อยอดจากโรงเรียน
ผู้สูงอายุเดิม ในเรื่องการ
ดูแลสุขภาพ อาชีพ ฯลฯ 
ในเขตต าบลโนนคอม 
เปูาหมาย 60 คน 
 

68. 
การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการส่งเสริม
ความรู้เก่ียวกับการ
ท าเกษตรชีวภาพ 

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
มีความรู้ ความเข้าใจใน
เทคนคิ วิธีการท า
การเกษตรด้วยวิธีชีวภาพ
เกษตรอินทรีย์ 

1.ฝึกอบรมความรู้เก่ียวกับ
เกษตรชีวภาพให้กับ
เกษตรกรและผู้ที่สนใจใน
เขตเทศบาล 2.สนับสนุนให้
เกษตรกรได้รับใบรับรอง
เป็นผู้ผ่านมาตรฐาน GAP 
ที่ก าหนดเพ่ือส่งเสริม
การตลาด 3.จัดหาอุปกรณ์
การผลิตสารชีวภัณฑ์ 

69. 
การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือด าเนินการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในเขต
พ้ืนที่เทศบาลต าบลภูผา
ม่าน 

ด าเนินการแก้ไขปัญหายา
เสพติดตามนโยบายรัฐบาล 
และนโยบายจังหวัด
ขอนแก่น ตามโครงการ
จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเก่ียว
ยาเสพติดอย่างย่ังยืน 
 
 
 
 

70. 
การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

30,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในเขต
อ าเภอภูผาม่าน 
 
 
 

อุดหนุนงบประมาณให้ 
ศป.ปส.อ.อ าเภอภูผาม่าน 
ในการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

71. 
การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ

30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล

เพ่ือปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน

อุดหนุนงบประมาณให้ 
ศป.ปส.จ.ขอนแก่น ในการ



ติด , ส านักงานปลัด 
อบต. 

จังหวัดขอนแก่น แก้ไขปัญหายาเสพติด 

72. 
การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการจัดแข่งขัน
กีฬา 

120,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
รักษรออกก าลังกาย 
สรน้างวินัยและมีความ
สมัครสมานสามัคคี รู้จัก
การวางแผนร่วมกัน 

-จัดการแข่งขันกีฬาแก่
ประชาชนและเยาวชน ท้ัง 
6 หมู่บ้าน -จัดการแข่งขัน
กีฬาประเภทลู่และประเภท
ลาน กีฬามหาสนุก 
 
 
 
 

73. 
การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการส่งเสริมศูนย์
กีฬาประจ าหมู่บ้าน 

30,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ได้ออกก าลังกาย 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา
ประจ าหมู่บ้านและศูนย์
กีฬาเทศบาล เช่น ลูก
ฟุตบอล ตะกร้อ เสาตาข่าย
กีฬา ฯลฯ 

74. 
การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนต้านยาเสพ
ติด 

15,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้
ความรู้เพ่ิมทักษะ 
ปลูกฝังการมีน้ าใจ
นักกีฬา มีระเบียบวินัย 
ความสามัคคี อดทน 
ปฏิบัติตามข้อตกลง 
สุขภาพแข็งแรง เกิด
ความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก 
ครู และผู้ปกครอง 

อุดหนุนงบประมาณให้
โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่า
กระบือ เพ่ือท าการแข่งขัน
กีฬานักเรียน 

75. 
การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนต้านยาเสพ
ติด 

15,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้
ความรู้เพ่ิมทักษะ 
ปลูกฝังการมีน้ าใจ
นักกีฬา มีระเบียบวินัย 
ความสามัคคี อดทน 
ปฏิบัติตามข้อตกลง 
สุขภาพร่างกายแข็งกรง 
เกิดความสัมพันธ์ระหว่าง
เด็ก ครู และผู้ปกครอง 
 
 
 

อุดหนุนงบประมาณให้
โรงเรียนบ้านโนนคอม เพ่ือ
ท าการแข่งขันกีฬา 



76. 
การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการแข่งขันกีฬา
เพ่ือพัฒนาทักษะกีฬา
แก่เยาวชน (กีฬา
ศูนย์เครือข่าย) 

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือสนับสนุนการแข่งขัน
กีฬานักเรียนในเขต
อ าเภอภูผาม่าน 

สนับสนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนที่เป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันกีฬา (ศูนย์
เครือข่าย) 

77. 
การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนต้านยาเสพ
ติด 

15,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือสนับสนุนการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนต้านยาเสพ
ติด 

อุดหนุนงบประมาณให้
โรงเรียนภูผาม่านในการ
แข่งขันกีฬาเยาวชน 

78. 
การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการจัดเบี้ยยังชีพ
แก่ผู้สูงอายุ 100% 
ตามข้ันบันใด 

5,600,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือจ่ายเบี้ยยังชีพแก่
ผู้สูงอายุที่อายุต้ังแต่ 60 
ปีข้ึนไป ตามนโยบาย
รัฐบาล 

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตาม
หลักเกณฑ์ที่ระเบียบ
ก าหนด 100% ของผู้มีสิทธ์ิ
ได้รับ 

79. 
การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

 ่โครงการจัดเบี้ยยังชีพ
แก่คนพิการ 100% 

1,359,200.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 
 

เพ่ือจ่ายเบี้ยยังชีพแก่คน
พิการที่ช่วยเหลือตนเอง
ไม่ได้ 

จ่ายเบี้ยยังชีพแก่คนพิการที่
ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ทุก
ราย 

80. 
การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการจัดเบี้ยยังชีพ
แก่ผู้ปุวยเอดส์ 

42,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 
 

เพ่ือจ่ายเบี้ยยังชีพแก่
ผู้ปุวยเอดส์ 

จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้ปุวย
เอดส์ 

81. 
การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
กรณีฉุกเฉิน 

438,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ซึ่งไม่
สามารถคาดการณ์ได้
ล่วงหน้า เช่น อุทกภัย 
อัคคีภัย วาตภัย ธรณี
พิบัติ 

ด าเนินการช่วยเหลือ
ประชาชนที่ประสบภัย
ธรรมชาติที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ล่วงหน้า 
อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ ท้ัง
ก่อน ขณะ และหลังเกิด
เหตุ 
 
 
 
 

82. 
การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการจัดการ
จราจรภายในเขต
เทศบาล 

11,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

-เพ่ือปูองกันอุบัติเหตุใน
เขตเทศบาล -เพ่ือความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน 

1.จัดท าหรือซื้อเครื่องหมาย
จราจรต่างๆ 2.ติดต้ัง
กระจกนูนบริเวณจุดเสี่ยงที่
เป็นทางแยกต่างๆ 3.ติดต้ัง



ลูกระนาดยางเพ่ือให้รถ
ชะลอความเร็วในบริเวณจุด
เสี่ยง ซอยต่างๆ ติดต้ังปูาย
จราจรในเขตเทศบาล ตาม
มาตรฐานความปลอดภัย
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

83. 
การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการระบบ
หลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถ่ิน 

90,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือสร้างหลักประกัน
สุขภาพให้แก่ประชาชน
ในพ้ืนที่เกี่ยวกับการ
ปูองกัน ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ที่จ าเป็นต่อสุขภาพ 

สมทบงบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถ่ินเทศบาลต าบล
ภูผาม่าน เพ่ือด าเนินการ
ปูองกัน ฟ้ืนฟูสรรถภาพที่
จ าเป็นต่อสุขภาพ 

84. 
การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ต าบลภูผาม่าน (ใน
เขตเทศบาล) 

50,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

1.เพ่ือส่งเสริมการจัด
สวัสดิการชุมชนโดย
ชุมชน ส่งเสริมในเรื่อง
การจัดสวัสดิการสังคม
ให้แก่คนในชุมชน 2.
เพ่ือให้ชุมชนมีกองทุนใน
การดูแลช่วยเหลือเกื้อกูล
กันของคนในชุมชนโดย
ยึดหลักการพ่ึงพา 

สมทบงบประมาณให้แก่
กองทุนสวัสดิการชุมชนใน
การบริหารจัดการกองทุน 

 

 
 
 
 
 
 
 

 การใช้จ่ายงบประมาณ 
     เทศบาลต าบลภูผาม่าน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา รวม 55 โครงการ จ านวนเงิน 14,350,127.49บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 53 โครงการ จ านวนเงิน 
13,079,173.49 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 7 233,490.00 7 233,490.00 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 6 584,855.00 6 584,855.00 



การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 54,130.00 2 54,130.00 

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน อาชีพและการท่องเท่ียว 1 287,370.00 1 287,370.00 

การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 9 3,867,000.00 7 1,467,000.00 

การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 17 8,572,645.15 16 8,501,695.15 

รวม 55 14,350,127.49 53 13,079,173.49 

     
 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลภูผาม่าน ท่ีมีการก่อหน้ีผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังน้ี 

  ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการตาม

แผน 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 
การอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

โครงการท าบุญตัก
บาตรเน่ืองในวันข้ึน
ปีใหม่ 

10,000.00 9,990.00 9,990.00 10.00 

2. 
การอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

โครงการจัดงาน
ประเพณีตรุษไท 

81,000.00 80,500.00 80,500.00 500.00 

3. 
การอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

โครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม(ร า
บวงสรวง) งาน
เทศกาลไหมสากล 
ประเพณีผูกเสี่ยว
และงานกาชาด 
จังหวัดขอนแก่น 

40,000.00 38,000.00 38,000.00 2,000.00 

4. 
การอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

โครงการส่งเสริมการ
จัดงานประเพณีลอย
กระทงในวันเพ็ญ
เดือน 12 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

5. 
การอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอย
ประทีปโคมไฟในวัน
ออกพรรษา 
 
 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

6. 
การอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

โครงการเทศกาล
ไหมนานาชาติ 
ประเพณีผูกเสี่ยว 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 



7. 
การอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

โครงการบริหารจัด
งานพระราชพิธี รัฐ
พิธี และงานพิธีใน
ส่วนภูมิภาค 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

8. 
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการส ารวจ
ความพึงพอใจ
ผู้รับบริการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

9. 
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

10. 
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษี 

20,000.00 14,855.00 14,855.00 5,145.00 

11. 
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการศูนย์
ปฏิบัติการในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
(สถานที่กลาง) 

35,000.00 35,000.00 35,000.00 0.00 

12. 
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการต่อเติม
อาคารอเนกประสงค์
บริเวณหนองสมอ 

300,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00 

13. 
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการต่อเติม
หลังคาตลาดสด
เทศบาลต าบลภูผา
ม่าน 

120,000.00 120,000.00 120,000.00 0.00 

14. 
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการสร้าง
จิตส านึกในการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

15. 
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

วัสดุการเกษตร 70,000.00 24,130.00 24,130.00 45,870.00 



16. 
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
อาชีพและการท่องเท่ียว 

โครงการส่งเสริม
อาชีพเพ่ือส่งเสริม
รายได้ 

290,000.00 287,370.00 287,370.00 2,630.00 

17. 
การพัฒนาเมืองและชุมชนน่า
อยู่ 

โครงการปรับปรุง
ถนน ค.ส.ล. ซอย
เทศบาล 2 

440,000.00 440,000.00 440,000.00 0.00 

18. 
การพัฒนาเมืองและชุมชนน่า
อยู่ 

โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. ซอย
เทศบาล 1 (ช่วงที1่) 

487,000.00 487,000.00 487,000.00 0.00 

19. 
การพัฒนาเมืองและชุมชนน่า
อยู่ 

โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. ถนน
ประสานมิตร ช่วงที่ 
1 

440,000.00 440,000.00 440,000.00 0.00 

20. 
การพัฒนาเมืองและชุมชนน่า
อยู่ 

โครงการลงหินคลุก 
ซอยเทศบาล 4/3 

11,000.00 11,000.00 11,000.00 0.00 

21. 
การพัฒนาเมืองและชุมชนน่า
อยู่ 

โครงการปรับปรุง
ถนนโนนคอม-นาน้ า
ซ า ช่วงที่ 1 

1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00 

22. 
การพัฒนาเมืองและชุมชนน่า
อยู่ 

โครงการลงหินคลุก
ทางเข้าเมรุมาศหลัง
ใหม่วัดราษฎร์
ศรัทธาธรรม 

19,000.00 19,000.00 19,000.00 0.00 

23. 
การพัฒนาเมืองและชุมชนน่า
อยู่ 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอย
เทศบาล 9/4 
 
 

40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 

24. 
การพัฒนาเมืองและชุมชนน่า
อยู่ 

โครงการบ้านสวย
เมืองสุข 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

2๕. 
การพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนระบบ
แพทย์ฉุกเฉิน 

500,000.00 470,131.22 470,131.22 29,868.78 

2๖. 
การพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

22,100.00 19,674.00 19,674.00 2,426.00 

27. การพัฒนาคนและสังคมที่มี โครงการ 90,000.00 70,950.00 70,950.00 19,050.00 



คุณภาพ ทุนการศึกษาส าหรับ
นักเรียนนักศึกษาผู้
ยากจนหรือ
ผู้ด้อยโอกาส 
 

28. 
การพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด (อ าเภอภูผา
ม่าน) 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

29. 
 

การพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการแข่งขันกีฬา
ประชาชน 

120,000.00 119,975.00 119,975.00 25.00 

30. 
การพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

วัสดุกีฬา 30,000.00 29,985.00 29,985.00 15.00 

31. 
การพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนต้านยาเสพ
ติด โรงเรียนบ้าน
โนนสว่างท่ากระบือ 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

32. 
การพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนต้านยาเสพ
ติด โรงเรียนบ้าน
โนนคอม 
 
 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

33. 
การพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการแข่งขันกีฬา
เพ่ือพัฒนาทักษะ
กีฬาแก่เยาวชน(กีฬา
ศูนย์เครือข่าย) 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

34. 
การพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนต้านยาเสพ
ติด 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

35. 
การพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,600,000.00 5,378,200.00 5,378,200.00 221,800.00 

36. 
การพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,359,200.00 1,359,200.00 1,359,200.00 0.00 

37. 
การพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

เบี้ยยังชีพผู้ปุวย
เอดส์ 

42,000.00 30,000.00 30,000.00 12,000.00 



38. 
การพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

-รายจ่ายเก่ียวกับ
การปูองกันโรคโควิด 
– 19 
-รายจ่ายเก่ียวกับสา
ธารณภัย 

438,000.00 406,578.00 406,578.00 31,422.00 

39. 
การพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

 -รายจ่ายเก่ียวกับ
จราจร 
-ระบบหลักประกัน
สุขภาพ 
-สันนิบาต 

137,000.00 136,373.93 136,373.93 626.07 

40. 
การพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 
0.00 

 
 

 

 

41. การพัฒนาเมืองและชุมชนน่า
อยู่ 

โครงการปรับปรุง
ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กวัดเฉลียงทอง 

130,000 129,000 129,000 1,000 

42. การพัฒนาเมืองและชุมชนน่า
อยู่ 

โครงการปรับปรุง
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดท่ากระบือ 

46,000 45,500 45,500 500 

43. การพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการลด
อุบัติเหตุทางถนน 

60,000 30,200 30,200 29,800 

44 การพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการฝึกอบรม
วินัยจราจร 

20,000 19,142 19,142 858 

45 การพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ 

60,000 58,448 58,448 ๑,552 

46 การพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการส่งเสริม
สุขภาพช่องปาก

ส าหรับเด็ก
นักเรียน 

15,000 15,000 15,000 0.00 

47 การพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการ
สนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร

สถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลวัดเฉลียง

56,050 44,970 44,970 11,080 



ทอง 
48 การพัฒนาคนและสังคมที่มี

คุณภาพ 
โครงการ
สนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร

สถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลวัดท่า

กระบือ 

๑๖๖,๖๐๐ ๑๖๖,๖๐๐ ๑๖๖,๖๐๐ 0.00 

49 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการ
สนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร

สถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลวัดท่า

กระบือ 

74,750 67,720 67,720 7,030 

50 

 

 

การพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการ
สนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร

สถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลวัดเฉลียง
ทอง 

112,700 105,400 105,400 7,300 

51 การพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการจัดซื้อ
อาหารเสริมนม 

850,000 689,231.34 689,231.34 160,768.66 

52 การพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการอาหาร
กลางวัน ส าหรับ
โรงเรียนบ้านโนน
สว่างท่ากระบือ

และโรงเรียนบ้าน
โนนคอม 

730,000 756,000 756,000 -26,000 

53 การพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการ
พระราชด าริด้าน

120,000 120,000 120,000 0.00 



สาธารณสุข 
54 การพัฒนาคนและสังคมที่มี

คุณภาพ 
โครงการจัดต้ัง
ศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุ(โรงเรียน
ผู้สูงอายุ) 

50,000 50,000 50,000 0.00 

55 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการฟ้ืนฟู
และพัฒนาล าน้ า  
คูคลอง เพ่ือ
สิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

60,000 60,000 60,000 0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผลการด าเนินงาน 
     เทศบาลต าบลภูผาม่าน ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ในเขตพื้นท่ี โดยได้รับความร่วมมือ การ
ส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นท่ีตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนท้ังในพื้นท่ีและพื้นท่ีใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานท่ีส าคัญดังนี้ 
 

1. โครงการท าบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 



  

   
 

2. โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม (ร าบวงสรวง) งานเทศกาลไหมสากลประเพณีผูกเส่ียวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น 

   
 

   
 
 
3. โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีลอยกระทงในวันเพ็ญเดือน 12 



  

   
 
4. โครงการจัดงานประเพณีลอยประทีปโคมไฟในวันออกพรรษา 

   
 

   
 
 
 
 
 
 



 
5. โครงการบริหารจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธีในส่วนภูมิภาค 

  

   
 
6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 

   
 

   
 
 
 



 
 
7. โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์บริเวณหนองสมอ 

   
 

   
 
8. โครงการต่อเติมหลังคาตลาดสดเทศบาลต าบลภูผาม่าน  หมู่ท่ี ๑ ต าบลโนนคอม อ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

   
 

   



 
 
 
9. โครงการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

   
 

   
 
10. โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อส่งเสริมรายได้ 

   
 

   
 
 



 
 
 
 
 
11. โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยเทศบาล 2 

   
 

   
 
12. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยเทศบาล 1 (ช่วงท่ี 1) 

   
 



   
 
 
 
 
 
13. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนประสานมิตร ช่วงท่ี 1 

   
 

   
 
14. โครงการลงหินคลุกซอยเทศบาล 4/83 



   
 

   
 
 
 
15. โครงการปรับปรุงถนนโนนคอม-นาน้ าซ า ช่วงท่ี 1 

   
 

   
 



16. โครงการลงหินคลุกทางเข้าเมรุมาศหลังใหม่วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 

   
 

   
 
 
 
17. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยเทศบาล 9/4 

   
 

   
 
18. โครงการบ้านสวยเมืองสุข 



   
 

   
 
 
 
 
 
 
19. โครงการส่งเสริมสนับสนุนระบบแพทย์ฉุกเฉิน 

   
 

   



 
20. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาดโรคพิษสุนัขบ้า  

   
 

   
 
 
 
 
 
 
 
21. โครงการทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนนักศึกษาผู้ยากจน หรือผู้ด้อยโอกาส 

   
 



   
 
22. โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน 

   
 

   
 
 
 
 
 
 
 
23. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ 



   
 

   
 
 
 
 
 
 
 
24. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติดโรงเรียนบ้านโนนคอม 

   
 

   
 
 
 
 
 
 



 
25. โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนาทักษะกีฬาแก่เยาวชน (กีฬาศูนย์เครือข่าย) 

   
 

   
 
26. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 

   
 

  
 
 
 



 
 
27. โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน 

   
 

   
  

28. โครงการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีฉุกเฉิน 

   
 

   



 

 

29. โครงการอาหารกลางวัน 

   
 

   

 

30. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 

  



 
 

31. โครงการสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นด้านการบริจาคโลหิตฯ 

   
 

   
 

32. โครงการสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น 



   
 

   
 

33. โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลภูผาม่าน (ในเขตเทศบาล)  

   
 

34. โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากส าหรับเด็กนักเรียน 

 
 



35. โครงการจัดต้ังศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ)  

   
 

   
 

36. โครงการฟื้นฟูและพัฒนาล าน้ า คูคลอง เพื่อส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิต 

   
 

   
 

37. โครงการอบรมวินัยจราจร 



   
 

   
 
38. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการปูองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการจัดท าหน้ากาก
อนามัยเพื่อปูองกันตนเองและส่งมอบหน้ากากให้แต่ละหมู่บ้าน  มีจุดคัดกรองประชาชนท่ีมาใช้บริการตลาดสดเทศบาลต าบล                 
ภูผาม่าน  ท าการล้างท าความสะอาดพื้น-ฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเช้ือ  ออกปฏิบัติการลาดตระเวนตามประกาศข้อก าหนด พรก.ฉุกเฉิน  
การตรวจเย่ียมและมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนท่ีเดินทางมาจากพื้นท่ีเส่ียงท่ีกักตัว ๑๔ วัน  และโครงการเฝูาระวังและควบคุมโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) 

   

  



   
 

   
 

   
 

39. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลภูผาม่าน ,เทศบาลต าบล

โนนคอม,องค์การบริหารส่วนต าบลภูผาม่าน ระหว่างวันท่ี 7-9 กันยายน พ.ศ.2563 ณ ค่ายมหาศักดิพลเสพ (ร.๘ พัน ๒) อ าเภอ

ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

  



 

   
 

 

 

 

40. โครงการบ้านสวยเมืองสุข 

   
 

 
 

 

  



 

ส่วนท่ี ๓ 

การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลต าบลภูผาม่าน ประจ าปี ๒๕๖๓ 

การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการและพัฒนาศักยภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลภูผาม่าน 

 เทศบาลต าบลภูผาม่านได้ว่าจ้างวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่นส ารวจและประเมินความ    
พึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลต าภูผาม่านโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลความพึงพอใจ ต่อการให้บริการและการ
พัฒนาศักยภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลภูผาม่าน ใน ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการ
ให้บริการ ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการและด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ซึ่งประเมินความพึงพอใจในงานบริการ ๔ งาน ดังนี้ 

๑. งานด้านทะเบียน 
๒. งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง 
๓. งานด้านส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล 
๔. งานด้านรายได้และภาษี 

 
วัตถุประสงค์ของการส ารวจ 

เพื่อด าเนินการส ารวจระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษากิจกรรม/
โครงการท่ีประชาชนมีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการมากท่ีสุด และข้อเสนอแนะอื่น ๆ ท่ีประชาชนผู้รับบริการต้องการ
ให้ฝ่ายบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. ทราบระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามตัวชี้วัดท่ีมิติท่ี 2 มิติ
ด้านคุณภาพการให้บริการ 

๒. เพื่อไปเป็นข้อมูลในการพัฒนา  ปรับปรุง การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น 
๓. ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการน าไปใช้อ้างอิงเพื่อพัฒนาการให้บริการ เพื่อยกระดับความพึงพอใจและ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อไป 
๔. ท าให้ทราบลักษณะกิจกรรม/โครงการท่ีประชาชนมีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการมากท่ีสุด และ

กิจกรรม/โครงการท่ีประชาชนมีระดับความพึงพอใจน้อยหรือไม่พอใจ 
๕. ท าให้ทราบถึงศักยภาพ สมรรถนะความสามารถในการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
๖. รวมท้ังปัญหาและอุปสรรคในการให้การบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทัศนะของประชาชน

ผู้รับบริการ 
 
 
 
 



 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่มาใช้บริการ และเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการของเทศบาลต าบล
ภูผาม่าน อ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓) ในเขตเทศบาลต าบลภูผาม่าน      
มีประชากรจ านวนรวมทั้งสิ้น  ๓,๕๐๓  คน แยกเป็นเพศชาย ๑,๗๐๓ คน เพศหญิง ๑,๗๙๔  คน มีจ านวน
ครัวเรือนเท่ากับ ๑,๒๖๘ ครัวเรือน 
 การก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการส ารวจความพึงพอใจคร้ังนี้ ได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ๒๒๒  คน 
โดยใช้หลักการค านวณของ Taro Yamane  

๑)  สรุปการประเมินผลจากการให้บริการในภาพรวมของเทศบาลต าบลภูผาม่านงานบริการ ๔ 
งาน พบว่า 
 ๑)  งานบริการด้านท่ี ๑ งานทะเบียน  
      มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจร้อยละ ๙๕.๓๒  
 ๒)  งานบริการด้านท่ี ๒ งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง  
      มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจร้อยละ ๙๕.๐๑  
 ๓)  งานบริการด้านท่ี ๓ งานด้านส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล 
      มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจร้อยละ ๙๕.๐๙  
 ๔)  งานบริการด้านท่ี ๔ ด้านรายได้และภาษี  
      มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจร้อยละ ๙๕.๑๑  

  

 ๒)ระดับความพึงพอใจในการให้บริการ ๔ งานบริการ 
  ๒.๑ งานด้านทะเบียน 
  สรุปการประเมินความพึงพอใจ งานด้านทะเบียน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๓๒ อยู่ใน
เกณฑ์ระดับพอใจมากท่ีสุด 
  ๒.๒ งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง 
  สรุปการประเมินความพึงพอใจ งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้างประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓      
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.01  อยู่ในเกณฑ์ระดับพอใจมากท่ีสุด 
  ๒.๓  งานด้านส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล 
  สรุปการประเมินความพึงพอใจ งานด้านส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  คิดเป็นร้อยละ 
๙๕.0๙  อยู่ในเกณฑ์ระดับพอใจมากท่ีสุด 
  ๒.๔  งานด้านรายได้และภาษี 
  สรุปการประเมินความพึงพอใจ งานด้านรายได้และภาษี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  คิดเป็นร้อยละ ๙๕ .๑๑  
อยู่ในเกณฑ์ระดับพอใจมากท่ีสุด 
   
  



  สรุปการประเมินความพึงพอใจ ทั้ง ๔ กิจกรรมของเทศบาลต าบลภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น   
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๑๓ อยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
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ทะเบียน โยธา การขออนุญาตปลูก... ส่ิงแวดลอ้มและสุขาภิบาล รายไดแ้ละภาษี



 เทศบาลต าบลภูผาม่านได้ประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตพื้นท่ีก่อสร้างท่ีทางเทศบาลต าบลภู
ผาม่านได้ด าเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ดังนี้ 
๑) การประเมินความพึงพอใจในการด าเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประสานมิตร ช่วงที่ ๑หมู่ที่ ๔ ต าบลภูผาม่าน 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่สัญจรไป-มา บริเวณดังกล่าว โดยการใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประสานมิตร ช่วงที่ ๑ ซึ่งแยกประเภทการให้บริการไว้หลายประเภท 

 

๑.  ประชากรที่ใช้ในการประเมิน 

 ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งน้ี  ได้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง คือบ้าน ท่ากระบือหมู่ที่ ๔ และประชาชนที่สัญจร

ไป-มา ถนนประสานมิตรจ านวน  ๕๐  ราย ระดับความเชื่อมั่น ๙๕ % โดยยินยอมให้คลาดเคลื่อนได้ + -๑๐%  โดยให้ผู้มาติดต่อขอรับบริการ

กรอกแบบประเมินจ านวน  ๑๐๐ % 

 

๒.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน  

แบบประเมินมีลักษณะเป็นแบบวัดความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองช่าง เทศบาลต าบลภูผาม่านซึ่งได้สร้างข้ึนตามแนวคิดของลิเคิร์ต  

(Likert scale) จ านวน ๕ ระดับ คือ พอใจมากท่ีสุด, พอใจมาก, พอใจปานกลาง, พอใจน้อย และควรปรับปรุง ได้น ามาวิเคราะห์ค านวณ จึง

เสนอผลการวิเคราะห์ ดังน้ี 

 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

  ๑.๑ ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปแยกตามเพศ 

   ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

จ านวน ๒๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๘ รองลงมาเป็นเพศหญิง จ านวน ๒๑ ราย 

คิดเป็นร้อยละ ๔๒ ดังตาราง  

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 

เพศ (๑) ชาย 

      (๒) หญิง 

๒๙ 

๒๑ 

๕๘ 

๔๒ 

 

 



 

๑.๒ ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปแยกตามอายุ 

                           ผลการศกึษาข้อมลูท่ัวไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินสว่นใหญ่ มอีายุระหว่าง ๓๑ – 

๕๐ ปี มีจ านวน ๒๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๘ รองลงมาคืออายุต้ังแต่     ๕๑- ๖๐  ปี มีจ านวน ๑๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๐ อายุต้ังแต่ ๑๘ – 

๓๐ ปี  มีจ านวน ๙ ราย คิดเป็น    ร้อยละ ๑๘ และอายุที่ตอบแบบประเมินน้อยที่สุดคือ ต่ ากว่า ๑๘ ปี และสูงกว่า ๖๐ ปี  มีจ านวน ๑ ราย 

คิดเป็นร้อยละ ๒ ดังตาราง 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 

อายุ (๑)ต่ ากว่า ๑๘ ปี  

      (๒) ต้ังแต่ ๑๘– ๓๐ ปี 

      (๓) ต้ังแต่ ๓๑– ๕๐ ปี  

      (๔)ต้ังแต่ ๕๑- ๖๐ ปี  

      (๕) สูงกว่า ๖๐ ปี 

๑ 

๙ 

๒๔ 

๑๕ 

๑ 

๒ 

๑๘ 

๔๘ 

๓๐ 

๒ 

 

๑.๓ ข้อมูลทั่วไปแยกตามสถานภาพ 

   ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามสถานภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มี

สถานภาพสมรส ๔๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๔ รองลงมาคือ สถานภาพโสด ๘ ราย   คิดเป็นร้อยละ ๑๖ ดังตาราง 

 

 

 

 

 

 

๑.๔ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปแยกตามระดับการศึกษา 

        ผลการศกึษาข้อมลูท่ัวไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามระดับการศกึษาพบว่าผู้ตอบแบบประเมินสว่นใหญ่ มี

การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า มีจ านวน ๒๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๘รองลงมาคือประถมศึกษา จ านวน ๑๘ ราย คิดเป็นร้อยละ 

๓๖ อนุปริญญา/ปวส. ๖ ราย คิดเป็นร้อยละ๑๒ และปริญญาตรี จ านวน ๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔ ดังตาราง 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 

สถานภาพ(๑) โสด      

(๒)สมรส 

 (๓) หม้าย/หย่า 

๘ 

๔๒ 

- 

๑๖ 

๘๔ 

- 



ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 

ระดับการศึกษา 

(๑) ประถมศึกษา 

(๒มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 

(๓) อนุปริญญา/ปวส. 

(๔)ปริญญาตรี                     

(๕) สูงกว่าปริญญาตรี 

 

๑๘ 

๒๔ 

๖ 

๒ 

- 

 

๓๖ 

๔๘ 

๑๒ 

๔ 

- 

   

    ๑.๕ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปแยกตามอาชีพ 

   ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามอาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพเกษตรกร จ านวน ๓๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๔ รองลงมาคือ ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย จ านวน ๑๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๐นักเรียน/

นักศึกษา ๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖ และ แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ จ านวน ๑ราย คิดเป็น

ร้อยละ ๒ดังตาราง 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 

อาชีพ 

(๑)รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

(๒) เกษตรกร 

(๓)ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 

(๔)นักเรียน/นักศึกษา   

(๕)แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ 

(๖)อื่นๆ ................................  

 

๓ 

๓๒ 

๑๐ 

๔ 

๑ 

- 

 

๖ 

๖๔ 

๒๐ 

        ๘ 

๒ 

- 

 



ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินที่มีต่อการด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประสานมิตร ช่วง

ที่ ๑  หมู่ที่ ๔ ต าบลภูผาม่าน 

 

ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด 

(๕) 

มาก 

(๔) 

ปานกลาง 

(๓) 

น้อย 

(๒) 

ควรปรับปรุง 

(๑) 

๑. ด้านข้อมูลการให้บริการ 

   ๑. การแจ้งระยะเวลาในการก่อสร้างถนน 

 

๖๒ 

 

๓๔ 

 

๔ 

 

- 

 

- 

   ๒. การแจ้งช่ือ, บริษัท, เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับจ้าง ๖๒ ๒๘ ๑๐ - - 

   ๓. การแจ้งรายละเอียดโครงการก่อสร้างถนน ๖๐ ๓๘ ๒ - - 

๒. ด้านการอ านวยความสะดวกในขณะให้บริการ 

๑. การแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนการก่อสร้างถนน 

 

๕๖ 

 

๓๖ 

 

๘ 

 

- 

 

- 

    ๒. การอ านวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน

ในหมู่บ้าน 

 

๖๔ 

 

๒๒ 

 

๑๔ 

 

- 

 

- 

๓. ด้านคุณภาพถนน 

    ๑. การใช้วัสดุการก่อสร้างถนน 

 

๕๖ 

 

๔๒ 

 

๒ 

 

- 

 

- 

    ๒. คุณภาพของทางท่ีได้ก่อสร้าง ๖๐ ๔๐ - - - 

    ๓. ผิวจราจรเรียบปลอดภัยในการใช้งาน ๖๔ ๓๔ ๒ - - 

๔. ด้านการจัดการการก่อสร้างถนน 

 ๑. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้การก่อร้างถนน 

 

๖๒ 

 

๓๐ 

 

๘ 

 

- 

 

- 

    ๒. งบประมาณท่ีจัดสรรให้เหมาะสมต่อโครงการ ๖๐ ๓๐ ๑๐ -  

๓. การก่อสร้างแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด ๖๖ ๒๔ ๘ ๒ - 

 ๔.ผิวจราจรเรียบปลอดภัยในการใช้งาน ๖๔ ๓๔ ๒ - - 

๕. ด้านประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ      



๑. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการจากการก่อสร้างถนน ๗๘ ๒๒ - - - 

    ๒. ความพึงพอใจโดยรวม ๗๒ ๒๘ - - - 

    ๓. สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ๖๖ ๓๔ - - - 

    ๔. ตรงกับความต้องการของชุมชน ๗๖ ๒๔ - - - 

ค่าเฉลี่ย ๖๔.๒๕ ๓๑.๒๕ ๔.๓๗ ๐.๑๒ - 

 

 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประสานมิตร 

ช่วงที่ ๑หมู่ที่ ๔ ต าบลภูผาม่านจ านวน ๕๐ ราย จากตารางจะเห็นได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย

รวมอยู่ที่ร้อยละ ๖๔.๒๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒)  การประเมินความพึงพอใจในการด าเนินการโครงการปรับปรุงศูนย์เด็กวัดเฉลียงทอง  หมู่ที่ ๒ ต าบลโนนคอม มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมิน

ความพึงพอใจของประชาชนที่น าลูกหลานมาเรียนที่ศูนย์เด็กและประชาชนบริเวณใกล้เคียง โดยการใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการ

ปรับปรุงศูนย์เด็กวัดเฉลียงทองหมู่ที่ ๒ ต าบลโนนคอมซึ่งแยกประเภทการให้บริการไว้หลายประเภท 

๑.  ประชากรที่ใช้ในการประเมิน 

 ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งน้ี  ได้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง คือบ้าน เซินเหนือหมู่ที่ ๓ และประชาชน ผู้ใช้น้ า

บริเวณข้างเคียงจ านวน ๕๐ ราย ระดับความเชื่อมั่น ๙๕ % โดยยินยอมให้คลาดเคลื่อนได้ + -๑๐% โดยให้ผู้มาติดต่อขอรับบริการกรอกแบบ

ประเมินจ านวน๑๐๐ % 

 

๒.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน  

แบบประเมินมีลักษณะเป็นแบบวัดความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองช่าง เทศบาลต าบลภูผาม่านซึ่งได้สร้างข้ึนตามแนวคิดของลิเคิร์ต  

(Likert scale) จ านวน ๕ ระดับ คือ พอใจมากท่ีสุด, พอใจมาก, พอใจปานกลาง, พอใจน้อย และควรปรับปรุง ได้น ามาวิเคราะห์ค านวณ จึง

เสนอผลการวิเคราะห์ ดังน้ี 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

  ๑.๑ ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปแยกตามเพศ 

   ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จ านวน ๓๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๒ รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน ๑๙ ราย 

คิดเป็นร้อยละ ๓๘ ดังตาราง  

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 

เพศ (๑) ชาย 

      (๒) หญิง 

๑๙ 

๓๑ 

๓๘ 

๖๒ 

 

๑.๒ ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปแยกตามอายุ 

                           ผลการศกึษาข้อมลูท่ัวไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินสว่นใหญ่ มอีายุระหว่าง ๓๑ 

– ๕๐ ปี มีจ านวน ๑๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๘ รองลงมาคือ อายุระหว่าง ๕๑ – ๖๐ ปี มีจ านวน ๑๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๘  สูงกว่า ๖๐ ปี 

มีจ านวน ๙ ราย คิดเป็น ร้อยละ ๑๘   และอายุที่ตอบแบบประเมินน้อยที่สุดคือ ๑๘– ๓๐ ปี มีจ านวน ๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๒ ดังตาราง 



ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 

อายุ (๑)ต่ ากว่า ๑๘ ปี  

      (๒) ต้ังแต่ ๑๘– ๓๐ ปี 

      (๓) ต้ังแต่ ๓๑– ๕๐ ปี  

      (๔)ต้ังแต่ ๕๑- ๖๐ ปี  

      (๕) สูงกว่า ๖๐ ปี 

- 

๖ 

๑๙ 

๑๔ 

๙ 

- 

๑๒ 

๓๘ 

๒๘ 

๑๘ 

 

 

๑.๓ ข้อมูลทั่วไปแยกตามสถานภาพ 

   ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามสถานภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มี

สถานภาพสมรส ๓๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๒ รองลงมาคือ สถานภาพหม้าย/หย่า    ๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๖ และสถานภาพโสด ๖ ราย 

คิดเป็นร้อยละ ๑๒ ดังตาราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 

สถานภาพ(๑) โสด      

(๒)สมรส 

 (๓) หม้าย/หย่า 

๖ 

๓๖ 

๘ 

๑๒ 

๗๒ 

๑๖ 



๑.๔ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปแยกตามระดับการศึกษา 

        ผลการศกึษาข้อมลูท่ัวไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามระดับการศกึษาพบว่าผู้ตอบแบบประเมินสว่นใหญ่ มี

การศึกษาในมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า มีจ านวน ๓๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๐ รองลงมาคือ ระดับประถมศึกษาจ านวน ๒๐ ราย เป็นร้อยละ 

๔๐ ดังตาราง 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 

ระดับการศึกษา 

(๑) ประถมศึกษา 

(๒มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 

(๓) อนุปริญญา/ปวส. 

(๔)ปริญญาตรี                     

(๕) สูงกว่าปริญญาตรี 

 

๒๐ 

๓๐ 

- 

- 

- 

 

๔๐ 

๖๐ 

- 

- 

- 

 

    ๑.๕ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปแยกตามอาชีพ 

   ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามอาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพเกษตรกร จ านวน ๓๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๔ รองลงมาคือ ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย และนักเรียน/นักศึกษา จ านวน ๕ ราย คิดเป็นร้อย

ละ ๑๐อาชีพอื่นๆ ๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔และแม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ จ านวน ๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒ ดังตาราง 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 

อาชีพ 

(๑)รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

(๒) เกษตรกร 

(๓)ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 

(๔)นักเรียน/นักศึกษา   

(๕)แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ 

(๖)อื่นๆ ................................  

 

- 

๓๗ 

๕ 

๕ 

๑ 

๒ 

 

- 

๗๔ 

๑๐ 

๑๐ 

๒ 

๔ 



ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินที่มีต่อการด าเนินการปรับปรุงศูนย์เด็ก 

วัดเฉลียงทองหมู่ที่ ๒ ต าบลโนนคอม 

 

ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด 

(๕) 

มาก 

(๔) 

ปานกลาง 

(๓) 

น้อย 

(๒) 

ควรปรับปรุง 

(๑) 

๑. ด้านข้อมูลการให้บริการ 

   ๑. การแจ้งระยะเวลาในการปรับปรุงศูนย์เด็ก 

 

๘ 

 

๓๒ 

 

๕๒ 

 

๘ 

 

- 

   ๒. การแจ้งช่ือ, บริษัท, เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับจ้าง ๘ ๓๐ ๔๖ ๑๖ - 

   ๓. การแจ้งรายละเอียดโครงการปรับปรุงศูนย์เด็ก ๔ ๓๔ ๔๒ ๒๐ - 

๒. ด้านการอ านวยความสะดวกในขณะให้บริการ 

๑. การแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนการปรับปรุงศูนย์เด็ก  

 

- 

 

๓๖ 

 

๔๘ 

 

๑๖ 

 

- 

๓. ด้านคุณภาพอาคาร 

    ๑. การใช้วัสดุในการปรับปรุงศูนย์เด็ก 

 

๑๐ 

 

๓๘ 

 

๔๘ 

 

๔ 

 

- 

    ๒. คุณภาพของอาคาร ๑๐ ๔๐ ๔๖ ๔ - 

๔. ด้านการจัดการการปรับปรุงศูนย์เด็ก 

 ๑. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้การปรับปรุงศูนย์เด็ก  

 

๖ 

 

๔๒ 

 

๓๔ 

 

๑๘ 

 

- 

    ๒. งบประมาณท่ีจัดสรรให้เหมาะสมต่อโครงการ ๔ ๓๖ ๔๘ ๑๒ - 

๓. การปรับปรุงแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด ๒ ๔๒ ๔๖ ๑๐ - 

๔. อาคารปลอดภัยในการใช้งาน ๖ ๔๔ ๔๐ ๑๐ - 

๕. ด้านประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

๑. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการจากการปรับปรุงศูนย์เด็ก 

 

๘ 

 

๔๔ 

 

๔๐ 

 

๘ 

 

- 

    ๒. ความพึงพอใจโดยรวม ๔ ๔๔ ๔๒ ๑๐ - 



    ๓. สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ๔ ๕๒ ๔๐ ๔ - 

    ๔. ตรงกับความต้องการของชุมชน ๘ ๔๒ ๓๘ ๑๒ - 

ค่าเฉลี่ย ๕.๘๕ ๓๙.๗๑ ๔๓.๕๗ ๑๐.๘๕ - 

 

 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานโครงการปรับปรุงศูนย์เด็กวัดเฉลียงทอง หมู่ที่ ๒ ต าบลโนน

คอมจ านวน ๕๐ ราย จากตารางจะเห็นได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ร้อยละ ๔๓.๕๗ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓)  การประเมินความพึงพอใจในการด าเนินการโครงการลงหินคลุก ซอยเทศบาล ๔/๓  หมู่ที่ ๓ ต าบลโนนคอม มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมิน

ความพึงพอใจของประชาชนที่สัญจรไป-มา บริเวณดังกล่าว โดยการใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการลงหินคลุก ซอยเทศบาล ๔/๓ ซึ่ง

แยกประเภทการให้บริการไว้หลายประเภท 

 

๑.  ประชากรที่ใช้ในการประเมิน 

 ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งน้ี  ได้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง คือบ้าน เซินใต้ หมู่ที่ ๓ และประชาชนที่สัญจรไป-

มา บริเวณ ซอยเทศบาล ๒ จ านวน  ๕๐  ราย ระดับความเชื่อมั่น ๙๕ % โดยยินยอมให้คลาดเคลื่อนได้ + -๑๐ %  โดยให้ผู้มาติดต่อขอรับ

บริการกรอกแบบประเมินจ านวน  ๑๐๐ % 

 

๒.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน  

แบบประเมินมีลักษณะเป็นแบบวัดความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองช่าง เทศบาลต าบลภูผาม่านซึ่งได้สร้างข้ึนตามแนวคิดของลิเค ริต์  

(Likert scale) จ านวน ๕ ระดับ คือ พอใจมากท่ีสุด, พอใจมาก, พอใจปานกลาง, พอใจน้อย และควรปรับปรุง ได้น ามาวิเคราะห์ค านวณ จึง

เสนอผลการวิเคราะห์ ดังน้ี 

 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

  ๑.๑ ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปแยกตามเพศ 

   ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จ านวน ๓๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๒ รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน ๑๙ ราย 

คิดเป็นร้อยละ ๓๘ ดังตาราง  

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 

เพศ (๑) ชาย 

      (๒) หญิง 

๑๙ 

๓๑ 

๓๘ 

๖๒ 

 

 

 



๑.๒ ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปแยกตามอายุ 

                           ผลการศกึษาข้อมลูท่ัวไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินสว่นใหญ่ มอีายุระหว่าง ๓๑ – 

๕๐  ปี มีจ านวน ๑๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๘ รองลงมาคืออายุต้ังแต่     ๕๑ – ๖๐ ปี มีจ านวน ๑๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๖ อายุสูงกว่า ๖๐ 

ปี มีจ านวน ๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๔ และอายุที่ตอบแบบประเมินน้อยที่สุดคือ ต้ังแต่ ๑๘ – ๓๐ ปี มีจ านวน ๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๒ ดัง

ตาราง 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 

อายุ (๑)ต่ ากว่า ๑๘ ปี  

      (๒) ต้ังแต่ ๑๘– ๓๐ ปี 

      (๓) ต้ังแต่ ๓๑– ๕๐ ปี  

      (๔)ต้ังแต่ ๕๑- ๖๐ ปี  

      (๕) สูงกว่า ๖๐ ปี 

- 

๖ 

๑๙ 

๑๘ 

๗ 

- 

๑๒ 

๓๘ 

๓๖ 

๑๔ 

 

๑.๓ ข้อมูลทั่วไปแยกตามสถานภาพ 

   ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามสถานภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มี

สถานภาพสมรส  ๓๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๐ รองลงมาคือ หม้าย/หย่า ๑๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๒ และสถานภาพโสด ๙ ราย คิดเป็นร้อย

ละ ๑๘ ดังตาราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 

สถานภาพ(๑) โสด      

(๒)สมรส 

 (๓) หม้าย/หย่า 

๙ 

๓๐ 

๑๑ 

๑๘ 

๖๐ 

๒๒ 



๑.๔ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปแยกตามระดับการศึกษา 

        ผลการศกึษาข้อมลูท่ัวไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามระดับการศกึษาพบว่าผู้ตอบแบบประเมินสว่นใหญ่         

มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า มีจ านวน ๓๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๘ รองลงมาคือประถมศึกษา จ านวน ๑๕ ราย เป็นร้อยละ 

๓๐ และปริญญาตรี จ านวน ๑ ราย คิดเป็น          ร้อยละ ๒ ดังตาราง 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 

ระดับการศึกษา 

(๑) ประถมศึกษา 

(๒มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 

(๓) อนุปริญญา/ปวส. 

(๔)ปริญญาตรี                     

(๕) สูงกว่าปริญญาตรี 

 

๑๕ 

๓๔ 

- 

๑ 

- 

 

๓๐ 

๖๘ 

- 

๒ 

- 

      ๑.๕ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปแยกตามอาชีพ 

   ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามอาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพเกษตรกร จ านวน ๓๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๒ รองลงมาคือ ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย จ านวน ๑๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๖ และ รับ

ราชการ/รัฐวิสาหกิจจ านวน ๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒ดังตาราง 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 

อาชีพ 

(๑)รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

(๒) เกษตรกร 

(๓)ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 

(๔)นักเรียน/นักศึกษา   

(๕)แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ 

(๖)อื่นๆ ................................  

 

๑ 

๓๖ 

๑๓ 

- 

- 

- 

 

๒ 

๗๒ 

๒๖ 

-  

- 

- 



ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินที่มีต่อการด าเนินการลงหินคลุกซอยเทศบาล ๔/๓ หมู่ที่ ๓ ต าบลโนนคอม 

 

ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด 

(๕) 

มาก 

(๔) 

ปานกลาง 

(๓) 

น้อย 

(๒) 

ควรปรับปรุง 

(๑) 

๑. ด้านข้อมูลการให้บริการ 

   ๑. การแจ้งระยะเวลาในการลงหินคลุกถนน 

 

๓๔ 

 

๓๖ 

 

๒๐ 

 

๑๐ 

 

- 

   ๒. การแจ้งช่ือ, บริษัท, เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับจ้าง ๒๖ ๔๔ ๒๔ ๖  

   ๓. การแจ้งรายละเอียดโครงการลงหินคลุกถนน ๓๒ ๓๖ ๒๔ ๘ - 

๒. ด้านการอ านวยความสะดวกในขณะให้บริการ 

๑. การแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนการลงหินคลุกถนน 

 

๒๘ 

 

๓๔ 

 

๓๒ 

 

๖ 

 

- 

    ๒. การอ านวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชนใน

หมู่บ้าน 

 

๑๖ 

 

๔๖ 

 

๒๔ 

 

๑๔ 

 

- 

๓. ด้านคุณภาพถนน 

    ๑. การใช้วัสดุการลงหินคลุกถนน 

 

๑๘ 

 

๓๔ 

 

๒๖ 

 

๑๒ 

 

๑๐ 

    ๒. คุณภาพของทางท่ีได้ลงหินคลุก ๒๐ ๔๒ ๒๘ ๑๐ - 

    ๓. ผิวจราจรเรียบปลอดภัยในการใช้งาน ๔๐ ๒๔ ๒๔ ๑๒ - 

๔. ด้านการจัดการการลงหินคลุกถนน 

 ๑. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้การลงหินคลุกถนน 

 

๑๘ 

 

๒๒ 

 

๓๖ 

 

๒๔ 

 

- 

    ๒. งบประมาณท่ีจัดสรรให้เหมาะสมต่อโครงการ ๒๘ ๒๔ ๒๔ ๒๔ - 

๓. การก่อสร้างแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด ๑๔ ๓๒ ๒๖ ๒๘ - 

 ๔.ผิวจราจรเรียบปลอดภัยในการใช้งาน ๑๘ ๑๘ ๒๒ ๓๒ ๑๐ 

๕. ด้านประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ  

๒๐ 

 

๓๔ 

 

๑๘ 

 

๒๘ 

 

- 



๑. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการจากการลงหินคลุกถนน 

    ๒. ความพึงพอใจโดยรวม ๓๒ ๓๐ ๑๘ ๒๐ - 

    ๓. สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ๒๘ ๓๐ ๒๔ ๑๘ - 

    ๔. ตรงกับความต้องการของชุมชน ๒๔ ๓๖ ๒๐ ๑๔ ๖ 

ค่าเฉลี่ย ๒๔.๗๕ ๓๒.๖๒ ๒๔.๓๗ ๑๖.๖๒ ๑.๖๒ 

 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานโครงการลงหินคลุก  ซอยเทศบาล ๔/๓ หมู่ที่ ๓ ต าบล     

โนนคอม จ านวน ๕๐ ราย จากตารางจะเห็นได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ร้อยละ ๓๒.๖๒ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔)  การประเมินความพึงพอใจในการด าเนิน การโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล ๑ หมู่ที่ ๓ ต าบลโนนคอม มี

วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่สัญจรไป-มา บริเวณดังกล่าว โดยการใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล ๑ ซึ่งแยกประเภทการให้บริการไว้หลายประเภท 

๑.  ประชากรที่ใช้ในการประเมิน 

 ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งน้ี  ได้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง คือบ้าน เซินใต้ หมู่ที่ ๓ และประชาชนที่สัญจรไป-

มา บริเวณ ซอยเทศบาล ๒ จ านวน  ๕๐  ราย ระดับความเชื่อมั่น ๙๕ % โดยยินยอมให้คลาดเคลื่อนได้ + -๑๐ %  โดยให้ผู้มาติดต่อขอรับ

บริการกรอกแบบประเมินจ านวน  ๑๐๐ % 

๒.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน  

แบบประเมินมีลักษณะเป็นแบบวัดความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองช่าง เทศบาลต าบลภูผาม่านซึ่งได้สร้างข้ึนตามแนวคิดของลิเคิร์ต  

(Likert scale) จ านวน ๕ ระดับ คือ พอใจมากท่ีสุด, พอใจมาก, พอใจปานกลาง, พอใจน้อย และควรปรับปรุง ได้น ามาวิเคราะห์ค านวณ จึง

เสนอผลการวิเคราะห์ ดังน้ี 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

  ๑.๑ ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปแยกตามเพศ 

   ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จ านวน ๓๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๘ รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน ๑๖ ราย 

คิดเป็นร้อยละ ๓๒ ดังตาราง  

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 

เพศ (๑) ชาย 

      (๒) หญิง 

๑๖ 

๓๔ 

๓๒ 

๖๘ 

 

๑.๒ ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปแยกตามอายุ 

                           ผลการศกึษาข้อมลูท่ัวไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินสว่นใหญ่ มอีายุระหว่าง ๕๑ 

– ๖๐ ปี มีจ านวน ๑๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๘ รองลงมาคืออายุต้ังแต่     ๑๘–๓๐ ปี มีจ านวน ๑๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๖ อายุต้ังแต่ ๓๑ – 

๕๐ ปี  มีจ านวน ๑๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๔ และอายุที่ตอบแบบประเมินน้อยที่สุดคือ สูงกว่า ๖๐ ปี  มีจ านวน ๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๒ 

ดังตาราง 

 



ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 

อายุ (๑)ต่ ากว่า ๑๘ ปี  

      (๒) ต้ังแต่ ๑๘– ๓๐ ปี 

      (๓) ต้ังแต่ ๓๑– ๕๐ ปี  

      (๔)ต้ังแต่ ๕๑- ๖๐ ปี  

      (๕) สูงกว่า ๖๐ ปี 

- 

๑๓ 

๑๒ 

๑๙ 

๖ 

- 

๒๖ 

๒๔ 

๓๘ 

๑๒ 

๑.๓ ข้อมูลทั่วไปแยกตามสถานภาพ 

   ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามสถานภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มี

สถานภาพสมรส ๒๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๔ รองลงมาคือ สถานภาพโสด ๑๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๘ และหม้าย/หย่า๙ ราย คิดเป็นร้อยละ 

๑๘ ดังตาราง 

 

 

 

 

 

 

๑.๔ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปแยกตามระดับการศึกษา 

        ผลการศกึษาข้อมลูท่ัวไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามระดับการศกึษาพบว่าผู้ตอบแบบประเมินสว่นใหญ่ มี

การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า มีจ านวน ๒๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๐ รองลงมาคือประถมศึกษา จ านวน ๒๒ ราย เป็นร้อยละ 

๔๔ และปริญญาตรี จ านวน ๒ ราย คิดเป็น          ร้อยละ ๔ ดังตาราง 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 

ระดับการศึกษา 

(๑) ประถมศึกษา 

 

๒๒ 

 

๔๔ 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 

สถานภาพ(๑) โสด      

(๒)สมรส 

 (๓) หม้าย/หย่า 

๑๔ 

๒๗ 

๙ 

๒๘ 

๕๔ 

๑๘ 



(๒มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 

(๓) อนุปริญญา/ปวส. 

(๔)ปริญญาตรี                     

(๕) สูงกว่าปริญญาตรี 

๒๕ 

- 

๒ 

- 

๕๐ 

- 

๔ 

- 

      ๑.๕ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปแยกตามอาชีพ 

   ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามอาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพเกษตรกร จ านวน ๓๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๔ รองลงมาคือ ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย จ านวน ๑๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๒ และ แม่บ้าน/

พ่อบ้าน/เกษียณ จ านวน ๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔ ดังตาราง 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 

อาชีพ 

(๑)รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

(๒) เกษตรกร 

(๓)ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 

(๔)นักเรียน/นักศึกษา   

(๕)แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ 

(๖)อื่นๆ ................................  

 

 

๒ 

๓๓ 

๑๔ 

- 

๑ 

- 

 

๔ 

๖๖ 

๒๘ 

-  

๒ 

- 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินที่มีต่อการด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล ๑ หมู่ที่ ๓ ต าบล

โนนคอม 

 

ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด 

(๕) 

มาก 

(๔) 

ปานกลาง 

(๓) 

น้อย 

(๒) 

ควรปรับปรุง 

(๑) 

๑. ด้านข้อมูลการให้บริการ 

   ๑. การแจ้งระยะเวลาในการก่อสร้างถนน 

 

๓๖ 

 

๔๐ 

 

๑๘ 

 

๖ 

 

- 

   ๒. การแจ้งช่ือ, บริษัท, เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับจ้าง ๓๒ ๓๐ ๒๖ ๘ ๔ 

   ๓. การแจ้งรายละเอียดโครงการก่อสร้างถนน ๒๖ ๓๘ ๒๖ ๑๐ - 

๒. ด้านการอ านวยความสะดวกในขณะให้บริการ 

๑. การแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนการก่อสร้างถนน 

 

๓๔ 

 

๓๘ 

 

๑๖ 

 

๘ 

 

๔ 

    ๒. การอ านวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน

ในหมู่บ้าน 

 

๔๖ 

 

๓๐ 

 

๑๖ 

 

๘ 

 

- 

๓. ด้านคุณภาพถนน 

    ๑. การใช้วัสดุการก่อสร้างถนน 

 

๒๘ 

 

๓๒ 

 

๒๖ 

 

๑๔ 

 

- 

    ๒. คุณภาพของทางท่ีได้ก่อสร้าง ๓๐ ๔๔ ๑๖ ๑๐ - 

    ๓. ผิวจราจรเรียบปลอดภัยในการใช้งาน ๓๖ ๓๐ ๓๐ ๔ - 

๔. ด้านการจัดการการก่อสร้างถนน 

 ๑. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้การก่อร้างถนน 

 

๓๒ 

 

๒๒ 

 

๓๐ 

 

๑๖ 

 

- 

    ๒. งบประมาณท่ีจัดสรรให้เหมาะสมต่อโครงการ ๒๖ ๓๔ ๑๘ ๑๖ ๖ 

๓. การก่อสร้างแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด ๓๘ ๓๔ ๒๒ ๖ - 

 ๔.ผิวจราจรเรียบปลอดภัยในการใช้งาน ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๖ ๔ 

๕. ด้านประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ      



๑. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการจากการก่อสร้างถนน ๓๖ ๓๐ ๒๒ ๑๐ ๒ 

    ๒. ความพึงพอใจโดยรวม ๓๒ ๓๐ ๒๘ ๑๐ - 

    ๓. สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ๔๐ ๓๖ ๒๒ ๒ - 

    ๔. ตรงกับความต้องการของชุมชน ๓๖ ๓๐ ๒๖ ๘ - 

ค่าเฉลี่ย ๓๓.๖๒ ๓๓.๐๐ ๒๓.๒๕ ๘.๘๗ ๑.๒๕ 

 

 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล ๑ 

หมู่ที่ ๓ ต าบลโนนคอม จ านวน ๕๐ ราย จากตารางจะเห็นได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่

ร้อยละ ๓๓.๖๒ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕)  การประเมินความพึงพอใจในการด าเนิน การโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล ๒      หมู่ที่ ๓ ต าบลโนนคอม มี

วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่สัญจรไป-มา บริเวณดังกล่าว โดยการใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการ

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยเทศบาล ๒ซึ่งแยกประเภทการให้บริการไว้หลายประเภท 

 

๑.  ประชากรที่ใช้ในการประเมิน 

 ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งน้ี  ได้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง คือบ้าน เซินใต้ หมู่ที่ ๓ และประชาชนที่สัญจรไป-

มา บริเวณ ซอยเทศบาล ๒ จ านวน  ๕๐  ราย ระดับความเชื่อมั่น ๙๕ % โดยยินยอมให้คลาดเคลื่อนได้ + -๑๐ %  โดยให้ผู้มาติดต่อขอรับ

บริการกรอกแบบประเมินจ านวน  ๑๐๐ % 

 

๒.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน  

แบบประเมินมีลักษณะเป็นแบบวัดความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองช่าง เทศบาลต าบลภูผาม่านซึ่งได้สร้างข้ึนตามแนวคิดของลิเคิร์ต  

(Likert scale) จ านวน ๕ ระดับ คือ พอใจมากท่ีสุด, พอใจมาก, พอใจปานกลาง, พอใจน้อย และควรปรับปรุง ได้น ามาวิเคราะห์ค านวณ จึง

เสนอผลการวิเคราะห์ ดังน้ี 

 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

  ๑.๑ ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปแยกตามเพศ 

   ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จ านวน ๓๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๖ รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน ๑๗ ราย 

คิดเป็นร้อยละ ๓๔ ดังตาราง  

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 

เพศ (๑) ชาย 

      (๒) หญิง 

๑๗ 

๓๓ 

๓๔ 

๖๖ 

 

๑.๒ ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปแยกตามอายุ 

                           ผลการศกึษาข้อมลูท่ัวไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินสว่นใหญ่ มอีายุระหว่าง ๓๑ 

– ๕๐ ปี มีจ านวน ๒๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๖ รองลงมาคืออายุต้ังแต่ ๕๑ – ๖๐ ปี มีจ านวน ๑๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๔อายุมากกว่า ๖๐ 



ปี  มีจ านวน ๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๖ และอายุที่ตอบแบบประเมินน้อยที่สุดคือ ต้ังแต่ ๑๘ - ๓๐ ปี  มีจ านวน ๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๔ ดัง

ตาราง 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 

อายุ (๑)ต่ ากว่า ๑๘ ปี  

      (๒) ต้ังแต่ ๑๘– ๓๐ ปี 

      (๓) ต้ังแต่ ๓๑– ๕๐ ปี  

      (๔)ต้ังแต่ ๕๑- ๖๐ ปี  

      (๕) สูงกว่า ๖๐ ปี 

- 

๗ 

๒๓ 

๑๒ 

๘ 

- 

๑๔ 

๔๖ 

๒๔ 

๑๖ 

 

๑.๓ ข้อมูลทั่วไปแยกตามสถานภาพ 

   ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามสถานภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มี

สถานภาพสมรส ๒๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๒ รองลงมาคือ สถานภาพโสด ๑๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๘ และหม้าย/หย่า ๑๐ ราย คิดเป็นร้อย

ละ ๒๐ ดังตาราง 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๔ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปแยกตามระดับการศึกษา 

        ผลการศกึษาข้อมลูท่ัวไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามระดับการศกึษาพบว่าผู้ตอบแบบประเมินสว่นใหญ่         

มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา มีจ านวน ๒๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๐ รองลงมาคือ มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ านวน ๒๔ ราย เป็นร้อยละ 

๔๘ และปริญญาตรี จ านวน ๑ ราย คิดเป็น          ร้อยละ ๒ ดังตาราง 

 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 

สถานภาพ(๑) โสด      

(๒)สมรส 

 (๓) หม้าย/หย่า 

๑๔ 

๒๖ 

๑๐ 

๒๘ 

๕๒ 

๒๐ 



ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 

ระดับการศึกษา 

(๑) ประถมศึกษา 

(๒มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 

(๓) อนุปริญญา/ปวส. 

(๔)ปริญญาตรี                     

(๕) สูงกว่าปริญญาตรี 

 

๒๕ 

๒๔ 

- 

๑ 

- 

 

๕๐ 

๔๘ 

- 

๒ 

- 

   

    ๑.๕ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปแยกตามอาชีพ 

   ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามอาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพเกษตรกร จ านวน ๓๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๔ รองลงมาคือ ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย จ านวน ๑๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๒ และ แม่บ้าน/

พ่อบ้าน/เกษียณ จ านวน ๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔ ดังตาราง 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 

อาชีพ 

(๑)รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

(๒) เกษตรกร 

(๓)ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 

(๔)นักเรียน/นักศึกษา   

(๕)แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ 

(๖)อื่นๆ ................................  

 

 

- 

๓๒ 

๑๖ 

- 

๒ 

- 

 

- 

๖๔ 

๓๒ 

- 

๔ 

- 

 



ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินที่มีต่อการด าเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล ๒ หมู่ที่ ๓ ต าบล

โนนคอม 

 

ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด 

(๕) 

มาก 

(๔) 

ปานกลาง 

(๓) 

น้อย 

(๒) 

ควรปรับปรุง 

(๑) 

๑. ด้านข้อมูลการให้บริการ 

   ๑. การแจ้งระยะเวลาในการปรับปรุงถนน 

 

๓๘ 

 

๓๔ 

 

๒๒ 

 

- 

 

๖ 

   ๒. การแจ้งช่ือ, บริษัท, เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับจ้าง ๔๐ ๓๐ ๒๖ ๒ ๒ 

   ๓. การแจ้งรายละเอียดโครงการปรับปรุงถนน ๓๔ ๓๘ ๒๐ ๖ ๒ 

๒. ด้านการอ านวยความสะดวกในขณะให้บริการ 

๑. การแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนการปรับปรุงถนน 

 

๓๐ 

 

๔๐ 

 

๒๔ 

 

๖ 

 

- 

๒. การอ านวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชนใน

หมู่บ้าน 

 

๓๖ 

 

๓๖ 

 

๒๔ 

 

- 

 

๔ 

๓. ด้านคุณภาพถนน 

    ๑. การใช้วัสดุการปรับปรุงถนน 

 

๔๐ 

 

๓๘ 

 

๒๐ 

 

๒ 

 

- 

    ๒. คุณภาพของทางท่ีได้ปรับปรุง ๓๖ ๓๐ ๓๐ ๔ - 

    ๓. ผิวจราจรเรียบปลอดภัยในการใช้งาน ๑๖ ๓๐ ๓๔ ๑๔ ๖ 

๔. ด้านการจัดการการปรับปรุงถนน 

 ๑. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้การปรับปรุงถนน 

 

๔๐ 

 

๓๐ 

 

๒๖ 

 

๔ 

 

- 

    ๒. งบประมาณท่ีจัดสรรให้เหมาะสมต่อโครงการ ๓๐ ๓๖ ๓๐ ๔ - 

๓. การก่อสร้างแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด ๓๔ ๓๐ ๒๖ ๖ ๔ 

 ๔.ผิวจราจรเรียบปลอดภัยในการใช้งาน ๒๖ ๔๐ ๓๔ - - 

๕. ด้านประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ      



๑. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการจากการปรับปรุงถนน ๓๐ ๓๖ ๑๔ ๒๐ - 

    ๒. ความพึงพอใจโดยรวม ๓๔ ๓๐ ๒๔ ๑๒ - 

    ๓. สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ๓๐ ๔๐ ๒๔ ๖ - 

    ๔. ตรงกับความต้องการของชุมชน ๒๔ ๓๖ ๓๐ ๑๐ - 

ค่าเฉลี่ย ๓๒.๓๗ ๓๔.๖๒ ๒๕.๕๐ ๖.๐๐ ๑.๕๐ 

 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล ๒ 

หมู่ที่ ๓ ต าบลโนนคอม จ านวน ๕๐ ราย จากตารางจะเห็นได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ร้อย

ละ ๓๔.๖๒ 

 ท้ังนี้ หากประชาชนหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆท่ีเกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็น

หรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาลต าบลภูผาม่าน  เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนและปรับปรุงการด าเนินงาน

ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีต่อไป 

 

 

       (ลงช่ือ) 

        (นายประสิทธิ์  ค าภาพันธ์)  

                นายกเทศมนตรตี าบลภูผาม่าน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการมีมติให้คณะท างานช้ีแจงต่อผู้บริหารท้องถิ่นถึงผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ท่ีมีผลต่อการด าเนินการโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก (คลองนาป่า หมู่ท่ี ๔ ต าบลภูผาม่าน) ด้านคุณภาพ

คลองส่งน้ า ดังนี้ ๑.  การใช้วัสดุการก่อสร้างคลองส่งน้ า มีระดับความพึงพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ ๑๒ 

 ๒.  คุณภาพของคลองท่ีได้ก่อสร้างคลองส่งน้ า มีระดับความพึงพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ ๑๔  

 ๓.  ผิวคลองส่งน้ าเรียบและไม่มีรอยแตกร้าว  มีระดับความพึงพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ ๒๒  

ทางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนได้เสนอให้ทางผู้บริหารเทศบาลคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ช่างผู้ควบคุม

งานได้ตรวจสอบคุณภาพคลองส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กคลองนาป่า หมู่ท่ี ๔ ต าบลภูผาม่าน 

 ท้ังนี้ หากประชาชนหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆท่ีเกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็น

หรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาลต าบลภูผาม่าน  เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนและปรับปรุงการด าเนินงาน

ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีต่อไป 

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 

       ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๖๑  

 

       (ลงช่ือ) 

        (นายประสิทธิ์  ค าภาพันธ์)  

                นายกเทศมนตรตี าบลภูผาม่าน  

ข้อเสนอแนะ 



ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการมีมติให้คณะท างานช้ีแจงต่อผู้บริหารท้องถิ่นถึงผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ท่ีมีผลต่อการด าเนินการโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก (คลองนาป่า หมู่ท่ี ๔ ต าบลภูผาม่าน) ด้านคุณภาพ

คลองส่งน้ า ดังนี้ ๑.  การใช้วัสดุการก่อสร้างคลองส่งน้ า มีระดับความพึงพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ ๑๒ 

 ๒.  คุณภาพของคลองท่ีได้ก่อสร้างคลองส่งน้ า มีระดับความพึงพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ ๑๔  

 ๓.  ผิวคลองส่งน้ าเรียบและไม่มีรอยแตกร้าว  มีระดับความพึงพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ ๒๒  

ทางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนได้เสนอให้ทางผู้บริหารเทศบาลคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ช่างผู้ควบคุม

งานได้ตรวจสอบคุณภาพคลองส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กคลองนาป่า หมู่ท่ี ๔ ต าบลภูผาม่าน 

 ท้ังนี้ หากประชาชนหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆท่ีเกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็น

หรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาลต าบลภูผาม่าน  เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนและปรับปรุงการด าเนินงาน

ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีต่อไป 

 

 

       (ลงช่ือ) 

        (นายชินกฤต  ราษฎร์เหนือ)  

           ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลภูผาม่าน  

 

 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ผลการวิเคราะหฺข้อมูล 
 จากผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการรับบริการของเทศบาลต าบลภูผาม่าน อ าเภอ   

ภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งสอบถามความคิดเห็นของตัวแทนครัวเรือนในเขตรับผิดชอบจ านวน ๒๐๐ คน โดยใช้
แบบสอบถามท่ีผู้ประเมินสร้างขึ้น เพื่อประเมินผลระดับความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการในประเด็นต่อไปนี้ คือ 
ระดับความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ  ระดับความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ ระดับความพึงพอใจต่อ
เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการและระดับความพึงพอใจต่อส่ิงอ านวยความสะดวก แก่ผู้มารับบริการของเทศบาลต าบลภูผาม่านซึ่งการ
ประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการประเมินผลในรูปแบบของการท าการวิจัยเชิง
ประเมินตามภารกิจท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลต าบลภูผาม่าน ๔ งานบริการท่ีต้องการประเมินคือ 

 
๑. งานบริการด้านโยธา (การก่อสร้างสาธารณูปโภค ,สาธารณูปการ) 
๒. งานบริการด้านการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ 
๓. งานบริการด้านการศึกษา (เฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
๔.  งานบริการด้านป้องกันสาธารณภัย 

ระดับความพึงพอใจในการให้บริการ 4 งานบริการ 
งานบริการที่ 1 ด้านงานโยธา (การก่อสร้างสาธารณูปโภค,สาธารณูปการ 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
ด้านที่ 1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ ระดับความพึงพอใจ 

1.1 ช้ันตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน และมีความคล่องตัว 

๙๕.33 มากท่ีสุด 

1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ 95.22 มากท่ีสุด 
1.3 ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจงและ
แนะน าขั้นตอนการให้บริการ 

95.37 มากท่ีสุด 

1.4 มีผังล าดับข้ันตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการอย่างชัดเจน 

95.30 มากท่ีสุด 

1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความ
เหมาะสม ตรงต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

95.42 มากท่ีสุด 

1.6 มีการให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง 95.13 มากท่ีสุด 
โดยรวม 95.30 มากที่สุด 



 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
ด้านที่ 2 ด้านช่องทางการให้บริการ 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ ระดับความพึงพอใจ 

2.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้
ใช่บริการ 

95.19 มากท่ีสุด 

2.2 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านเสียงตามสาย/เอกสาร 

94.99 มากท่ีสุด 

2.3 มีการให้บริการหลายช่องทาง 95.13 มากท่ีสุด 
2.4 มีกล่องเพื่อรับฟังปัญหาและ
ข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ 

95.18 มาก 

2.5 มีการมให้บริการนอกเวลาราชการ 95.26 มากท่ีสุด 
2.6 เช้าถึงช่องทางการให้บริการที่รวดเร็ว 
และสะดวก 

95.28 มากท่ีสุด 

2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอก
สถานที่ 

95.31 มากท่ีสุด 

โดยรวม 95.19 มากที่สุด 

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
ด้านที่ 3 ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ ระดับความพึงพอใจ 

3.1 เจ้าหน้าท่ีพูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่ง
กายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสม 

95.34 มากท่ีสุด 

3.2 เจ้าหน้าท่ีให้บริการวางตัวเหมาะสม
กับการปฏิบัติหน้าท่ี 

95.37 มากท่ีสุด 

3.3 เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเอาใจใส่
กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความพร้อมใน
การให้บริการ 

95.67 มากท่ีสุด 



3.4 เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถใน
การให้บริการ เช่น การตอบข้อซักถาม 
ช้ีแจงข้อสงสัย หึค าแนะน าได้อย่างชันเจน 
ถูกกต้องน่าเช่ือถือ 

95.58 มากท่ีสุด 

3.5 เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเสมอ
ภาคไม่เลือกปฏิบัติ 

95.20 มากท่ีสุด 

3.6 เจ้าหน้าท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริตในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี เช่น ไม่รับสินบน ไม่หา
ประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 

95.48 มากท่ีสุด 

โดยรวม 95.44 มากที่สุด 
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
ด้านที่ 4 ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ ระดับความพึงพอใจ 

4.1 สถานท่ีต้ังของหน่อยงาน สะดวกใน
การเดินทางมารับบริการ 

95.28 มากท่ีสุด 

4.2 ความเพียงพอของส่ิงอ านวยความ
สะดวก เช่น ท่ีจอดรถ ห้องน้ า โทรศัพท์ 
สาธารณะ ท่ีนั่งคอยรับบริการ 

95.40 มากท่ีสุด 

4.3 ความสะดวกของสถานท่ีให้บริการ
โดยรวม 

95.16 มากท่ีสุด 

4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/
เครื่องมือในการให้บริการ 

95.20 มากท่ีสุด 

4.5 “คุณภาพและความความทันสมัย” 
ของอุปกรณ์และเครื่องมือให้บริการ 

95.14 มากท่ีสุด 

4.6 การจัดสถานท่ีและอุปกรณ์ความเป็น
ระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ 

95.26 มากท่ีสุด 

4.7 มีป้ายข้อความบอกจุดให้บริการ/ป้าย
ประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจ
ง่าย 

95.48 มากท่ีสุด 

โดยรวม 95.27 มากที่สุด 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
ด้านงานโยธา (การก่อสร้างสาธารณูปโภค,สาธารณูปการ) ในภาพรวมทั้ง ๔ ด้าน 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ ระดับความพึงพอใจ 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 95.30 มากท่ีสุด 
2.  ด้านช่องทางการให้บริการ 95.19 มากท่ีสุด 
3.  ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 95.44 มากท่ีสุด 
4.  ด้านอาคารส่ิงอ านวยความสะดวก 95.27 มากท่ีสุด 

โดยรวม 95.30 มากที่สุด 
ระดับความพึงพอใจงานบริการ ด้านงานโยธา (การก่อสร้างสาธารณูปโภค,สาธารณูปการ) ของเทศบาลต าบล       
ภูผาม่าน อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจร้อยละ 95.30 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ มีค่าเฉล่ียสูงสุด โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจร้อยละ 95.44 รองลงมาคือด้านขั้นตอนการ
ให้บริการมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจร้อยละ 95.30  ด้านอาคารส่ิงอ านวยความสะดวกมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจร้อยละ 
95.27 และด้านช่องทางการให้บริการมีค่าเฉล่ียร้อยละ 95.19 
 



 
 
 
ภาพแสดงร้อยละความพึงพอใจด้านงานโยธา (การก่อสร้างสาธารณูปโภค,สาธารณูปการ) ในภาพรวม 4 ด้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานบริการที่ 2 ด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
ด้านที่ 1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ ระดับความพึงพอใจ 

1.1 ช้ันตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน และมีความคล่องตัว 

95.28 มากท่ีสุด 

1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ 95.20 มากท่ีสุด 
1.3 ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจงและ
แนะน าขั้นตอนการให้บริการ 

95.22 มากท่ีสุด 

1.4 มีผังล าดับข้ันตอนและระยะเวลาการ 95.00 มากท่ีสุด 

95.05

95.1

95.15

95.2

95.25

95.3

95.35

95.4

95.45

95.5

ค่าเฉล่ียความพงึพอใจ ร้อยละ

ค่าเฉล่ียความพงึพอใจ ร้อยละ



ให้บริการอย่างชัดเจน 
1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความ
เหมาะสม ตรงต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

95.00 มากท่ีสุด 

1.6 มีการให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง 95.28 มากท่ีสุด 
โดยรวม 95.16 มากที่สุด 

 
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
ด้านที่ 2 ด้านช่องทางการให้บริการ 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ ระดับความพึงพอใจ 

2.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้
ใช่บริการ 

95.18 มากท่ีสุด 

2.2 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านเสียงตามสาย/เอกสาร 

95.26 มากท่ีสุด 

2.3 มีการให้บริการหลายช่องทาง 95.00 มากท่ีสุด 
2.4 มีกล่องเพื่อรับฟังปัญหาและ
ข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ 

95.03 มากท่ีสุด 

2.5 มีการมให้บริการนอกเวลาราชการ 95.27 มากท่ีสุด 
2.6 เช้าถึงช่องทางการให้บริการที่รวดเร็ว 
และสะดวก 

95.31 มากท่ีสุด 

2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอก
สถานท่ี 

95.34 มากท่ีสุด 

โดยรวม 95.20 มากที่สุด 

 
 
 
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
ด้านที่ 3 ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ ระดับความพึงพอใจ 

3.1 เจ้าหน้าท่ีพูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่ง
กายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสม 

95.36 มากท่ีสุด 

3.2 เจ้าหน้าท่ีให้บริการวางตัวเหมาะสม
กับการปฏิบัติหน้าท่ี 

95.20 มากท่ีสุด 



3.3 เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเอาใจใส่
กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความพร้อมใน
การให้บริการ 

95.44 มากท่ีสุด 

3.4 เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถใน
การให้บริการ เช่น การตอบข้อซักถาม 
ช้ีแจงข้อสงสัย หึค าแนะน าได้อย่างชันเจน 
ถูกกต้องน่าเช่ือถือ 

95.20 มากท่ีสุด 

3.5 เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเสมอ
ภาคไม่เลือกปฏิบัติ 

95.30 มากท่ีสุด 

3.6 เจ้าหน้าท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริตในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี เช่น ไม่รับสินบน ไม่หา
ประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 

95.40 มากท่ีสุด 

โดยรวม 95.32 มากที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
ด้านที่ 4 ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 



ตัวชี้วัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ ระดับความพึงพอใจ 

4.1 สถานท่ีต้ังของหน่อยงาน สะดวกใน
การเดินทางมารับบริการ 

95.40 มากท่ีสุด 

4.2 ความเพียงพอของส่ิงอ านวยความ
สะดวก เช่น ท่ีจอดรถ ห้องน้ า โทรศัพท์ 
สาธารณะ ท่ีนั่งคอยรับบริการ 

95.13 มากท่ีสุด 

4.3 ความสะดวกของสถานท่ีให้บริการ
โดยรวม 

95.33 มากท่ีสุด 

4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/
เครื่องมือในการให้บริการ 

95.22 มากท่ีสุด 

4.5 “คุณภาพและความความทันสมัย” 
ของอุปกรณ์และเครื่องมือให้บริการ 

95.11 มากท่ีสุด 

4.6 การจัดสถานท่ีและอุปกรณ์ความเป็น
ระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ 

95.33 มากท่ีสุด 

4.7 มีป้ายข้อความบอกจุดให้บริการ/ป้าย
ประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจ
ง่าย 

95.25 มากท่ีสุด 

โดยรวม 95.25 มากที่สุด 

 
ระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
ด้านการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ ในภาพรวมทั้ง ๔ ด้าน 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ ระดับความพึงพอใจ 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 95.16 มากท่ีสุด 
2.  ด้านช่องทางการให้บริการ 95.20 มากท่ีสุด 
3.  ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 95.32 มากท่ีสุด 
4.  ด้านอาคารส่ิงอ านวยความสะดวก 95.25 มากท่ีสุด 

โดยรวม 95.23 มากที่สุด 
 
ระดับความพึงพอใจงานบริการ ด้านการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ ของเทศบาลต าบล ภูผาม่าน อยู่ในระดับ
มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจร้อยละ 95.23 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจร้อยละ 95.32 รองลงมาคือ ด้านอาคารส่ิงอ านวยความสะดวก           
มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจร้อยละ 95.25  ด้านช่องทางการให้บริการมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจร้อยละ 95.20 และด้าน
ขั้นตอนการให้บริการมีค่าเฉล่ียร้อยละ 95.16 



 
 
 
ภาพแสดงร้อยละความพึงพอใจด้านการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะในภาพรวม 4 ด้าน 
 
 
งานบริการที่ ด้านการศึกษา (เฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
ด้านที่ 1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ ระดับความพึงพอใจ 

1.1 ช้ันตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน และมีความคล่องตัว 

95.28 มากท่ีสุด 

1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ 95.26 มากท่ีสุด 
1.3 ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจงและ
แนะน าขั้นตอนการให้บริการ 

95.30 มากท่ีสุด 

1.4 มีผังล าดับข้ันตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการอย่างชัดเจน 

95.08 มากท่ีสุด 

1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความ
เหมาะสม ตรงต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

95.45 มากท่ีสุด 

1.6 มีการให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง 95.47 มากท่ีสุด 
โดยรวม 95.31 มากที่สุด 
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ค่าเฉล่ียความพงึพอใจ ร้อยละ

ค่าเฉล่ียความพงึพอใจ ร้อยละ



 
 
 
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
ด้านที่ 2 ด้านช่องทางการให้บริการ 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ ระดับความพึงพอใจ 

2.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้
ใช่บริการ 

95.20 มากท่ีสุด 

2.2 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านเสียงตามสาย/เอกสาร 

95.27 มากท่ีสุด 

2.3 มีการให้บริการหลายช่องทาง 95.30 มากท่ีสุด 
2.4 มีกล่องเพื่อรับฟังปัญหาและ
ข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ 

95.33 มากท่ีสุด 

2.5 มีการมให้บริการนอกเวลาราชการ 95.37 มากท่ีสุด 
2.6 เช้าถึงช่องทางการให้บริการที่รวดเร็ว 
และสะดวก 

95.40 มากท่ีสุด 

2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอก
สถานท่ี 

95.18 มากท่ีสุด 

โดยรวม 95.29 มากที่สุด 

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
ด้านที่ 3 ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ ระดับความพึงพอใจ 

3.1 เจ้าหน้าท่ีพูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่ง
กายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสม 

95.30 มากท่ีสุด 

3.2 เจ้าหน้าท่ีให้บริการวางตัวเหมาะสม
กับการปฏิบัติหน้าท่ี 

95.20 มากท่ีสุด 

3.3 เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเอาใจใส่
กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความพร้อมใน
การให้บริการ 

95.30 มากท่ีสุด 

3.4 เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถใน
การให้บริการ เช่น การตอบข้อซักถาม 
ช้ีแจงข้อสงสัย หึค าแนะน าได้อย่างชันเจน 
ถูกกต้องน่าเช่ือถือ 

95.21 มากท่ีสุด 



3.5 เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเสมอ
ภาคไม่เลือกปฏิบัติ 

95.28 มากท่ีสุด 

3.6 เจ้าหน้าท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริตในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี เช่น ไม่รับสินบน ไม่หา
ประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 

95.40 มากท่ีสุด 

โดยรวม 94.77 มากที่สุด 
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
ด้านที่ 4 ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ ระดับความพึงพอใจ 

4.1 สถานท่ีต้ังของหน่อยงาน สะดวกใน
การเดินทางมารับบริการ 

95.32 มากท่ีสุด 

4.2 ความเพียงพอของส่ิงอ านวยความ
สะดวก เช่น ท่ีจอดรถ ห้องน้ า โทรศัพท์ 
สาธารณะ ท่ีนั่งคอยรับบริการ 

95.14 มากท่ีสุด 

4.3 ความสะดวกของสถานท่ีให้บริการ
โดยรวม 

95.27 มากท่ีสุด 

4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/
เครื่องมือในการให้บริการ 

95.23 มากท่ีสุด 

4.5 “คุณภาพและความความทันสมัย” 
ของอุปกรณ์และเครื่องมือให้บริการ 

95.21 มากท่ีสุด 

4.6 การจัดสถานท่ีและอุปกรณ์ความเป็น
ระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ 

95.20 มากท่ีสุด 

4.7 มีป้ายข้อความบอกจุดให้บริการ/ป้าย
ประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจ
ง่าย 

95.22 มากท่ีสุด 

โดยรวม 95.23 มากที่สุด 

 
ระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
ด้านการศึกษาเฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในภาพรวมทั้ง ๔ ด้าน 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ ระดับความพึงพอใจ 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 95.31 มากท่ีสุด 
2.  ด้านช่องทางการให้บริการ 95.29 มากท่ีสุด 
3.  ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 95.28 มากท่ีสุด 



4.  ด้านอาคารส่ิงอ านวยความสะดวก 95.23 มากท่ีสุด 
โดยรวม 95.28 มากที่สุด 

 
ระดับความพึงพอใจงานบริการ ด้านการศึกษา (เฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  ของเทศบาลต าบล ภูผาม่าน อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจร้อยละ 95.28 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านขั้นตอนการ
ให้บริการ มีค่าเฉล่ียสูงสุด โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจร้อยละ 95.31 รองลงมาคือ ด้านช่องทางการให้บริการ      
มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจร้อยละ 95.29  ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจร้อยละ 95.28 และด้าน
อาคารส่ิงอ านวยความสะดวกมีค่าเฉล่ียร้อยละ 95.23 
 

 
ภาพแสดงร้อยละความพึงพอใจด้านการศึกษา(เฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในภาพรวม ๔ ด้าน 
 
งานบริการที่ 4 ด้านป้องกันสาธารณภัย 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
ด้านที่ 1  ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ ระดับความพึงพอใจ 

1.1 ช้ันตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน และมีความคล่องตัว 

95.30 มากท่ีสุด 

1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ 95.20 มากท่ีสุด 
1.3 ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจงและ
แนะน าขั้นตอนการให้บริการ 

95.27 มากท่ีสุด 

1.4 มีผังล าดับข้ันตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการอย่างชัดเจน 

95.16 มากท่ีสุด 
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ค่าเฉล่ียความพงึพอใจ ร้อยละ

ค่าเฉล่ียความพงึพอใจ ร้อยละ



1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความ
เหมาะสม ตรงต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

95.18 มากท่ีสุด 

1.6 มีการให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง 95.23 มากท่ีสุด 
โดยรวม 95.22 มากที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
ด้านที่ 2 ด้านช่องทางการให้บริการ 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ ระดับความพึงพอใจ 

2.1 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอต่อผู้
ใช่บริการ 

95.24 มากท่ีสุด 

2.2 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านเสียงตามสาย/เอกสาร 

95.22 มากท่ีสุด 

2.3 มีการให้บริการหลายช่องทาง 95.20 มากท่ีสุด 
2.4 มีกล่องเพื่อรับฟังปัญหาและ
ข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ 

95.30 มากท่ีสุด 

2.5 มีการมให้บริการนอกเวลาราชการ 95.24 มากท่ีสุด 
2.6 เช้าถึงช่องทางการให้บริการที่รวดเร็ว 
และสะดวก 

95.31 มากท่ีสุด 

2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอก
สถานที่ 

95.30 มากท่ีสุด 

โดยรวม 95.26 มากที่สุด 

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
ด้านที่ 3 ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ ระดับความพึงพอใจ 

3.1 เจ้าหน้าท่ีพูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แต่ง
กายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสม 

95.40 มากท่ีสุด 



3.2 เจ้าหน้าท่ีให้บริการวางตัวเหมาะสม
กับการปฏิบัติหน้าท่ี 

95.37 มากท่ีสุด 

3.3 เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเอาใจใส่
กระตือรือร้น เต็มใจ และมีความพร้อมใน
การให้บริการ 

95.21 มากท่ีสุด 

3.4 เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถใน
การให้บริการ เช่น การตอบข้อซักถาม 
ช้ีแจงข้อสงสัย หึค าแนะน าได้อย่างชันเจน 
ถูกกต้องน่าเช่ือถือ 

95.33 มากท่ีสุด 

3.5 เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเสมอ
ภาคไม่เลือกปฏิบัติ 

95.20 มากท่ีสุด 

3.6 เจ้าหน้าท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริตในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี เช่น ไม่รับสินบน ไม่หา
ประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 

95.31 มากท่ีสุด 

โดยรวม 95.30 มากที่สุด 
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
ด้านที่ 4 ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ ระดับความพึงพอใจ 

4.1 สถานท่ีต้ังของหน่อยงาน สะดวกใน
การเดินทางมารับบริการ 

95.21 มากท่ีสุด 

4.2 ความเพียงพอของส่ิงอ านวยความ
สะดวก เช่น ท่ีจอดรถ ห้องน้ า โทรศัพท์ 
สาธารณะ ท่ีนั่งคอยรับบริการ 

95.22 มากท่ีสุด 

4.3 ความสะดวกของสถานท่ีให้บริการ
โดยรวม 

95.11 มากท่ีสุด 

4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์/
เครื่องมือในการให้บริการ 

95.32 มากท่ีสุด 

4.5 “คุณภาพและความความทันสมัย” 
ของอุปกรณ์และเครื่องมือให้บริการ 

95.14 มากท่ีสุด 

4.6 การจัดสถานท่ีและอุปกรณ์ความเป็น
ระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ 

95.30 มากท่ีสุด 

4.7 มีป้ายข้อความบอกจุดให้บริการ/
ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและ
เข้าใจง่าย 

95.40 มากท่ีสุด 



โดยรวม 95.24 มากที่สุด 

ระดับความพึงพอใจในงานบริการ 
ด้านป้องกันสาธารณภัย ในภาพรวมทั้ง ๔ ด้าน 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ ระดับความพึงพอใจ 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 95.22 มากท่ีสุด 
2.  ด้านช่องทางการให้บริการ 95.26 มากท่ีสุด 
3.  ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 95.30 มากท่ีสุด 
4.  ด้านอาคารส่ิงอ านวยความสะดวก 95.24 มากท่ีสุด 

โดยรวม 95.26 มากที่สุด 
 
ระดับความพึงพอใจงานบริการ ด้านสาธารณภัย  ของเทศบาลต าบล  ภูผาม่าน อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจร้อยละ 95.26 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ มีค่าเฉล่ียสูงสุด โดยมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจร้อยละ 95.30 รองลงมาคือ ด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจร้อยละ 
95.26  ด้านอาคารส่ิงอ านวยความสะดวกมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ   ร้อยละ 95.24 และด้านขั้นตอนการให้บริการ
มีค่าเฉล่ียร้อยละ 95.22 
 

 
 
 
 
ภาพแสดงร้อยละความพึงพอใจด้านป้องกันสาธารณภัย ในภาพรวม 4 ด้าน 
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ค่าเฉล่ียความพงึพอใจ ร้อยละ

ค่าเฉล่ียความพงึพอใจ ร้อยละ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการของ 
เทศบาลต าบลภูผาม่าน  อ าเภอภูผาม่าน  จังหวัดขอนแก่น 
 
ตารางแสดงรัอยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการเทศบาลต าบลภูผาม่าน 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ ระดับความพึงพอใจ 

1.ความพึงพอใจในงานด้านงานโยธา(การ
ก่อสร้างสาธารณูปโภค,สาธารณูปการ) 

95.30 มากท่ีสุด 

2.ความพึงพอใจในงานด้านการรักษาความ
สะอาดในท่ีสาธารณะ 

95.23 มากท่ีสุด 

3.ความพึงพอใจในงานด้านการศึกษา 
(เฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

95.28 มากท่ีสุด 

4. ความพึงพอใจในงานด้านป้องกันสา
ธารณภัย 

95.26 มากท่ีสุด 

โดยรวม 95.27 มากที่สุด 



 
 จากตารางพบว่า ระดับความพึงพอใจงานบริการท้ัง  ๔ งานบริการของเทศบาลต าบลภูผาม่าน อยู่ในระดับมาก

ท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจร้อยละ 95.27 เมื่อพิจารณาเป็นงานบริการ พบว่า งานด้านโยธา (การก่อสร้าง

สาธารณูปโภค,สาธารณูปการ) โดยมีค่าเฉล่ียความความพึงพอใจร้อยละ 95.30 งานด้านการศึกษา(เฉพาะศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก) โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจร้อยละ 95.28 งานด้านป้องกันสาธารณภัย โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจร้อยละ 95.26และ 

งานบริการด้านการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจร้อยละ 95.23 ตามล าดับ  

 

ภาพแสดงร้อยละของประชาชนท่ีมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลภูผาม่าน อ าเภอภูผาม่าน จังหวัด

ขอนแก่น 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการจากการประเมินพบว่า  

๑) ผลงานในปีท่ีผ่านมาของเทศบาลต าบลภูผาม่าน ท่ีประชาชนประทับใจ ดังนี้  

- การดูแลสวัสดิการและความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างดี 

- ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดท าแผนประจ าปี การแข่งขัน

กีฬา และงานประเพณีต่าง ๆ 

- การให้บริการเรื่องการจัดเก็บขยะ  

๒) ส่ิงท่ีเทศบาลต าบลภูผาม่านควรปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน ดังนี้ 

- ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านบางจุดท่ียังมืด 

- ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนท่ีช ารุดตามตรอกซอกซอยต่าง ๆ 
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ค่าเฉล่ียความพงึพอใจ ร้อยละ

ค่าเฉล่ียความพงึพอใจ ร้อยละ



- มีการส่งเสริมอาชีพอย่างต่อเนื่อง 

- ท่อระบายน้ า 

- ขุดลอกคลอง เพื่อให้มีน้ าใช้ในฤดูแล้ง 

๓) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

- ขยายไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 

- ปรับปรุงถนนเส้นทางการเกษตร 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน 

 

 
(ลงช่ือ) 
 (นายชินกฤต  ราษฎร์เหนือ)  

              ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาล  
 
  

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการจากการประเมินพบว่า  

๔) ผลงานในปีท่ีผ่านมาของเทศบาลต าบลภูผาม่าน ท่ีประชาชนประทับใจ ดังนี้  

- การดูแลสวัสดิการและความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างดี 

- ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดท าแผนประจ าปี การแข่งขัน

กีฬา และงานประเพณีต่าง ๆ 

- การให้บริการเรื่องการจัดเก็บขยะ  

๕) ส่ิงท่ีเทศบาลต าบลภูผาม่านควรปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน ดังนี้ 

- ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านบางจุดท่ียังมืด 

- ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนท่ีช ารุดตามตรอกซอกซอยต่าง ๆ 



- มีการส่งเสริมอาชีพอย่างต่อเนื่อง 

- ท่อระบายน้ า 

- ขุดลอกคลอง เพื่อให้มีน้ าใช้ในฤดูแล้ง 

๖) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

- ขยายไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 

- ปรับปรุงถนนเส้นทางการเกษตร 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน 

 -ท้ังนี้ หากประชาชนหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็น

หรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาลต าบลภูผาม่าน  สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ีส านักงานเทศบาล

ต าบลภูผาม่าน หรือแจ้งผู้บริหารเทศบาลต าบลภูผาม่าน เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนและปรับปรุงการด าเนินงาน 

ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีต่อไป 

 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน  

     ประกาศ  ณ  วันท่ี ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๖๐  

 

 
(ลงช่ือ) 
 (นายประสิทธ์  ค าภาพันธ์)  

                    นายกเทศมตรตี าบลภูผาม่าน  
 
  

 

 

 




