
 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตําบลภูผามาน 

เรื่อง  การใชแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  

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

  ดวย  เทศบาลตําบลภูผามาน  อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน ไดดําเนินการจัดทําแผนการ

ดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕ ๘ ซ่ึงเปนแผนการดําเนินงานของเทศบาลตําบลภูผามาน ท่ีแสดงถึง

รายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลภูผามาน  

ซ่ึงการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 นั้น คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบล          

ภูผามาน ไดพิจารณาเห็นชอบรางแผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 เม่ือคราวประชุม   ครั้ง

ท่ี ๒/๒๕๕7 เม่ือวันท่ี 12  ธันวาคม  ๒๕๕7 แลว 

    อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘  ขอ ๒๖ (๒) จึงประกาศใชแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘    

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  

    ประกาศ ณ วันท่ี  15 เดือน  ธันวาคม   พ.ศ.๒๕๕ ๗ 

 

 

            นายประสิทธิ์  คําภาพันธ  

(นายประสิทธิ์  คําภาพันธ) 

 นายกเทศมนตรีตําบลภูผามาน 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนการดําเนินงาน 

ประจําปงบประมาณ        

 พ.ศ.๒๕๕๘ 
 

 

 
 

 

เทศบาลตําบลภูผามาน 

อําเภอภูผามาน  จังหวัดขอนแกน 
 

 



คํานํา 
 

  แผนการดําเนินงานฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน การพัฒนาและการ

แกไขปญหาตาง ๆ ในหลาย ๆ ดานในเขตเทศบาลตําบลภูผามาน ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรม 

ประเพณีและนันทนาการ การศึกษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การทองเท่ียว รวมถึงดานอ่ืน ๆ ซ่ึงได

มีการรวบรวมปญหาดานตาง ๆ เหลานี้จากการจัดประชุมประชาคมหมูบาน ประชาคมตําบลและแหลงขอมูล 

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

แหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด 

กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดขอนแกน  ยุทธศาสตรการพัฒนา

จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลภูผามาน แผนพัฒนา    

สามป (พ.ศ.2558-2560) ฯลฯ แลวนําขอมูลเหลานี้จัดทําเปนแผนการดําเนินงานประจําป  พ.ศ.2558 เพ่ือ

แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน /โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ี ทําใหแนวทางใน

การดําเนินงานในปงบประมาณนั้นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน มีการประสานและ บูรณาการ          

การทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตางๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงานจะทําให

การติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

  ในโอกาสนี้ คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา คงจะไดมีการนําแผนการดําเนินงานประจําป 

พ.ศ.2558 ฉบับนี้ ไปดําเนินการใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาเทศบาลตําบลภูผามาน ตอไป พรอมกับ

ขอขอบคุณผูท่ีมีสวนเก่ียวของทุกทาน ท่ีไดใหความรวมมือในการจัดทําแผนการดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงไปได

ดวยดี 

 

 

 

 

คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา 

    เทศบาลตําบลภูผามาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
 

 เรื่อง            หนา 

 

สวนท่ี  1 บทนํา          1-2 
  

สวนท่ี  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
        

2.1  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

-  ยุทธศาสตรท่ี 1  การอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน  3-5 

 -  ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดี            6-9 

 -  ยุทธศาสตรท่ี 3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  10-13 

 -  ยุทธศาสตรท่ี 4  เพ่ิมศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน อาชีพและการทองเท่ียว 14   

 -  ยุทธศาสตรท่ี 5  การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู    15 -19 

 -  ยุทธศาสตรท่ี 6  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ   20-30  

2.2  บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมแผนการดําเนินงาน     31-32 

 

 

 

 

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

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี  1 
บทนํา 

 

วัตถุประสงค  เพ่ือใหทราบวัถตุประสงคข้ันตอนการจัดทําและประโยชนของแผนการดําเนินงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทนํา 
 

  ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550  ใหความสําคัญกับการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยกําหนดกรอบความเปนอิสระในการปกครองตนเอง ตาม

เจตนารมณของประชาชน   และความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร             

การบริหารงานบุคคล  การเงิน   และการคลัง  และมีอํานาจหนาท่ีของตนเองโดยเฉพาะ 

  นอกจากนี้พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร         

ปกครองสวนทองถ่ิน พ .ศ.  2542 ไดบัญญัติใหมีองคกรรับผิดชอบในการจัดทําแผนการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  คือ  คณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินและกําหนด

หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการใหบริการสาธารณะท่ีจําเปนแกทองถ่ิน ตลอดจนรายไดของ

ทองถ่ินท่ีเพ่ิมข้ึน 

  แตเนื่องจากพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 และแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กําหนดใหรัฐตองจัดสรร

งบประมาณใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมนอยกวารอยละ 20 ของรายไดของรัฐท้ังหมดภายในป 2544  

และไมนอยกวารอยละ 35 ของรายไดของรัฐท้ังหมด ภายในป 2549  จึงมีความจําเปนในการใชทรัพยากร

รายไดท้ังท่ีทองถ่ินจัดเก็บเองและรายไดท่ีรัฐบาลจัดสรรท่ีมีอยูจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดและมีความโปรงใส

มากท่ีสุด  การวางแผนจึงเปนกลไกสําคัญท่ีจะทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบรรลุจุดมุงหมายดังกลาวโดย

ใชยุทธศาสตรท่ีเหมาะสมใหเกิดประโยชนสูงสุดมีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการท่ีกําหนดใหเกิดสัมฤทธิ์ผลใน

ชวงเวลาท่ีกําหนด  มีการควบคุมติดตามวัดและประเมินผล โดยการบริหารจัดการตามแผนงานโครงการนั้น

จะตองเปนการบริหารจัดการท่ีดี มีความโปรงใสและพรอมท่ีจะใหมีการตรวจสอบท้ังโดยหนวยงานของรัฐและ

ประชาคม 

ความหมายแผนการดําเนินงาน 

  แผนการดําเนินงาน  หมายความวา  แผนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี

แสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินประจําปงบประมาณ นั้น 

วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง            

สวนทองถ่ิน พ .ศ.2548  กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนพัฒนาสามปและ

แผนการดําเนินงาน สําหรับแผนการดําเนินงานนั้น มีวัตถุประสงค เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน /โครงการ

พัฒนาและ กิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น 

แผนการดําเนินงานเปนเอกสารท่ีระบุแผนงาน /โครงการ/กิจกรรมท้ังหมดท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณนั้น 

ทําใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณนั้นขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความชัดเจนในการปฏิบัติ



มากข้ึน มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน /

โครงการในแผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปมีประสิทธิภาพ 

 

 ข้ันตอนในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง           

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

โดยมีข้ันตอน  ดังนี้ 

  1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน /โครงการพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนๆท่ี

ดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการ

พัฒนาทองถ่ิน  

  2.  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถ่ิน

ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ท้ังนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศ 

เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 

 

ประโยชนของการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

  การจัดทําแผนการดําเนินงาน  สามารถแสดงถึงเปาหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ 

ระยะเวลาท่ีชัดเจน และแสดงถึงการดําเนินงานจริง แผนการดําเนินงานเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงาน

ของผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังยังเปน

เครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและการประเมินผลไดอยางรอบคอบและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน  

สูงสุดใหกับพ่ีนองประชาชนในเขตพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลภูผามาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี  2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค  เพ่ือใหทราบโครงการ/กิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน   

ปงบประมาณ ซ่ึงจะนําไปใชเปนเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนา

ของเทศบาลตําบลภูผามาน 

 

 

 



ยุทธศาสตรที่ 1  การอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

แนวทางที่  1.  อนุรักษและสงเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวย

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

1 โครงการทําบุญตักบาตรเนื่องใน จัดทําบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปใหม 30,000          เขตเทศบาล สํานักปลัด

วันขึ้นปใหม เชิญชวนพอคาประชาชนทุกคนทุกอาชีพ

รวมกันตักบาตรขาวสารอาหารแหง

2 โครงการจัดงานประเพณีตรุษไท  -อุดหนุนงบประมาณใหอําเภอในการจัดงาน 120,000        เขตเทศบาล อําเภอ

ประเพณีตรุษไท ภูผามาน

 -เทศบาลดําเนินการจัดกิจกรรมงานตรุษไท 100,000        สํานักปลัด

ประกอบดวย ขบวนแห การประกวดเทพี

ตรุษไท  การละเลนพื้นบาน ฯลฯ

3 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต จัดงานประเพณีสงกรานตประกอบดวย 100,000        เขตเทศบาล สํานักปลัด

พิธีทําบุญตักบาตร ,ตรวจสุขภาพ,กิจกรรม

สันทนาการผูสูงอาย,ุประกาศเชิดชูเกียรติ

ผูสูงอายุ ฯลฯ

4 โครงการจัดงานบุญบั้งไฟ จัดงานบุญบั้งไฟ ประกอบดวย การประกวด 50,000          เขตเทศบาล สํานักปลัด

(บุญเดือนหก) ขบวน,เอกลักษณทองถิ่นดั้งเดิม,จัดทําเนียบ

บัวนาง(นางเทียม)

5 โครงการจัดกิจกรรมแหเทียน จัดกิจกรรมแหเทียนเขาพรรษา ประกอบดวย 70,000 เขตเทศบาล สํานักปลัด

เขาพรรษา ประกวดตนเทียนพรรษาของแตละหมูบาน

รณรงคใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรม

6 โครงการสรงน้ําถ้ําพระและถ้ําหมูบ จัดงานประเพณีสงน้ําถ้ําพระและถ้ําหมูบ 25,000 เขตอําเภอ สํานักปลัด

ในการจัดกิจกรรมตามประเพณีที่สืบทอดกันมา ภูผามาน

หรืออุดหนุนให อบต.ภูผามานดําเนินการ

7 โครงการจัดงานประเพณี จัดงานประเพณีลอยกระทงประกอบดวย 190,000        เขตเทศบาล สํานักปลัด

ลอยกระทงในวันออกพรรษา การแขงขันเรือพาย,การประกวดนางนพมาศ,

และหรือวันลอยกระทงในวันเพ็ญ ประกวดกระทง ฯลฯ

เดือน 12

แผนการดําเนินงานประจําป 2558

เทศบาลตําบลภูผามาน อําเภอภูผามาน  จังหวัดขอนแกน

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



แนวทางที่  1.  อนุรักษและสงเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวย

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

8 โครงการบรรพชาสามเณรภาค อุดหนุนงบประมาณใหสภาวัฒนธรรมอําเภอ 10,000          เขตเทศบาล สภาวัฒนธรรม

ฤดูรอนเฉลิมพระเกียรติ ในการจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณร

ภาคฤดูรอนเฉลิมพระเกียรติ

9 โครงการจัดงานพิธีเฉลิมพระ อุดหนุนงบประมาณใหอําเภอในการดําเนินการ 5,000            เขตเทศบาล อําเภอ

ชนมพรรษา12 สิงหาคม จัดงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

10 โครงการจัดงานพิธีเฉลิม อุดหนุนงบประมาณใหอําเภอในการดําเนินการ 5,000            เขตเทศบาล อําเภอ

พระชนมพรรษา 5 ธันวาคม จัดงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 

ธันวาคม

11 โครงการอุดหนุนเทศกาลไหม ดําเนินการอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ 15,000 เขตเทศบาล จังหวัด

ประเพณีผูกเสี่ยว ตามโครงการเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยว ขอนแกน

จังหวัดขอนแกน จังหวัดขอนแกน

12 โครงการจัดงานอนุรักษขนบ อุดหนุนงบประมาณใหสภาวัฒนธรรมอําเภอ 15,000 เขตเทศบาล สภาวัฒนธรรม

ธรรมเนียมศิลปวัฒนธรรมไทย ภูผามานในการจัดกิจกรรมตามโครงการ

13 โครงการฝกอบรมคุณธรรมและ ประชาชน เยาวชน ผูสูงอายุในเขตเทศบาล 40,000          เขตเทศบาล สํานักปลัด

จริยธรรมในวัด เขาวัดปฏิบัติธรรมในวันเขาพรรษา

และวันสําคัญตาง ๆ ทางศาสนา

(จํานวนวัดทั้ง 4 วัดในเขตเทศบาล)

รวม 775,000       

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

ลําดับที่



แนวทางที่  2 สงเสริมการเรียนรูผานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวย

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

1 โครงการอนุรักษศิลปะและภูมิปญญา อบรมใหความรูกับประชาชนและผูที่สนใจ 40,000          เขตเทศบาล สํานักปลัด

ทองถิ่น ในเขตเทศบาลในเรื่องวิถีชีวิต ประเพณีและ

วัฒนธรรมของชาวภูผามาน เชนการทําบายศรี

การตัดกระดาษยน กระดาษแกว เพื่อประกอบ

ในพิธีตาง ๆ เครื่องจักสาน ผูนําทางศาสนา

เปนพิธีกรในงานพิธีตาง ๆ เชน งานศพ ฯลฯ

2 โครงการพัฒนาสตรีตนแบบ อบรมใหความรูบทบาทสตรีและใหความรู 50,000          เขตเทศบาล สํานักปลัด

เกี่ยวกับจริยธรรม ประเพณี และบทบาทการ

ชวยเหลือสังคมรวมถึงการสืบสานภูมิปญญา

ทองถิ่นและบทบาทในการพัฒนาสังคม

ของสตรีในเขตเทศบาล

รวม 90,000         

พ.ศ.2558
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2557

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี



แนวทางที่  1 พัฒนาสมรรถนะการทํางานของบุคลากรทุกระดับ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวย

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

1 โครงการฝกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม จัดอบรมความรูดานวิชาการที่เปน 250,000      ในเขตเทศบาล สํานักปลัด

ประสิทธิภาพสําหรับคณะผูบริหาร การพัฒนาบุคลากรทั้งในและนอกสถานที่ และนอก

สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พรอมทั้งศึกษาดูงานนอกสถานที่ สถานที่

และพนักงานจางของเทศบาล เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการ

ทํางานแกบุคลากร

2 โครงการสงเสริมความรูแกบุคลากร อบรมใหความรู ดาน ICT แกบุคลากร 40,000       เขตเทศบาล สํานักปลัด

ดานสารสนเทศ ในสํานักงานเทศบาลตําบลภูผามาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

รวม 290,000     

แผนการดําเนินงานประจําป 2558

เทศบาลตําบลภูผามาน  อําเภอภูผามาน  จังหวัดขอนแกน

 ภายใตยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



แนวทางที่  2 พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการและบริการประชาชน

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวย

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

1 โครงการสนับสนุนศูนยขอมูลขาวสารใน อุดหนุนงบประมาณใหองคการ 35,000       อบต. กองคลัง

การจัดซื้อจัดจางระดับอําเภอ บริหารสวนตําบลหวยมวงเพื่อใช หวยมวง

ในการบริหาร/ปรับปรุงศูนยขอมูล

ขาวสารใหไดมาตรฐาน

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ อุดหนุนงบประมาณใหอําเภอภูผามาน 30,000       อําเภอ สํานักปลัด

ประชาชนดานงานทะเบียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน ภูผามาน

ดานงานทะเบียนและบัตร

รวม 65,000      

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



แนวทางที่  3 สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการและพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวย

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

1 โครงการวันเทศบาล  -จัดทําบุญเลี้ยงเพลพระ 70,000       สํานักงาน สํานักปลัด

 -จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ เทศบาล

บทบาทและหนาที่เทศบาล ตําบลภูผามาน

2 โครงการจัดเวทีประชาคม จัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟงความ 30,000       เขตเทศบาล สํานักปลัด

ปญหาและความตองการของประชาชน

เพื่อนําขอมูลมาจัดทําแผนพัฒนาและ

จัดสรรงบประมาณเพื่อตอบสนอง

ความตองการของประชาชนตอไป

3 โครงการอบรมความรูเกี่ยวกับวิถีการ  -จัดอบรมประชาชน ใหความรูเกี่ยวกับ 50,000       เขตเทศบาล สํานักปลัด

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี วิถีการปกครองระบอบประชาธิปไตย

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

4 โครงการจัดงานวัน อปพร.  -จัดพิธีสวนสนามรวมกับศูนย อปพร. 30,000       หนาที่วาการ สํานักปลัด

ในเขต อ.ภูผามาน อําเภอภูผามาน

 -พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ

 -กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน

5 โครงการจัดงานวันทองถิ่นไทย  -อปท.ในเขตอําเภอภูผามานรวมกันจัด 30,000       หนาที่วาการ สํานักปลัด

กิจกรรมบริเวณหนาที่วาการอําเภอภูผามาน อําเภอภูผามาน

เชน ทําบุญตักบาตร/พิธีสักการะตอ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว

ประชาสัมพันธงานของ อปท.ให

ประชาชนทราบ

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



แนวทางที่  3 สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการและพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวย

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

6 โครงการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานของชุมชน  -จางอาสาสมัครจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน 20,000       เขตเทศบาล สํานักปลัด

ของชุมชนทุกหลังคาเรือนและบันทึก

ประมวลผลขอมูลพื้นฐานของชุมชน

7 โครงการจัดทําแผนชุมชน อบรมการจัดทําแผนชุมชนใหแก 20,000       เขตเทศบาล สํานักปลัด

คณะกรรมการหมูบาน

8 โครงการเสริมสรางครอบครัวอบอุน  สนับสนุนงบประมาณใหศูนยพัฒนา 10,000       เขตเทศบาล ศูนยพัฒนา

ครอบครัวเพื่อจัดกิจกรรมเสริมสราง ครอบครัว

ความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว

9 โครงการวิถีชุมชนเกื้อกูลรวมขับเคลื่อน จัดเก็บขอมูลพื้นฐานของชุมชนทุก  - เขตเทศบาล สสส.

เครือขายตําบลนาอยู หลังคาเรือนและบันทึกประมวลผล

ขอมูลพื้นฐานของชุมชน เพื่อนําขอมูล

มาจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลแกไขปญหา

และตอบสนองความตองการของประชาชน

ไดอยางแทจริง

รวม 260,000     

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



แนวทางที่  1 เสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการอนุรักษ  พัฒนา และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวย

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

1 โครงการประกวดวาดภาพ ดําเนินการจัดประกวดวาดภาพ 30,000         เขตเทศบาล กอง

และคําขวัญเกี่ยวกับการอนุรักษ และคําขวัญเกี่ยวกับการอนุรักษ สาธารณสุข

สิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอมแกเด็กและเยาวชนใน

เขตเทศบาล

2 โครงการฝกอบรมประชาชน/นักเรียน จัดฝกอบรมประชาชน/นักเรียน/เยาวชน 40,000         เขตเทศบาล กอง

เยาวชน เพื่อใหความรูดาน เพื่อใหความรูดานสิ่งแวดลอม สาธารณสุข

สิ่งแวดลอมและจัดใหมีอาสาสมัคร และจัดใหมีอาสาสมัครพิทักษสิ่งแวดลอม

พิทักษสิ่งแวดลอม

3 โครงการปลูกปาสาธารณะ/ จัดซื้อพันธุไมเพื่อปลูกปาในที่สาธารณะ 100,000       เขตเทศบาล กอง

ปลูกหญาแฝกตามพระราชดําริ คูคลอง เชน ตนทองกวาว ตนราชพฤกษ สาธารณสุข

ตนประดูกิ่งออน  ปลูกหญาแฝก ฯลฯ

เปนตน หรือจัดซื้อไมดอกไมประดับ

เพื่อใชในการปรับปรุงภูมิทัศนใน

เขตเทศบาล

4 โครงการจัดทําสวนพฤษศาสตร จัดทําสวนพฤษศาสตรตามแนวทาง 100,000       เขตเทศบาล กอง

เพื่อการเรียนรู (ECO GARDEN) สงเสริมเทศบาลเมืองคารบอนต่ํา เชน สาธารณสุข

1. ปลูกปาชุมชนและจัดทําประวัติตนไม

2.ประชาสัมพันธการบริโภคสินคาที่

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

3. รณรงคใชพลังงานทดแทน เชน 

ใชไฟสาธารณะเปนโซลาเซลล ฯลฯ

แผนการดําเนินงานประจําป 2558

เทศบาลตําบลภูผามาน  อําเภอภูผามาน  จังหวัดขอนแกน

ลําดับที่

 ภายใตยุทธศาสตรที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



แนวทางที่  1 เสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการอนุรักษ  พัฒนา และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวย

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

5 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ ดําเนินการปรับปรุงสวนสาธารณะ 99,000         เขตเทศบาล กอง

ในเขตเทศบาล หมูที่ 1 ตําบลภูผามาน สาธารณสุข

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

6 จัดซื้อเครื่องเลนกลางแจงสําหรับเด็ก  1.จัดซื้อเครื่องเลนกลางแจงชนิดอุโมงค 42,000         เขตเทศบาล กองชาง

มหาสนุกขนาดไมนอยกวา90×245×120

ซ.ม. จํานวน 1 ชุด

2.จัดซื้อเครื่องเลนกลางแจงมากระดก 120,000       

ชิงชาแกวงและกระดานลื่น พื้นที่ใชงาน

ไมนอยกวา 3×3.5×1.5 จํานวน 1 ชุด

รวม 531,000       

แนวทางที่  2 พัฒนาฟนฟูแหลงน้ําและการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ และการบําบัดน้ําเสีย

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวย

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

1 โครงการกอสรางคลองสงน้ํา กอสรางคลองสงน้ําดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000       เขตเทศบาล กองชาง

ดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6 ตําบลภูผามาน ถึงหมูที่ 1

ตําบลโนนคอม ขนาดกนคลองกวาง

0.75 เมตร ระดับน้ํา 0.70 เมตร

ยาว 690 เมตร ตามแบบแปลน

ที่เทศบาลกําหนด

2 โครงการกอสรางประตูน้ําเพื่อ กอสรางประตูระบายน้ํา หมูที่ 1-3 120,000       เขตเทศบาล กองชาง

การเกษตร หมูที่ 1-3 ตําบลโนนคอม ตําบลโนนคอม ชนิดเปด-ปด พวงมาลัย

จํานวน 2 บาน ขนาดกวาง 1.00เมตร

สูง 0.80 เมตร ระดับกักเก็บน้ํา0.70 ม.

จํานวน 3 จุด

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2558

พื้นที่
พ.ศ.2557

พื้นที่
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



แนวทางที่  2 พัฒนาฟนฟูแหลงน้ําและการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ และการบําบัดน้ําเสีย

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวย

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

3 โครงการขุดลอกหนองสมอโดยเอกชน ขุดลอกหนองสมอ เพื่อเก็บกักน้ําไวใชเพื่อ  - เขตเทศบาล กองชาง

การเกษตรในฤดูแลง,ปองกันและแกไข

ปญหาน้ําทวม,เปนแหลงทองเที่ยว

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

รวม 620,000       

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



แนวทางที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการกําจัดขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และของเสีย

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวย

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

1 โครงการถนนปลอดถัง อบรมใหความรู ในการคัดแยกขยะ 30,000         เขตเทศบาล กอง

และนําขยะไปใชประโยชนตามแนว 3 R สาธารณสุข

ปงบประมาณ 2558 1 หมูบาน

ปงบประมาณ 2559 1 หมูบาน

ใหความรูกับประชาชนในการนําขยะ

มาทําปุยหมัก ฯลฯ

2 โครงการฝงกลบขยะมูลฝอย อุดหนุน เทศบาลตําบลโนนคอมดําเนินการ 50,000         สถานที่ทิ้งขยะ กอง

ฝงกลบขยะมูลฝอยสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย ตําบลโนนคอม สาธารณสุข

เพื่อมิใหเกิดมลพิษ /อบต.

ตามบันทึกขอตกลงความรวมมือ หวยมวง

3 โครงการจัดการสิ่งแวดลอมเกี่ยวกับ  -อุดหนุน ทต.โนนคอมในการ 10,000         ทต.โนนคอม กอง

สถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย สรางจิตสํานึกและการมีสวนรวม (ตามบันทึก สาธารณสุข

ของประชาชนใกลเคียงกับสถานที่ ขอตกลง)

ทิ้งขยะสรางความรวมมือและ

ลดการตอตาน

ตามบันทึกขอตกลงความรวมมือ

 - ทําประชาพิจารณการจัดตั้ง

ศูนยขยะรวม

4 โครงการลดใชถุงพลาสติก 1.จัดหาตระกราสําหรับใหประชาชน 30,000         เขตเทศบาล กอง

ในตลาดสด ไดจับจายซื้อของและจัดหาถุงพลาสติก สาธารณสุข

เพียงใบเดียวใสสินคาใหกอนกลับบาน

2.รณรงคนําถุงพลาสติกมาใชซ้ํา

รวม 120,000      

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

พื้นที่



แนวทางที่  1 เพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวย

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

1 โครงการสงเสริมกลุมอาชีพและวิสาหกิจ 1. สนับสนุนกลุมอาชีพเดิมโดยขยายการ 200,000      เขตเทศบาล สํานักปลัด

ชุมชนเพื่อความยั่งยืน ผลิตและการแปรรูป เพื่อจําหนายใหเกิด

รายไดแกกลุม

2. สงเสริมการสรางโอกาสและทางเลือก

แกกลุมอาชีพใหม ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง เกษตรชีวภาพ เชน ไรนาสวนผสม

การเลี้ยงสัตว การประมง ฯลฯ

รวม 200,000      

แผนการดําเนินงานประจําป 2558

เทศบาลตําบลภูผามาน  อําเภอภูผามาน  จังหวัดขอนแกน

 ภายใตยุทธศาสตรที่ 4 เพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน อาชีพและการทองเที่ยว

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



แนวทางที่  1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค,สาธารณูปการที่ไดมาตรฐาน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวย

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

1 โครงการขยายเขตไฟฟาภายในเขต อุดหนุนงบประมาณใหการไฟฟาสวน 400,000       เขตเทศบาล กองชาง

เทศบาล ภูมิภาคอําเภอชุมแพ เพื่อเปนคาใชจาย

ดําเนินการขยายเขตไฟฟาในเขตเทศบาล

ใหทั่วถึงบริเวณบานเรือนและพื้นที่เกษตร

2 โครงการปรับปรุงโรงสูบน้ําดิบ ปรับปรุงโรงสูบน้ําดิบทากระบือ โดย 40,000         เขตเทศบาล กองชาง

ทากระบือ ทําการเปลี่ยนหลังคาเหล็กรีด (Metal

sheet) พื้นที่ 153.48 ตารางเมตร

ทาสีรอบตัวอาคารพื้นที่ 40 ตร.ม.

เปลี่ยนเสาไฟฟา 4 ตน พรอมวางแผน

พื้นสําเร็จรูปยาว 4 เมตร จํานวน 2 แผน

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

3 โครงการกอสรางถังน้ําใส กอสรางถังน้ําใสขนาดกวาง 10 เมตร ยาว 1,500,000    สํานักงาน กองชาง

13 เมตร ลึก 3 เมตร ทต.ภูผามาน

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

 ภายใตยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่

แผนการดําเนินงานประจําป 2558

เทศบาลตําบลภูผามาน  อําเภอภูผามาน  จังหวัดขอนแกน

พ.ศ.2558พ.ศ.2557



แนวทางที่  1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค,สาธารณูปการที่ไดมาตรฐาน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวย

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

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต ดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตในเขต 82,000         เขตเทศบาล กองชาง

เสริมเหล็กในเขตเทศบาล เทศบาล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 1.กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยก

ซอย 24ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

2. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 46,000         

ซอยเทศบาล 7/1 

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

 3. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยก 50,000         

ซอยเทศบาล 3/4 

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

 4. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยก 130,000       

ซอยเทศบาล 8 

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

5. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยก 330,000       

ซอยเทศบาล 19 

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

6. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยก 64,000         

ซอยเทศบาล 3/1 

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2558

พื้นที่
พ.ศ.2557



แนวทางที่  1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค,สาธารณูปการที่ไดมาตรฐาน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวย

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

5 โครงการกอสรางศาลาฌาปณกิจ กอสรางศาลาฌาปณกิจบานโนนสวาง 800,000       หมูที่ 6

บานโนนสวาง หมูที่ 6 หมูที่ 6 ตําบลภูผามาน ตําบลภูผามาน

ต.ภูผามาน ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

6 โครงการกอสรางถนนคันดิน กอสรางถนนคันดินในเขตเทศบาลเพื่อพัฒนา เขตเทศบาล กองชาง

ในเขตเทศบาล โครงขายและความสะดวกของการคมนาคม

และการขนสง รายละเอียดดังนี้

 1. กอสรางถนนคันดิน จากซอยเทศบาล 2 78,000         

ถึงถนนทางหลวงสายหนองเขียด-วังสวาบ

หมูที่ 3 ตําบลโนนคอม 

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

 2. กอสรางถนนคันดิน บริเวณฝายน้ําลน 37,000         

ตาดโตน หมูที่ 1 ต.ภูผามาน 

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

3. กอสรางถนนคันดินขางโรงพยาบาล 82,000         

เชื่อมระหวางถนนหนองเขียด-วังสวาบ กับ

ถนนหลังเมือง 

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

โครงการ/กิจกรรมลําดับที่ พื้นที่
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



แนวทางที่  1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค,สาธารณูปการที่ไดมาตรฐาน

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หนวย

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

7 โครงการซอมแซมผิวจราจรหินคลุก ซอมแซมผิวจราจรหินคลุกภายในเขตเทศบาล เขตเทศบาล กองชาง

ภายในเขตเทศบาล จํานวน 7 สาย รายละเอียด ดังนี้

1. ซอมแซมผิวจราจรหินคลุกแยกถนนหลัง 29,500         

เมืองหมูที่ 1 ตําบลภูผามาน 

 ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

2. ซอมแซมผิวจราจรหินคลุกแยก 4,200          

ซอยเทศบาล 3/2

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

3. ซอมแซมผิวจราจรหินคลุกแยกซอย 5,000          

เทศบาล 10

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

4. ซอมแซมผิวจราจรหินคลุกซอย 38,900         

เทศบาล 20

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

5. ซอมแซมผิวจราจรหินคลุกซอย 14,400         

เทศบาล 10

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

6. ซอมแซมผิวจราจรหินคลุกแยกถนน 3,500          

หนองเขียด-วังสวาบ(ม.4ตําบลภูผามาน)

 ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

7. ซอมแซมผิวจราจรหินคลุกซอยเทศบาล3/3 3,500          

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

พ.ศ.2558พ.ศ.2557



แนวทางที่  1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค,สาธารณูปการที่ไดมาตรฐาน

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หนวย

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

8 โครงการปรับปรุงทางเดินทางเทา ปรับปรุงฟุตบาทฝงซาย ถนนหนองเขียด- 250,000       

หมูที่ 1 ตําบลภูผามาน อ.ภูผามาน วังสวาบ  ม. 1 ตําบลภูผามาน

จังหวัดขอนแกน ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

รวม 3,988,000    

แนวทางที่  2 การปรับปรุงสภาพภูมิทัศนและผังเมือง

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หนวย

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

1 โครงการจางเหมาบริการชุมชนในการ  - จางเหมาบริการในการรักษาความสะอาด 50,000         เขตเทศบาล สํานักปลัด

รักษาความสะอาด ถนน คลองระบายน้ํา ที่ทางสาธารณะ

ในเขตเทศบาล

2 โครงการพัฒนาชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน อุดหนุนงบประมาณใหกับหมูบาน 120,000       เขตเทศบาล สํานักปลัด

ในเขตเทศบาล  ทั้ง 6 หมูบานๆละ

20,000  บาท เพื่อเปนคาใชจายในการ

พัฒนาหมูบาน เชน คาสีทาปาย คาอุปกรณ

ในการทําความสะอาด คาน้ํามันตัดหญา

ฯลฯ

3 โครงการจัดทําผังชุมชน จัดทําผังชุมชนเพื่อกําหนดวัตถุประสงค  - เขตเทศบาล กองชาง

ในการใชประโยชนในที่ดินและวางโครงสราง โยธาธิการ

พื้นฐานเมืองในเขตเทศบาล และ

ผังเมือง

รวม 170,000      

พ.ศ.2558พ.ศ.2557

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



แนวทางที่  1 พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวย

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

1 โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพ  จัดซื้อหนังสือ สื่อการเรียนการสอนตาง ๆ 80,000        เขตเทศบาล สํานักปลัด

การศึกษา เชน หุนแบบจําลองภูมิประเทศ สื่อการเรียน

การสอนทําดวยพลาสติก ฯลฯ เปนตน

2 โครงการอาหารกลางวัน 100 % อุดหนุนโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน/ สํานัปลัด

 -โรงเรียนโนนสวางทากระบือ 668,000      ศูนยพัฒนา

(167 คน × 20บาท × 200 วัน) เด็กเล็ก

 - โรงเรียนบานโนนคอม 640,000      

(160 คน × 20 บาท × 200วัน)

  - ศูนยเด็กเล็กในวัดเฉลียงทอง 224,000      

(40 คน ×20 บาท × 280 วัน)

  - ศูนยเด็กเล็กในวัดทากระบือ 212,800      

(38 คน × 20  บาท × 280 วัน)

3 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ดําเนินการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ 60,000        เขตเทศบาล สํานักปลัด

ใหแกเด็กและเยาวชนในวันเด็กแหงชาติ

4 โครงการสงเสริมสุขภาพชองปาก  จัดซื้อแปรงสีฟนใหเด็กในศูนยพัฒนาเด็ก 60,000        

สําหรับเด็กนักเรียน เล็กและนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล

แผนการดําเนินงานประจําป 2558

เทศบาลตําบลภูผามาน  อําเภอภูผามาน  จังหวัดขอนแกน

 ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



แนวทางที่  1 พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวย

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

5 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ดําเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหแก โรงเรียน/ สํานัปลัด

ฟลูออไรด  100 %  -โรงเรียนโนนสวางทากระบือ 347,360      ศูนยพัฒนา

(167 คน × 8 บาท × 260 วัน) เด็กเล็ก

 - โรงเรียนบานโนนคอม 332,800      

(160 คน × 8 บาท × 260 วัน)

 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลวัดเฉลียงทอง 89,600        

(40 คน × 8 บาท × 280 วัน)

  - ศูนยเด็กเล็กวัดทากระบือ 85,120        

(38 คน × 8  บาท × 280 วัน)

6 โครงการสงเสริม ICT ฝกอบรมวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 40,000        เขตเทศบาล สํานักปลัด

แกเด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไป

7 โครงการสงเสริมทักษะวิชาการ ดําเนินการจัดคายวิชาการ ดานภาษาอังกฤษ 50,000        เขตเทศบาล สํานักปลัด

(ดานภาษาอังกฤษ) แบงเปนคายระดับมัธยม,คายระดับประถมศักษา

8 โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคาร อุดหนุนใหโรงเรียนบานโนนคอมเพื่อปรับปรุง 100,000      โรงเรียน สํานักปลัด

อเนกประสงคโรงเรียนบานโนนคอม อาคารอเนกประสงคเพื่อเปนสถานที่อานหนังสือ บานโนนคอม

สําหรับนักเรียนและประชาชนทั่วไป

9 โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคาร อุดหนุนใหโรงเรียนบานโนนสวางทากระบือ 100,000      โรงเรียน สํานักปลัด

อเนกประสงคโรงเรียนบาน เพื่อปรับปรุงซอมแซมอาคารอเนกประสงค บานโนนสวาง

โนนสวางทากระบือ เพื่อใชเปนสถานที่ประชุม อบรม ประชาคม ทากระบือ

ใชเปนหนวยเลือกตั้ง ฯลฯ

รวม 3,089,680      

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



แนวทางที่  2 พัฒนา สงเสริม ดานสาธารณสุข การปองกันและควบคุมโรค

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวย

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

1 โครงการระบบหลักประกันสุขภาพ สมทบงบประมาณกองทุนหลักประกัน 90,000 เขตเทศบาล กองสาธารณสุข

ในระดับทองถิ่น สุขภาพในระดับทองถิ่นเทศบาลตําบล

ภูผามานเพื่อดําเนินการเรื่องสุขภาพ

ของประชาชนในเขตเทศบาล

2 โครงการปองกันและควบคุมโรค อบรมใหความรูในการปองกันและควบคุม 50,000        เขตเทศบาล กองสาธารณสุข

ติดตอรายแรง โรคติดตอรายแรง เชน โรคฉี่หนู

โรคไขเลือดออก โรค มือ เทา ปาก ฯลฯ

3 โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบา อุดหนุนงบประมาณใหปศุสัตวอําเภอในการ 16,500        เขตเทศบาล กองสาธารณสุข

ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา

ใหกับสุนัขและแมวในเขตเทศบาล

4 โครงการปองกันโรคไขเลือดออก  อบรมใหความรูกับ อสม. แกนนําชุมชน 30,000        เขตเทศบาล กองสาธารณสุข

5 โครงการพัฒนาสาธารณสุข อุดหนุนงบประมาณคาดําเนินงานของ อสม. 90,000        เขตเทศบาล กองสาธารณสุข

มูลฐานในเขตเทศบาล หมูบานละ 15,000บาท  6 หมูบาน

 เพื่อใหอสม. ดําเนินการ 3 กิจกรรมไดแก

1.พัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข

2.การแกไขปญหาสาธารณสุขในเรื่องตาง ๆ

3. การจัดบริการสุขภาพเบื้องตนในศูนย

สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) หรือ

กิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวของกับภารกิจ

6 โครงการพัฒนาศักยภาพดาน  -ดําเนินการอบรมทางดานสาธารณสุขกลุม 50,000        เขตเทศบาล กองสาธารณสุข

สาธารณสุข ตางๆ3 กลุม คือกลุมผูประกอบการดานสาธา

รณสุขอาหาร,กลุมเสี่ยงและกลุมดาน

สงเสริมสุขภาพ ฯลฯ

พื้นที่
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม



แนวทางที่  2 พัฒนา สงเสริม ดานสาธารณสุข การปองกันและควบคุมโรค

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวย

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

7 โครงการสงเสริมสนับสนุนระบบ เพื่อสงเสริมระบบแพทยฉุกเฉิน เชน 421,000      เขตเทศบาล กองสาธารณสุข

แพทยฉุกเฉิน คาตอบแทนการปฏิบัติงาน,คาอุปกรณ

ในการปฏิบัติงาน,คาวัสดุเครื่องแตงกาย

คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ

8 โครงการฝกอบรมศึกษาดูงาน  - อบรมเพิ่มพูนความรูดานวิชาการใหแก 300,000      เขตเทศบาล กองสาธารณสุข

เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร อสม.

สาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)  - ศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อศึกษาดูงาน

ใหแก อสม. เพื่อนํามาพัฒนางานของ อสม.

ในพื้นที่

9 โครงการกอสรางปายกูชีพกูภัย  -กอสรางปายกลองไฟศูนยกูชีพกูภัย 30,000        เขตเทศบาล กองสาธารณสุข

เทศบาลตําบลภูผามาน ขนาดกวาง 1.20 เมตร ยาว 2 เมตร

พรอมเสาโครงเหล็กสูง 4 เมตร 

(ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)

รวม 1,077,500      

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



แนวทางที่  3 พัฒนา สงเสริม และสนับสนุน การกีฬาและนันทนาการ

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวย

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

1 โครงการจัดแขงขันกีฬาประชาชน ดําเนินการจัดการแขงขันกีฬาประชาชน 150,000      เขตเทศบาล สํานักปลัด

เพื่อสงเสริมใหประชาชนรักการออกกําลังกาย

2 โครงการจัดการแขงขันกีฬา อุดหนุนงบประมาณใหที่ทําการปกครองอําเภอ 15,000        อําเภอภูผามาน สํานักปลัด

"ภูผามานสัมพันธ ตานยาเสพติด" ภูผามานเพื่อดําเนินการแขงขันกีฬา

3 โครงการแขงขันกีฬานักเรียน อุดหนุนงบประมาณใหโรงเรียน 40,000        โรงเรียน สํานักปลัด

และประชาชนตานยาเสพติด ในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาล

4 โครงการแขงขันกีฬาสัมพันธ อุดหนุนงบประมาณใหสํานักงานพัฒนาชุมชน 10,000        เขตเทศบาล สํานักปลัด

ตานยาเสพติด(วันสตรีไทย) เพื่อพัฒนาศักยภาพสตรี พัฒนาชุมชน

5 โครงการวิ่งขอนแกนมาราธอน จัดสงนักกีฬาหรือประชาชนทั่วไป 20,000        จังหวัด สํานักปลัด

เขารวมโครงการวิ่งขอนแกนมาราธอน ขอนแกน

6 โครงการสงเสริมศูนยกีฬาประจํา จัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬาประจําหมูบาน 30,000 เขตเทศบาล สํานักปลัด

หมูบาน และศูนยกีฬาเทศบาล เชน ลูกฟุตบอล

ตระกรอ เสาตาขายกีฬา ฯลฯ

7 โครงการกอสรางลานกีฬาตาน จางเหมากอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 300,000 บริเวณหนอง กองชาง

ยาเสพติดประจําหมูบาน บริเวณหนองปลาซิว หมูที่ 2 ปลาซิว

หมูที่ 2 ตําบลโนนคอม ตําบลโนนคอม รายละเอียดตาม หมูที่ 2 

แบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

พื้นที่
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม



แนวทางที่  3 พัฒนา สงเสริม และสนับสนุน การกีฬาและนันทนาการ

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวย

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

8 โครงการติดตั้งไฟสองสวางสนาม  - จางเหมาติดตั้งไฟสองสวางสนามกีฬา 200,000 โรงเรียน กองชาง

กีฬาตานยาเสพติดในเขตเทศบาล โรงเรียนบานโนนสวางทากระบือ บานโนน

และโรงเรียนบานโนนคอม สวางทากระบือ

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

โรงเรียน

บานโนนคอม

9 โครงการจัดการแขงขันกีฬาเด็ก  อุดหนุนงบประมาณใหโรงเรียนบาน 20,000 โรงเรียน สํานักปลัด

และเยาวชนเพื่อพัฒนาทักษะสู โนนสวางทากระบือซึ่งเปนเจาภาพใน บานโนน

ความเปนเลิศ การจัดการแขงขันกีฬาศูนยเครือขาย สวางทากระบือ

10 โครงการแขงขันกีฬาเยาวชน  อุดหนุนงบประมาณใหโรงเรียนภูผามาน 15,000 โรงเรียน สํานักปลัด

ตานยาเสพติด ในการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชน ภูผามาน

ตานยาเสพติด

11 โครงการแขงขันฟุตบอล จัดการแขงขันฟุตบอล 7 คน โดยเปดรับ 50,000 เขตเทศบาล สํานักปลัด

(ภูผามานคัพ) สมัครผูที่สนใจทั้งในเขตเทศบาลและ

พื้นที่ใกลเคียง

12 โครงการสงเสริมศิลปะดนตรี อบรมความรูเกี่ยวกับดนตรีศิลปะพื้นบาน 50,000 เขตเทศบาล สํานักปลัด

พื้นบาน พรอมจัดซื้อวัสดุเครื่องดนตรีพื้นบานที่ใช

ในการฝกอบรมใหกับโรงเรียนในเขต

เทศบาล

13 โครงการเตนแอโรบิค จางผูนําเตนแอโรบิคใหกับประชาชน 50,000 เขตเทศบาล สํานักปลัด

และผูที่สนใจในเขตเทศบาลไดออกกําลังกาย

รวม 950,000        

พื้นที่
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม



แนวทางที่  4 สงเคราะหและชวยเหลือ ผูยากจน และผูดอยโอกาส

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวย

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

1 โครงการจัดเบี้ยยังชีพแกผูปวยเอดส จายเบี้ยยังชีพแกผูปวยเอดสในเขตเทศบาล 50,000 เขตเทศบาล สํานักปลัด

100% ทุกคน

2 โครงการจัดเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุ จายเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุตามหลักเกณฑ 4,100,000 เขตเทศบาล สํานักปลัด

100% ตามขั้นบันใด ที่ระเบียบกําหนด 100% ของผูมีสิทธิ์

ไดรับ

3 โครงการจัดเบี้ยยังชีพแกคนพิการ จายเบี้ยยังชีพแกคนพิการทุกราย 534,000 เขตเทศบาล สํานักปลัด

100%

4 โครงการชวยเหลือผูปวยเอดส อุดหนุนงบประมาณใหที่ทําการปกครอง 15,000 เขตเทศบาล สํานักปลัด

และผูติดเชื้อ HIV อําเภอภูผามาน ตามโครงการชวยเหลือ

ผูปวยเอดสและผูติดเชื้อ HIV

5 โครงการจางนักเรียน/นักศึกษา ดําเนินการจางนักเรียน/นักศึกษาใหทํางาน 80,000 เขตเทศบาล สํานักปลัด

ทํางานในชวงปดภาคเรียน มีรายไดแบงเบาภาระผูปกครองในชวง

ปดภาคเรียน

6 โครงการชวยเหลือประชาชน สงเคราะหชวยเหลือผูยากไร ผูพิการหรือ 70,000 เขตเทศบาล สํานักปลัด

ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล ผูดอยโอกาสทางสังคม เปนตน

7 โครงการซอมแซมที่อยูอาศัย  -จางแรงงานดําเนินการกอสรางหรือซอม 20,000 เขตเทศบาล สํานักปลัด

ใหประชาชน ผูดอยโอกาส ผูยากไร แซมที่อยูอาศัยใหกับประชาชนผูดอยโอกาส

ผูยากจน ผูยากไรและผูยากจน

 - จัดซื้อวัสดุกอสรางเพื่อนําไปซอมแซม 50,000        

ที่อยูอาศัยใหประชาชน ผูดอยโอกาส

ผูยากไรและผูยากจน

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



แนวทางที่  4 สงเคราะหและชวยเหลือ ผูยากจน และผูดอยโอกาส

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวย

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

8 โครงการเทศกาลไหมประเพณี อุดหนุนงบประมาณใหที่ทําการปกครอง 15,000 เขตเทศบาล สํานักปลัด

ผูกเสี่ยวจังหวัดขอนแกน อําเภอภูผามาน ตามโครงการเทศกาลไหม

ประเพณีผูกเสี่ยวจังหวัดขอนแกน

9 โครงการสงเสริมกิจกรรมเหลา อุดหนุนงบประมาณใหที่ทําการปกครอง 10,000 เขตเทศบาล สํานักปลัด

กาชาดดานการบริจาคโลหิต อําเภอภูผามาน ตามโครงการสนับสนุน

กิจกรรมเหลากาชาดดานการบริจาคโลหิต

10 โครงการสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ  -ฝกอบรมอาชีพที่เหมาะสมใหแกผูสูงอายุ 50,000 เขตเทศบาล สํานักปลัด

และคนพิการ เชนเครื่องจักสาน ฯลฯ

 -ฝกอบรมอาชีพที่เหมาะสมใหแกผูพิการ

 เชนชางยนตเล็ก,ชางซอมคอมพิวเตอรฯลฯ

รวม 4,994,000      

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



แนวทางที่  5 สงเสริมกระบวนการเรียนรูในการดําเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวย

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

1 โครงการสงเสริมความรูเกี่ยวกับ  1.ฝกอบรมความรูเกี่ยวกับเกษตรชีวภาพ 30,000 เขตเทศบาล สํานักปลัด

การทําเกษตรชีวภาพ ใหกับเกษตรกรและผูที่สนใจในเขตเทศบาล

 2.ตรวจคัดกรองเพื่อออกใบรับรองแก

ผูผานมาตรฐานที่กําหนดเพื่อสงเสริม

การตลาด (เชนมาตรฐาน GAP)

2 โครงการสงเสริมการประมงน้ําจืด  -ผลิตลูกปลาแจกจายใหกับประชาชน 30,000 เขตเทศบาล สํานักปลัด

เพื่อนําไปเลี้ยง

 -ฝกอบรมการแปรรูปและการถนอมอาหาร

จากปลาเพื่อจําหนายเปนรายไดเสริม

ใหแกประชาชน

3 โครงการจัดตั้งศูนยสาธิตการเรียนรู สรางสื่อการเรียนรู ตามปรัชญาเศรษฐกิจ 50,000 เขตเทศบาล สํานักปลัด

เศรษฐกิจพอเพียง พอเพียงเพื่อเปนแหลงคนควาหาความรู

ใหกับนักเรียนนักศึกษา ตลอดจน

ประชาชนที่สนใจ

4 โครงการขับเคลื่อนขยายผล  -อุดหนุนงบประมาณใหที่ทําการปกครอง 10,000 เขตเทศบาล สํานักปลัด

โครงการตามแนวพระราชดําริ อําเภอภูผามานตามโครงการขับเคลื่อน

ขยายผลโครงการตามแนวพระราชดําริ

รวม 120,000        

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



แนวทางที่  6 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวย

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

1 โครงการปองกันและแกไขปญหา  ดําเนินการแกไขปญหายาเสพติดตาม 60,000 เขตเทศบาล สํานักปลัด

ยาเสพติด นโยบายรัฐบาล และนโยบายจังหวัด

ขอนแกน ตามโครงการจังหวัดขอนแกน

ไมยุงเกี่ยวยาเสพติดอยางยั่งยืน

 -อุดหนุนงบประมาณใหที่ทําการปกครอง 30,000 อําเภอภูผามาน สํานักปลัด

อําเภอภูผามานตามโครงการปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติด

 -อุดหนุนงบประมาณใหจังหวัดขอนแกน 30,000 จังหวัดขอนแกน สํานักปลัด

ตามโครงการปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติด

รวม 120,000        

แนวทางที่  7 พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวย

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

1 โครงการจัดการจราจรภายใน  -จัดทําเครื่องหมายตาง ๆ หรือการกระทํา 90,000 เขตเทศบาล สํานักปลัด

เขตเทศบาล อื่น ๆเกี่ยวกับการจราจร

2 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ  -จัดตั้งจุดสกัดและบริการประชาชนใน 70,000 เขตเทศบาล สํานักปลัด

ทางถนน ชวงเทศกาลตาง ๆ

3 โครงการฝกอบรมวินัยจราจร  อบรมใหความรูกับประชาชนและผูที่สนใจ 30,000 เขตเทศบาล สํานักปลัด

ในเขตเทศบาลในเรื่องระเบียบวินัย

จราจรที่ควรรู

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



แนวทางที่  7 พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หนวย

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

4 โครงการฝกซอมแผนปองกัน ฝกอบรมซอมแผนเพื่อปองกันสาธารณภัย 30,000 เขตเทศบาล สํานักปลัด

และบรรเทาสาธารณภัย ที่อาจจะเกิดขึ้นในเขตเทศบาลเพื่อ

ปองกันและเตรียมพรอมรวมกับหนวยงาน

ที่เกี่ยวของและ MOU ที่กําหนด

รวม 220,000        

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
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