


 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตําบลภูผามาน 

เรื่อง  รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาและผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(ครั้งท่ี 1 รอบเดือนเมษายน) 

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

  ดวย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น   

พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒5๕๙ ขอ ๑๓ (๓) กําหนดใหผูบริหารองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล ตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประกาศผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบโดยท่ัวไปอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และ

เดือนตุลาคมของทุกป 

   ดังนั้น  เพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี ๒ ขอ ๑๓ (๓) เทศบาลตําบลภูผามาน  

จึงขอประกาศผลติดตามประเมินผลแผนพัฒนาและผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑       

(ครั้งท่ี 1 รอบเดือน เมษายน)  มาเพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการ

ของเทศบาลตําบลภูผามาน    

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ ณ วันท่ี  ๓๐ เดือน  เมษายน   พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

 

        

(นายประสิทธ์ิ  คําภาพันธ) 

 นายกเทศมนตรีตําบลภูผามาน 

 

 

 



คํานํา 

 

 ดวยร ะเบียบกร ะทรวงมหาดไทย วา ดวยการจั ดทํา แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนท องถิ่ น          

พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒)พ.ศ.๒๕๕๙  ขอ ๑๓ ใหรายงานผลและเสนอความเห็น         

ตอผูบริหารทองถิ่นเพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมท้ัง

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหา วันนับ

แตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดย

อยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป นั้น 

 ดังนั้น  เพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ ขอ ๑๓ (๓) เทศบาลตําบล        

ภูผามาน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล จึงไดทํารายงานผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ (ครั้งท่ี ๑ รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑) เพ่ือเปนการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของปท่ีผานมาวามีความสอดคลองกับแผนงานท่ีไดวางเอาไวหรือไม การดําเนินงานมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพียงใด และสามารถใชเปนขอมูลยอนกลับเพ่ือนําไปประกอบการพิจารณาปรับปรุง

และตัดสินใจในการกําหนดแนวทางการพัฒนาทองถิ่นในปตอไป ตลอดจนเพ่ือรายงานผลการดําเนินงานตอ

ประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงานในรอบป เพ่ือใหประชาชนมีสวน

รวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการเทศบาลตําบลภูผามาน 

 

 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

เทศบาลตําบลภูผามาน 



สารบัญ 

 

 เรื่อง          หนา 

สวนท่ี ๑  บทนํา 

 ๑.๑  ความหมายของการติดตามและประเมินผล     ๑ 

 ๑.๒  วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล     ๒ 

 ๑.๓  กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลแผน    ๒ 

 ๑.๔  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป     ๓ 

 ๑.๕  หนวยงานรับผิดชอบ       ๓-๔ 

 ๑.๖  วิสัยทัศน  (Vision)        ๔ 

 ๑.๗  พันธกิจ  (Mission)        ๔ 

 ๑.๘  เปาประสงค  (OBJECTIVE)       ๔ 

 ๑.๙  ยุทธศาสตรการพัฒนาในชวง (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔    ๕ 

สวนท่ี  ๒  การติดตามผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ครั้งท่ี ๑ รอบเดือน เมษายน) 

 ตารางแสดงจํานวนโครงการและงบประมาณท่ีบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  ๖ 

 พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

 ตารางแสดงจํานวนโครงการและงบประมาณท่ีบรรจุไวในเทศบัญญัติ งบประมาณ ๗ 

 รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ตารางแสดงรายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย   ๗-๑๖ 

 โครงการท่ีดําเนินการแลวปงบประมาณ ๒๕๖๑ (รอบเดือนเมษายน)   ๑๖-๑๙ 

 รูปภาพแสดงผลการดําเนินงานปงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน  ๒๕๖๑ ๒๐-๒๕ 

  

  

 

 



สวนท่ี ๑ 

บทนํา 

 การติดตา มและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบา ลตําบลภู ผามาน ไดดําเนิ นการตา มระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.๒๕59  โดยผูบริหาร

เทศบาลตําบลภูผามาน ไดแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลภูผามาน 

โดยมีหนาท่ี กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ดําเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา ราย งานผล และเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต อ

นายกเทศมนตรีตําบลภูผามาน เพ่ือใหนายกเทศมนตรีเสนอตอสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และ

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยท่ัวกัน อยางนอยปละ 2ครั้ง 

ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  นั้น 

 ดังนั้น  เพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.๒๕59 ขอ 13 (๓) เทศบาลตําบลภูผามานจึงไดทํารายงานผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ 2561 (ครั้งท่ี 1) รอบเดือนเมษายน เพ่ือเปนการประเมินผลการปฏิบัติงานวามีความ

สอดคลองกับแผนงานท่ีไดวางไวหรือไม การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพียงใด และสามารถใชเปนขอมูล

ยอนกลับเพ่ือนําไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงและตัดสินใจในการกําหนดแนวทางการพัฒนาทองถิ่นตอไป 

ตลอดจนเพ่ือรายงานผลการดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงาน 

เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการเทศบาลตําบลภูผามาน 

๑.๑ ความหมายของการติดตามและประเมินผล 

  ๑.๑.๑  การติดตาม 

   เปนการติดตามตรวจสอบความกาวหนาในการดําเนินงานการจัดสรรทรัพยากร (input) 

เปนการพิจารณาความสัมพันธระหวางการใชทรัพยากรในโครงการ (input) กับผลผลิต (output)  ของโครงการ

รวมกับปจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินงานการติดตามผลเปนเครื่องมือในชวงการปฏิบัติงานของโครงการ 

เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาการสงมอบปจจัยการผลิต กําหนดการทํางาน การผลิตผลผลิต และการดําเนินงานตางๆ ได

ดําเนินการไปตามแผนท่ีวางไว  

  ๑.๑.๒  การประเมินผล  

เปนขั้นตอนการตรวจสอบความกาวหนาของแผนงานโครงการ ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธ์ิของแผนงานโครงการ

วามีมากนอยเพียงใด เม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑท่ีกําหนดขึ้น การประเมินผลจึงเปนกระบวนการบงชี้ถึงคุณคาของ

แผนงานโครงการ วาไดผลตามวัตถุประสงคของแผนงานโครงการนั้นหรือไม  



๑.๒  วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผลแผน 

  ๑.๒.๑  เพ่ือใหทราบวาโครงการท่ีดําเนินการไปนั้นประสบผลสัมฤทธ์ิหรือลมเหลวหรือไม และ

สามารถพิจารณาไดวาควรสนับสนุนตอไปหรือไม 

  ๑.๒.๒  เพ่ือใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะนําไปสูการปรับปรุงการดําเนินงาน

ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  ๑.๒.๓  เพ่ือใหทราบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมของแผนพัฒนาเทศบาล และนําขอมูลท่ีไดไปเปนขอชี้แนะแก

ผูบริหารในการจัดทําแผนพัฒนาปตอไป 

  ๑.๒.๔ เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผล

การดําเนินงานในรอบป เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการเทศบาลตําบล        

ภูผามาน 

๑.๓ กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลแผน 

  ๑.๓.๑  ความสําคัญของการติดตาม 

   การติดตามเปนเครื่องมือท่ีจําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการท่ีดําเนินการอยู 

หากไมมีระบบติดตามของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการดําเนินงานใหลุลวง คาใชจาย โครงการสูง

เกินกวาท่ีกําหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวา ท่ีควรจะเปน เกิดปญหาใน

การควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือ

ระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายท่ีไดรับประโยชนจากโครงการ ในทางตรงกันขามหากโครงการมีระบบติดตามท่ีดี

แลวจะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน (Cost – effective)  ดําเนินงานตางๆ  

  ๑.๓.๒  ความสําคัญของการประเมินผล 

   การประเมินผลนั้น เปนสิ่งหนึ่งท่ีจําเปนสําหรับการดําเนินการ เชนเดียวกับการติดตาม

เพราะผลท่ีไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการ ซ่ึงขึ้นอยู กับ

วัตถุประสงคของการประเมิน  การประเมินผลแผนงานจึงเปนส่ิงท่ีจะบงชี้วาแผนงานท่ีกําหนดไว ไดมีการปฏิบัติ

หรือไม อยางไร อันเปนตัวขี้วัดวาแผนหรือโครงการท่ีไดดําเนินการไปแลวนั้น ใหผลเปนอยางไร นําไปสูความสําเร็จ

ตามแผนงานท่ีกําหนดไวหรือไม อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบ วามีความสอดคลองกับการใช

ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซ่ึงผลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกับ (Feedback)  ท่ี

สามารถนําไปใชในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป นอกจากนี้ การประเมินยังถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคา 

และการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลท่ีเก็บรวบรวมอยางเปนระบบมีความเท่ียงตรง เชื่อถือได 

 



๑.๔  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป 

  ๑.๔.๑  การติดตาม (Monitoring)  เปนการติดตามเพ่ือใหทราบความกาวหนาในการดําเนินงานตาม

โครงการตางๆ ท่ีไดรับงบประมาณและไดบรรจุไวในแผนดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  โดยดําเนินการ

ตรวจระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาตลอดจนการใชจายงบประมาณโดยจําแนกตามยุทธศาสตรการพัฒนาโดย

ติดตามเม่ือสิ้นปงบประมาณเพ่ือใชเปนขอมูลยอยกลับเพ่ือนําไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงและตัดสินใจในการ

กําหนดแนวทางการพัฒนาทองถิ่นในปตอไป 

  ๑.๔.๒  การประเมินผล  (Evaluation)  เปนการร วบรวมผลกา รติดตามของ โครงการและ

ประเมินผลโครงการ เพ่ือวิเคราะหและประเมินผลการดําเนินงาน โดยการประเมินผลในเชิงคุณภาพโดยแบงการ

ประเมินดังนี้ (๑) การประเมินผลสัมฤทธ์ิตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาซ่ึงไดกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาและได

กําหนดตัวชี้วัดไว  (๒)  การประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลภูผามานในภาพรวมโดย

วิธีการสุมตัวอยาง 

๑.๕  หนวยงานรับผิดชอบ 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด วยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น        

พ.ศ.๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  กําหนดให ผูบริหารทองถิ่นแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาลตําบลภูผามานไดมีคําสั่งเทศบาลท่ี  65/๒๕60 ลงวันท่ี  13  มีนาคม       ๒๕

60  แตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลภูผามาน ดังนี้ 

๑. นายชินกฤต  ราษฎรเหนือ ประธานสภาเทศบาล  ประธานกรรมการ 

๒.  นายสวาน  เชื้อไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 

๓. นายพรชัย  โยธาธรรม สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 

๔. นายคําพันธ  ศรีหัวแฮ ผูแทนประชาคม   กรรมการ 

๕. นายอนัน  สอนลา  ผูแทนประชาคม   กรรมการ 

๖. ผอ.โรงเรยีนบานโนนคอม  ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของ  กรรมการ 

๗. ผอ.ศูนยการศึกษานอกระบบฯ  ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของ กรรมการ 

๘. นางเบญจรินทร  เดชพุฒ รองปลัดเทศบาลตําบลภูผามาน กรรมการ 

๙. นายฐิติกร  แกวคํา  ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

๑๐. นายวิวัฒน  ศรีบุญเรือง ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

๑๑. นายอาวิรุธ  ฤาชาบุตร หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล กรรมการและเลขานุการ 

อํานาจหนาท่ีของ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 



๑.  กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

๒. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

๓. รา ย งา นผลและเสนอควา มเห็น  ซ่ึ ง ได จ า กกา ร ติดตา มและประเ มินผลแผน พัฒนา                 

ตอนายกเทศมนตรีตําบลภูผามาน เพ่ือใหนายกเทศมนตรีตําบลภูผามานเสนอตอสภาเทศบาล

ตําบลภูผามาน คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลภูผามาน และประกาศผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหา วันนับแตวัน

รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบ

วันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

๔.  แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามเห็นสมควร  

๑.๖ วิสัยทัศน (Vision) 

“ มุงสูเมืองวัฒนธรรมนาอยู เนนการสรางรายไดภาคเกษตรชีวภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ในป 2564” 

๑.๗พันธกิจ (Mission) 

๑. สงเสริมการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจนความรูแกประชาชนใหมีจิต

สาธารณะรูจักพ่ึงตนเอง 

๒. ถายทอดระบบการบริหารจัดการท่ีดีในระดับองคกรและชุมชน 

๓. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชนมีความสมดุลอยางยั่งยืน 

๔. สงเสริมอาชีพเพ่ือใหเกิดรายได โดยเนนภาคเกษตรชีวภาพ 

๕. พัฒนาโครงสรางเมืองท่ีเอ้ือตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการจัดระบบ สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

6. พัฒนาคนใหมีคุณภาพ ท้ังดาน สุขอนามัย การศึกษา คุณธรรม และฐานความรูตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๘  เปาประสงค (OBJECTIVE) 

๑. มีการอนุรักษสืบสานประเพณี วัฒนธรรมและการเผยแพรสูสังคมภายนอก 

๒. พัฒนาสมรรถนะการทํางานของบุคลากรเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการประชาชนและ

สนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการและพัฒนาทองถิ่น 

๓. อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเสริมสรางความเขมแข็งในการบริหาร

จัดการสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืนตามแนวทางเมืองคารบอนตํ่า 

๔. สรางโอกาสในการประกอบอาชีพท่ีหลากหลายและยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๕. ยกระดับการพัฒนาโครงสรางเมืองระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการท่ีไดมาตรฐาน 

๖. ยกระดับชีวิตของประชาชนและสรางความม่ันคงทางสังคม 

 



 

๑.๙  ยุทธศาสตรการพัฒนาแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป 

ยุทธศาสตรท่ี ๑  การอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

ยุทธศาสตรท่ี  ๒  การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี ๔  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน อาชีพและการทองเท่ียว 

ยุทธศาสตรท่ี ๕  การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู 

ยุทธศาสตรท่ี ๖ พัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

 

 

 

 

 



สวนท่ี ๒ 

การติดตามผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑(ครั้งท่ี ๑ รอบเดือนเมษายน) 

๒.๑ การวางแผน 
 

    เทศบาลตําบลภูผามาน ไดจัดทําแผนพัฒนา 4ป (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖4) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒)         

พ.ศ. 2559 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม จัดประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา เพ่ือรับฟง

ปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ี กอนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น   

4 ป ตอไป 

 เทศบาลตําบลภูผามาน ไดประกาศใชแผนพัฒนา 4 ป (พ.ศ. 25๖1-2564) เม่ือวันท่ี 2๘ ตุลาคม 255๙ ประกาศ

แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป แกไขเพ่ิมเติมเติมฉบับท่ี 1 เม่ือวันท่ี 19 กรกฎาคม  2560 ประกาศแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป แกไขเพ่ิมเติม

ฉบับท่ี 2 เม่ือวันท่ี 15  กุมภาพันธ 2561  โดยไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป        (พ.ศ. 25๖1-

2564) 

 
 

ยุทธศาสตร 
2561 2562 2563 2564 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

การอนุรักษ

วัฒนธรรมและ

ภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

14 764,000 14 764,000 14 764,000 14 764,000 

การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการท่ีดี 
22 6,254,700 18 3,835,000 18 2,095,000 14 1,185,000 

การจัดการ

ทรัพยากรธรรมช

าติและ

ส่ิงแวดลอม 

 

 

20 217,491,200 15 19,934,000 9 525,000 16 3,666,000 

การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน

อาชีพและการ

ทองเท่ียว 

7 290,000 9 435,000 9 1,180,000 10 1,780,000 

การพัฒนาเมือง

และชุมชนนาอยู 
19 12,706,000 15 5,411,890 12 14,783,000 6 1,477,000 

การพัฒนาคน 57 25,112,000 56 12,897,000 53 12,477,000 53 12,757,000 



 

และสังคมท่ีมี

คุณภาพ 

รวม 139 262,617,900 127 43,276,890 115 31,824,000 113 21,629,000 

 

 
การจัดทํางบประมาณ 

ผูบริหารเทศบาลตําบลภูผามาน ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันท่ี 15 กันยายน 2560 โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ 

จํานวน 81 โครงการ งบประมาณ 17,670,910 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี ้ 

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบัญญัต ิ

การอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 12 527,000.00 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี 8 245,000.00 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  8 250,000.00 

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอาชีพและการทองเท่ียว 2 55,000.00 

การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู 9 5,341,000.00 

การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 38 10,804,910.00 

รวม 77 17,222,910.00 
 

 
    รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตําบลภูผามาน มีดังน้ี 

  ยุทธศาสตร โครงการ  
จํานวน

งบประมาณ 

วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

1. การอนรัุกษวัฒนธรรม

และภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการทําบุญตักบาตร

เนื่องในวันข้ึนปใหม 

10,000.00 เพ่ือสงเสริมใหประชาชนได

ทําบุญในวันข้ึนปใหม ตอนรับ

ศักราชใหม 

เชิญชวนพอคาประชาชน ขาราชการ 

ฯลฯ รวมกันทําบุญตักบาตรขาวสาร

อาหารแหงเนื่องในวันข้ึนปใหม 

2. การอนรัุกษวัฒนธรรม

และภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการจัดงาน

ประเพณีตรุษไท 

120,000.00 เพ่ืออนุรักษและเผยแพร

ประเพณีอันดีงามต้ังแตบรรพ

บุรุษใหคงอยูไปจนถึงรุนลูกรุน

หลานสืบทอดกันไปใหคน

ทองถ่ินอ่ืนไดรับรูโดยเนนการ

มีสวนรวมของประชาชนและ

เยาวชน 

 

 

เทศบาลตําบลภูผามานจัดกิจกรรมงาน

ตรุษไทจัดขบวนแห,สงประกวดเทพี 

ฯลฯและหรืออุดหนุนใหอําเภอภูผามาน

ในการดําเนินการจัดงานตามขอตกลงท่ี

ประชุมสวนราชการ 

3. การอนรัุกษวัฒนธรรม

และภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการจัดงาน

ประเพณีสงกรานต 

90,000.00 เพ่ือใหประชาชนไดสืบสาน

ประเพณีอันดีงามไวให

ลูกหลานสืบไป 

จัดงานประเพณีสงกรานตประกอบดวย

การตรวจสุขภาพผูสูงอายุ,จัดใหมี

บริการตัดผมแกผูสูงอายุ ฯลฯ 



4. การอนรัุกษวัฒนธรรม

และภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการจัดงานบุญบ้ัง

ไฟ 

30,000.00 เพ่ือใหประชาชนไดสืบสาน

ประเพณีอันดีงามไวให

ลูกหลานสืบไป 

จัดงานบุญบ้ังไฟ ประกอบดวยการ

ประกวดขบวนเอกลักษณทองถ่ินด้ังเดิม,

จัดทําเนียบบัวนาง (นางเทียม) ฯลฯ 

 

 

5. การอนรัุกษวัฒนธรรม

และภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการจัดกิจกรรมแห

เทียนเขาพรรษา 

50,000.00 เพ่ือใหประชาชนไดสืบสาน

ประเพณีอันดีงามไวให

ลูกหลานตอไป 

จัดกิจกรรมแหเทียนเขาพรรษา 

ประกอบดวยประกวดตนเทียนพรรษา

ของแตละหมูบาน,ประกวดขบวนแห ฯ 

ฯลฯ 

6. การอนรัุกษวัฒนธรรม

และภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการสรงน้ําถํ้าพระ

และถํ้าหมูบ 

35,000.00 เพ่ือใหประชาชนไดสืบสาน

ประเพณีอันดีงามไวให

ลูกหลานตอไป 

จัดงานประเพณีสรงน้ําถํ้าพระถํ้าหมูบใน

การจัดกิจกรรมตามประเพณีท่ีสืบทอด

กันมา 

 

7. การอนรัุกษวัฒนธรรม

และภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการแขงขันเรือพาย

ในวันออกพรรษา 

60,000.00 เพ่ือใหประชาชนไดสืบสาน

ประเพณีอันดีงามไวให

ลูกหลานตอไป 

จัดการแขงขันเรือพายท้ังประเภทในเขต

เทศบาลและประเภทท่ัวไป(ภายนอก)

บริเวณหนองสมอในวันออกพรรษา 

8. การอนรัุกษวัฒนธรรม

และภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการจัดงานพิธีเฉลิม

พระเกียรติ 12 สิงหาคม 

มหาราชิน ี

7,000.00 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระนาง

เจาสิริกิตย 

อุดหนุนงบประมาณใหอําเภอในการ

ดําเนินการจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติ

พระนางเจาสิริกิต 

9. การอนรัุกษวัฒนธรรม

และภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการสงเสริมการจัด

งานประเพณีลอย

กระทงในวันเพ็ญเดือน 

12 

30,000.00 เพ่ือเปนการอนุรักษสืบสาน

ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี

งาม 

อุดหนุนงบประมาณใหบานเซินใตเพ่ือ

จัดงานประเพณีลอยกระทงในวันเพ็ญ

เดือน 12 ตามแผนชุมชนบานเซินใต 

10. การอนรัุกษวัฒนธรรม

และภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการจัดงาน

ประเพณีลอยกระทงใน

วันออกพรรษา 

30,000.00 เพ่ือใหประชาชนไดสืบสาน

ประเพณีอันดีงามไวให

ลูกหลานตอไป 

อุดหนุนงบประมาณใหบานเซินเหนือ

เพ่ือจักงานประเพณีลอยกระทงในวัน

ออกพรรษา ตามแผนชุมชนบานเซิน

เหนือ 

11. การอนรัุกษวัฒนธรรม

และภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการเทศกาลไหม

นานาชาติประเพณีผูก

เส่ียว 

15,000.00 เพ่ือเปนการสงเสริมเทศกาล

ไหมประเพณีผูกเส่ียว 

อุดหนุนจังหวัดขอนแกนเพ่ือจัดงาน

เทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูก

เส่ียว 

12. การอนรัุกษวัฒนธรรม

และภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการจัดงานพิธีถวาย

พระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดช 

50,000.00 เพ่ือจัดงานพระราชพิธีถวาย

พระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

ภูมิพลอดุลยเดช 

จัดงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาททสมเด็จพระปรมนิทรภูมิพล 

อดุลยเดช 

13. การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการท่ีดี 

โครงการจัดงานวัน อป

พร. 

20,000.00 เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจใน

การปฏิบัติงานของ สมาชิก 

อปพร. 

จัดพิธีเดินสวนสนามรวมกับศูนย อปพร. 

ในเขต อ.ภูผามาน 



 

14. การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการท่ีดี 

โครงการวันเทศบาล 50,000.00 เพ่ือระลึกถึงการจัดต้ัง อปท.

ในรูปแบบเทศบาล,สรางขวัญ

และกําลังใจในการทํางานของ

พนักงาน 

จัดทําบุญตักบาตร,จัดกิจกรรม

ประชาสัมพันธบทบาท,และหนาท่ี

เทศบาล ฯลฯ,ประชาสัมพันธผลการ

ดําเนินงานของเทศบาลใหประชาชน

ทราบ 

 

 

15. การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการท่ีดี 

โครงการจัดงานวัน

ทองถ่ินไทย 

5,000.00 เพ่ือระลึกถึงพระมหา

กรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัวในการ

กระจายอํานาจการปกครอง

ใหประชาชนในทองถ่ินไดมี

สวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 

อปท.ในเขตอําเภอภูผามานรวมกันจัด

กิจกรรมรวมกันบริเวณท่ีวาการอําเภอ 

ภูผามาน เชน ทําบุญตักบาตร พิธี

สักการะตอพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว/ประชาสัมพันธ

งานทองถ่ินใหประชาชนไดรับรู 

16. การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการท่ีดี 

โครงการฝกอบรมการ

จัดทําแผนชุมชนในเขต

เทศบาล 

20,000.00 เพ่ือใหความรูในการจัดทํา

แผนชุมชนแกคณะกรรมการ

หมูบาน 

อบรมเชิงปฏิบัติการใหกับ

คณะกรรมการชุมชนในการจัดทําแผน

ชุมชน 

17. การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการท่ีดี 

โครงการอุดหนุนการ

แกไขปญหา "ศูนยดํารง

ธรรมอําเภอภูผามาน" 

(ศดธ.อ.ภูผามาน) 

15,000.00 -เพ่ือเปนศูนยกลางรับ

เร่ืองราวความเดือดรอนของ

ประชาชนในทุกเร่ืองทาง

ชองทางการส่ือสารท่ีทันสมัย 

ไดแก โทรศัพท Internet 

และอ่ืนๆ -เพ่ือเปนศูนยกลาง

ประสานการปฏิบัติและสง

เร่ืองราวใหหนวยงานท่ี

เก่ียวของรับไปดําเนินการ

อยางรวดเร็ว 

อุดหนุนงบประมาณใหอําเภอภูผามาน

เพ่ือดําเนินการตามวัตถุประสงคของ

โครงการ 

18. การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการท่ีดี 

โครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริการ

ประชาชนดานการ

ทะเบียน 

15,000.00 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

พัฒนาคุณภาพการบริการ

ประชาชนดานการทะเบียน

และบัตร 

อุดหนุนงบประมาณใหอําเภอภูผามาน

เพ่ือดําเนินการตามโครงการ 

19. การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการท่ีดี 

โครงการจางสํารวจ

ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

20,000.00 -เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของ

ประชาชนในการใหบริการ

ของเทศบาลตําบลภูผามาน –

เพ่ือนําผลสํารวจท่ีไดมา

ปรับปรุงการทํางานใหดีย่ิงข้ึน 

 

จางสถาบันการศึกษาท่ีเปนกลางในการ

สํารวจความพึงพอใจของประชาชนใน

งานบริการของเทศบาลตําบลภูผามาน 



20. การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการท่ีดี 

โครงการอบรมใหความรู

บทบาทหนาท่ี

คณะกรรมการตรวจรับ

พัสดุและคณะกรรมการ

ตรวจรับงานจางและ

การควบคุมงานกอสราง

ของเทศบาลตําบลภูผา

มาน 

100,000.00 เพ่ือใหความรูกับ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

และคณะกรรมการตรวจรับ

งานจางและการควบคุมงาน

กอสรางถึงบทบาทหนาท่ีของ

กรรมการแตละชุดท่ีกรรมการ

ควรรู 

จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับบทบาท

หนาท่ีของคณะกรรมการและส่ิงท่ี

คณะกรรมการควรรู 

21. การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการพัฒนา

มาตรฐานตลาดสดนา

ซ้ือ 

 

 

 

20,000.00 เพ่ือยกระดับตลาดสดใหได

มาตรฐานตลาดสดนาซ้ือ 

จัดอบรมวิชาการ อาหารสะอาดและ

ปลอดภัยแกผูประกอบการตลาดสด 

22. การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการสรางจิตสํานึก

ในการอนุรักษฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

20,000.00 เพ่ือใหประชาชนเกิดจิตสํานึก

ในการรักษาและฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

ฝกอบรมประชาชน/นักเรียน/เยาวชน

เพ่ือใหความรูและใหมีอาสาสมัครพิทักษ

ส่ิงแวดลอม 

23. การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการเพ่ิมพ้ืนท่ีสี

เขียว 

50,000.00 เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปาใหเกิดความ

อุดมสมบูรณ 

ปลูกปาในพ้ืนท่ีสาธารณะและถนน

ตนแบบเพ่ือเปนเอกลักษณ จ.ขอนแกน 

24. การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการสงเสริม

เทศบาลเมืองคารบอน

ตํ่า 

20,000.00 เพ่ือดําเนินการตาม

ยุทธศาสตรเมืองคารบอนตํ่า 

1.ปลูกปาชุมชน2.ประชาสัมพันธการ

บริโภคสินคา3.รณรงคใชพลังงาน

ทดแทน4.รณรงคในการใชจักยานแทน

รถจักรยานยนต 

25. การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดําริ 

30,000.00 เพ่ือเปนการสนองพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพ ฯ 

จัดอบรมวิชาการใหความรูและส่ือ

ประชาสัมพันธโครงการ ,จัดทํา

สวนพฤษศาสตรโรงเรียน 

 

26. การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการจัดการ

ส่ิงแวดลอมเก่ียวกับ

สถานท่ีท้ิงขยะมูลฝอย 

10,000.00 เพ่ือสรางความรูความเขาใจ

ใหกับประชาชนในบริเวณท่ีท้ิง

ขยะเพ่ือลดการตอตาน ตาม

บันทึกขอตกลง 

อุดหนุนเทศบาลตําบลโนนคอมในการ

สรางจิตสํานึกและการมีสวนรวมของ

ประชาชนใกลเคียงกับสถานท่ีท้ิงขยะ 

สรางความรวมมือและลดการตอตาน 

(ตามบันทึกขอตกลง MOU) 

 

27. การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการฝงกลบขยะมูล

ฝอย 

85,000.00 เพ่ือปองกันและแกไขปญหา

มูลพิษตามบันทึกขอตกลง 

อุดหนุนเทศบาลตําบลโนนคอม

ดําเนินการฝงกลบขยะมูลฝอย สถานท่ี

ท้ิงขยะมูลฝอยเพ่ือมิใหเกิดมลพิษ (ตาม

บันทึกขอตกลง MOU) 



28. การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการสัตวปลอดโรค

คนปลอดภัยจากโรคพิษ

สุนัขบา 

15,000.00 -เพ่ือใหประชาชนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบา -สุนัข

ไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรค

พิษสุนัขบาครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ี

เขตเทศบาล 

ฉีดวัคซีนสุนัขและแมวในเขตเทศบาล

ทุกตัว 

29. การพัฒนาเศรษฐกิจ

ชุมชนอาชีพและการ

ทองเท่ียว 

โครงการสงเสริมอาชีพ

พัฒนาสูวิสาหกิจชุมชน

อยางย่ังยืน 

30,000.00 เพ่ือสงเสริมความรูและทักษะ

ในการผลิตสินคาและบรรจุ

ภัณฑ 

สนับสนุนกลุมอาชีพเดิมท่ีมีศักยภาพ

เพ่ือพัฒนาสินคาใหเปนผลิตภัณฑชุมชน

โดยการสนับสนุนวัสดุอุปกรณและทุน

หมุนเวียนใหแกกลุมท่ีมีความเขมแข็ง

และย่ังยืน 

30. การพัฒนาเศรษฐกิจ

ชุมชนอาชีพและการ

ทองเท่ียว 

โครงการสงเสริมและ

สนับสนุนกลุมอาชีพ

ทางเลือกใหมตาม

พระราชดําริเศรษฐกิจ

พอเพียง 

25,000.00 เพ่ือสงเสริมการประกอบ

อาชีพตามแนวพระราชดําริ

หลักเศรษฐกิจพอเพียง , เพ่ือ

สงเสริมสนับสนุนการรวมกลุม

ของประชาชนใหเกิดกลุมใหม

เพ่ิมข้ึนสรางงานสรางรายได

อยางย่ังยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อบรมสงเสริมความรูเพ่ือสรางโอกาส

และทางเลือกในการประกอบอาชีพแก

ประชาชน โดยยึดแนวทางพระราชดําริ

หลักเศรษฐกิจพอเพียง เชน สงเสริมการ

แปรรูปผลิตภัณฑจากสมุนไพร การเล้ียง

สัตว การเพาะปลูกพืชสมุนไพร 

31. การพัฒนาเมืองและ

ชุมชนนาอยู 

โครงการยกระดับถนน 

คสล. ซอยเทศบาล 10 

ม. 2 ต. โนนคอม 

2,428,000.00 เพ่ือใหประชาชนไดใชสัญจร

ไปมาไดอยางปลอดภัย 

ถมดินสูง 0.60 ม. ฐานดินกวาง เฉล่ีย 

6.60 ม. ผิวบนกวาง 5.60 ม. ระยะทาง 

260 ม. หรือปริมาณดินไมนอยกวา 858 

ลบ.ม. ถนน คสล.หนา 0.15 ม. กวาง 

4.00 ม. ระยะทาง 260 ม. หรือพ้ืนท่ีไม

นอยกวา 1040 ตร.ม. และวางระบาย

น้ํารูปตัวยู คสล.หนา 0.10 ม. กวาง 

0.60 ม. ฝาหนา 0.15 ม. ระยะทาง 

268.00 ม. ความลาดเอียงของทองราง

ไปตามทิศทางการไหลของน้ํา พรอม

ไหลทางหินคลุก ตามแบบท่ีเทศบาล

กําหนด 



32. การพัฒนาเมืองและ

ชุมชนนาอยู 

โครงการกสอรางถนน 

คสล.ซอยเทศบาล 16 

353,000.00 เพ่ือใหประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกชวงฤดูกาล 

ถนน คสล.หนา 0.15 เมตร กวาง 4.00 

เมตร ระยะทางไมนอยกวา 137.00 ม. 

หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 548.00 ตร.ม. 

พรอมไหลทางหินคลุก ตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลกําหนด 

 

33. การพัฒนาเมืองและ

ชุมชนนาอยู 

โครงการขยายเขตไฟฟา

ภายในเขตเทศบาล 

260,000.00 เพ่ือใหประชาชนไดมไีฟฟาใช

อยางท่ัวถึงทุกครัวเรือนและ

ปลอดภัย 

อุดหนุนงบประมาณใหการไฟฟาสวน

ภูมิภาคดําเนินการขยายเขตไฟฟาในเขต

เทศบาลใหท่ัวถึงบริเวณบานเรือนและ

พ้ืนท่ีการเกษตร 

34. การพัฒนาเมืองและ

ชุมชนนาอยู 

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กซอย

ทาโปง ม. 2 ตําบลโนน

คอม 

297,000.00 เพ่ือใหประชาชนไดสัญจรไป

มาไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ปริมาณงาน ถนน คสล. ความหนา 

0.15 ม. กวาง 3.00 ม. ระยะทาง 

157.00 ม. พรอมหูชางหรือพ้ืนท่ีไมนอย

กวา 485.62 ตร.ม. และไหลทางหิน

คลุกกวางเฉล่ียขางละ 0.50 ม. 

 

35. การพัฒนาเมืองและ

ชุมชนนาอยู 

โครงการกอสรางลาน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บริเวณเมรุมาศ ม. 1 ต. 

โนนคอม 

358,000.00 เพ่ือใชเปนสถานท่ีทํากิจกรรม

ฌาปณกิจบริเวณเมรุมาศ หมู

ท่ี 1 ตําบลโนนคอม 

กอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 

0.10 ม. พ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 88.14 

ตารางเมตร พรอมไหลทางหินคลุก 

 

 

36. การพัฒนาเมืองและ

ชุมชนนาอยู 

โครงการหมูบานสะอาด 30,000.00 เพ่ือสงเสริมใหประชาชนใน

เขตเทศบาลบริหารจัดการ

ขยะในหมูบานอยางถูกวิธี 

-ทุกหมูบานกําจัดขยะตามแผนและ

นโยบายท่ีทางเทศบาล/อําเภอกําหนด -

จัดต้ังกองทุนขยะในแตละหมูบาน 

37. การพัฒนาเมืองและ

ชุมชนนาอยู 

โครงการซอมแซมผิว

จราจรซอยเทศบาล6 

346,000.00 -เพ่ือใหประชาชนมีความ

สะดวกในการสัญจร มีความ

ปลอดภัยในการเดินทาง –เพ่ือ

สนับสนนุนโยบายเรงดวนของ

รัฐบาลในการชวยเหลือ

เกษตรกรผูปลูกยางพาราโดย

ปรับปรุงถนนท่ีมีสวนผสมของ

ยางพารา 

 

ซอมแซมผิวจราจรโดยใชพาราแอสฟลท

อิมัลชันกวาง 5 เมตร ยาว 155 เมตร 

พ้ืนท่ีไมนอยกวา 738 ตารางเมตร 

38. การพัฒนาเมืองและ

ชุมชนนาอยู 

โครงการกอสรางถนน

คันดินเรียบลําน้ําเชิญ

บานเชิญเหนือจาก

สะพานวัดเฉลียงทองถึง

ซอยเทศบาล8 

977,000.00 เพ่ือความสะดวกปลอดภัยใน

การสัญจรของประชาชน 

กอสรางถนนคันดินผิวจราจรกวางเฉล่ีย 

3.00 เมตร ระยะทางรวม 1,450 ม. 

ปริมาณดินถมไมนอยกวา 6,755.50 

ลบ.ม.พรอมบดอัดแนนตามแบบแปลน

ท่ีเทศบาลกําหนด  



39. การพัฒนาเมืองและ

ชุมชนนาอยู 

โครงการปรับปรุงถนน 

ค.ส.ล. ซอยเทศบาล3 

292,000.00 เพ่ือความสะดวกปลอดภัยใน

การสัญจรของประชาชน 

กอสรางถนน ค.ส.ล.ความหนา 0.15 

เมตร กวาง 6.00 เมตร ระยะทาง 

69.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 

390.48 ตร.ม. พรอมปรับปรุงบอพักน้ํา 

จํานวน 14 บอ ตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลกําหนด 

40. การพัฒนาคนและ

สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการลดอุบัติเหตุ

ทางถนน 

60,000.00 เพ่ือปองกันอุบัติเหตุในเขต

เทศบาล 

จัดต้ังจุดสกัดและบริการประชาชน

ในชวงเทศกาลตางๆ 

41. การพัฒนาคนและ

สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการแกไขปญหาจุด

เส่ียงและสรางความ

ปลอดภัยทางถนน 

7,975.00 - เพ่ือปองกันอุบัติเหตุในเขต

เทศบาล - เพ่ือความปลอดภัย

ในการใชถนน 

- ติดต้ังกระจกนูนบริเวณจุดเส่ียงท่ีเปน

ทางแยกตางๆ - ติดต้ังลูกระนาดยาง 

42. การพัฒนาคนและ

สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการจัดงานวันเด็ก

แหงชาติ 

60,000.00 เพ่ือจัดกิจกรรมงานวันเด็ก

แหงชาติเพ่ือใหเด็กและ

เยาวชนไดรวมกิจกรรม 

ดําเนินการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก

แหงชาติใหแกเด็กและเยาวชนในวันเด็ก

แหงชาติ 

43. การพัฒนาคนและ

สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการสงเสริมสุขภาพ

ชองปากสําหรับเด็ก

นักเรียน 

18,000.00 เพ่ือใหเด็กนักเรียนมีสุขภาพ

ชองปากท่ีดี 

จัดซ้ือแปรงสีฟนเพ่ือแจกใหเด็กในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กวัดทากระบือและศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลวัดเฉลียงทอง 

44. การพัฒนาคนและ

สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการสนับสนุน

คาใชจายการบริหาร

สถานศึกษาศูนยพัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลวัด

เฉลียงทอง 

51,000.00 เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี

วัสดุอุปกรณส่ือการเรียนการ

สอนท่ีทันสมัยสําหรับสงเสริม

พัฒนาการท้ัง 4 ดาน 

 

 

จัดซ้ือส่ือการเรียนรูรวมท้ังวัสดุอุปกรณ

ท่ีจําเปนสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

45. การพัฒนาคนและ

สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการสนับสนุน

คาใชจายการบริหาร

สถานศึกษาศูนยพัฒนา

เด็กเล็กวัดทากระบือ 

51,000.00 เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี

วัสดุอุปกรณส่ือการเรียนการ

สอนท่ีทันสมัยสําหรับสงเสริม

พัฒนาการท้ัง 4 ดาน 

 

 

จัดซ้ือส่ือการเรียนรู รวมท้ังวัสดุอุปกรณ

ท่ีจําเปนสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

46. การพัฒนาคนและ

สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการสงเสริมพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

40,000.00 เพ่ือใหหองสมุดประชาชนและ

ศูนยเรียนรูชุมชน มีวัสดุ

อุปกรณ หนังสือ ส่ือการเรียน

การสอน วารสาร ท่ีทันสมัย 

 

 

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณส่ือการเรียนการสอน 

หนังสือ วารสารตาง ๆสําหรับหองสมุด

ประชาชนและศูนยการเรียนรูชุมชน 

47. การพัฒนาคนและ

สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการสนับสนุน

คาใชจายการบริหาร

สถานศึกษาศูนยพัฒนา

147,000.00 เพ่ือเปนคาใชจายในการ

จัดการอาหารกลางวันใหแก

เด็ก 

เบิกหักผลักสงงบประมาณใหศูนย

พัฒนาเด็กเล็กวัดทากระบือเพ่ือเปน

คาจางเหมาอาหารกลางวันใหแกเด็ก 



เด็กเล็กวัดทากระบือ 

48. การพัฒนาคนและ

สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการสนับสนุน

คาใชจายการบริหาร

สถานศึกษาศูนยพัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลวัด

เฉลียงทอง 

147,000.00 เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดหา

อาหารกลางวันใหแกเด็ก 

เบิกหักผลักสงงบประมาณใหศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือเปนคาจางเหมา

อาหารกลางใหใหแกเด็ก 

49. การพัฒนาคนและ

สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการจัดซ้ืออาหาร

เสริม(นม) 

846,560.00 เพ่ือใหนักเรียนในเขตเทศบาล

มีนมรับประทานเพ่ือใหราย

กายเติบโตแข็งแรงมี

พัฒนาการสมวัย 

ดําเนินการจัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ใหแก

นักเรียนโรงเรียนและเด็กในศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 

50. การพัฒนาคนและ

สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการปองกันโรค

ไขเลือดออก 

100,000.00 เพ่ือปองกันควบคุมโรค

ไขเลือดออกในเขตเทศบาล 

1. จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตรในการ

ควบคุมโรคไขเลือดออก 2. จัดกิจกรรม

รณรงคปองกันโรค 

51. การพัฒนาคนและ

สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการสงเสริม

สนับสนุนระบบแพทย

ฉุกเฉิน 

450,000.00 เพ่ือเปนคาใชจายตาม

โครงการระบบแพทยฉุกเฉิน 

เปนคาใชจายในระบบแพทยฉุกเฉิน เชน 

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน คาอุปกรณ

ในการปฏิบัติงาน คาอุปกรณในการ

ปฏิบัติงาน คาอุปกรณในการปฏิบัติงาน 

คาวัสดุเคร่ืองแตงกาย คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวของ ฯลฯ 

 

52. การพัฒนาคนและ

สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการชวยเหลือ

ประชาชนตามอํานาจ

หนาท่ีของเทศบาล 

10,000.00 1. สงเคราะห,ชวยเหลือ 

ผูประสบภัยธรรมชาติซํ้าซาก 

ทางการเกษตร เล้ียงสัตว 

ประมง 2. ชวยเหลือ

ผูดอยโอกาส ผูยากจน ผู

ยากไร ไรท่ีพ่ึง 

 

สงเคราะหชวยเหลือ โดยใหเปนเงินหรือ

วัสดุอุปกรณตามระเบียบกําหนดไว 

53. การพัฒนาคนและ

สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด 

20,000.00 เพ่ือดําเนินการแกไขปญหายา

เสพติดในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล

ตําบลภูผามาน 

ดําเนินการแกไขปญหายาเสพติดตาม

นโยบายรัฐบาล และนโยบายจังหวัด

ขอนแกนตามโครงการจังหวัดขอนแกน 

ไมยุงเก่ียวยาเสพติดอยางย่ังยืน 

54. การพัฒนาคนและ

สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการจัดแขงขันกีฬา

ประชาชน 

120,000.00 เพ่ือสงเสริมใหประชาชนรัก

การออกกําลังกายสรางวินัย

และมีความสมัครสมาน

สามัคคี รูจักการวางแผน

รวมกัน 

จัดการแขงขันกีฬาแกประชาชนและ

เยาวชนท้ัง 6 หมูบาน -จัดการแขงขัน

กีฬาประเภทลูและประเภทลานกีฬา

มหาสนุก 

55. การพัฒนาคนและ

สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการจัดเบ้ียยังชีพ

แกผูสูงอายุ 100% ตาม

5,084,400.00 เพ่ือจายเบ้ียยังชีพแกแก

ผูสูงอายุท่ีอายุต้ังแต 60 ป ข้ึน

จายเบ้ียยังชีพผูสูงอายุตามหลักเกณฑท่ี

ระเบียบกําหนด 100๔ของผูมีสิทธ์ิไดรับ 



ข้ันบันได ไป ตามนโยบายรัฐบาล 

56. การพัฒนาคนและ

สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการจัดเบ้ียยังชีพ

แกคนพิการ 100% 

1,460,000.00 เพ่ือจายเบ้ียยังชีพแกคนพิการ

ท่ีชวยเหลือตนเองไมไดทุกราย 

จายเบ้ียยังชีพแกคนพิการทุกราย 

57. การพัฒนาคนและ

สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการจัดเบ้ียยังชีพ

แกผูปวยเอดส 

36,000.00 เพ่ือจายเบ้ียยังชีพแกผูปวย

เอดส 

 

 

จายเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 

58. การพัฒนาคนและ

สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

กรณีฉุกเฉิน 

300,000.00 เพ่ือปองกันและบรรเทา

สาธาณภัยซ่ึงไมสามารถ

คาดการณได ลวงหนา เชน 

อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ธรณี

พิบัติ 

ดําเนินการชวยเหลือประชาชนท่ีประสบ

ภัยธรรมชาติไมสามารถคาดการณได

ลวงหนา อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ ท้ังกอน 

ขณะ และหลังเกิดภัย 

59. การพัฒนาคนและ

สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการจัดการจราจร

ภายในเขต 

7,975.00 เพ่ือปองกันอุบัติเหตุในเขต

เทศบาล เพ่ือความปลอดภัย

ในการใชรถใชถนน 

1.จัดทําหรือซ้ือเคร่ืองหมายจราจรตาง 

ๆ 2. ติดต้ังกระจกนูนบริเวณจุดเส่ียงท่ี

เปนทางแยกตาง ๆ  3. ติดต้ังลูกระนาด

ยางเพ่ือใหรถชะลอความเร็วในบริเวณ

จุดเส่ียง ซอยตาง ๆ ติดต้ังปายจราจรใน

เขตเทศบาล ตามมาตรฐานความ

ปลอดภัยตามท่ีกฎหมายกําหนด 

60. การพัฒนาคนและ

สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการกองทุน

สวัสดิการชุมชนตําบลภู

ผามาน (ในเขตเทศบาล) 

100,000.00 1.เพ่ือสงเสริมการจัด

สวัสดิการสังคมใหแกคนใน

ชุมชน 2. เพ่ือใหชุมชนมี

กองทุนในการดูแลชวยเหลือ

เก้ือกูลกันของคนในชุมชนโดย

ยึดหลักการพ่ึงพา 

 

สมทบงบประมาณใหแกกองทุน

สวัสดิการชุมชนในการบริหารจัดการ

กองทุน 

61. การพัฒนาคนและ

สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการอาหารกลางวัน 784,000.00 เพ่ือนักเรียนไดรับอาหาร

กลางวันครบทุกคน 

อุดหนุนงบประมาณอาหารกลางวัน วัน

ละ 20 บาท ตอวันตอคน จํานวน 200 

วัน ใหกับโรงเรียนบานโนนสวางทา

กระบือ 

62. การพัฒนาคนและ

สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการอาหารกลางวัน 

100% 

564,000.00 เพ่ือนักเรียนไดรับอาหาร

กลางวันครบทุกคน 

อุดหนุนงบประมาณอาหารกลางวัน วัน

ละ 20 บาท ตอวันตอคน จําวนวน 200 

วัน ใหกับโรงเรียนบานโนนคอม 

63. การพัฒนาคนและ

สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการระบบ

หลักประกันสุขภาพใน

ระดับทองถ่ิน 

90,000.00 เพ่ือสรางหลักประกันสุขภาพ

ใหแกประชาชนในพ้ืนท่ี

เก่ียวกับการปองกันฟนฟู

สมรรถภาพท่ีจําเปนตอ

สุขภาพ 

สมทบงบประมาณกองทุนสุขภาพใน

ระดับทองถ่ินเทศบาลตําบลภูผามาน

เพ่ือดําเนินการปองกัน ฟนฟูสมรรถภาพ

ท่ีจําเปนตอสุขภาพ 



 

64. การพัฒนาคนและ

สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการสงเสริมสุขภาพ

ชองปากสําหรับเด็ก

นักเรียน 

15,000.00 เพ่ือใหเด็กนักเรียนมีสุขภาพ

ชองปากท่ีดี 

อุดหนุนงบประมาณใหกับโรงเรียนโนน

สวางทากระบือ เพ่ือดําเนินการตาม

โครงการ 

65. การพัฒนาคนและ

สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการสงเสริมสุขภาพ

ชองปากสําหรับเด็ก

นักเรียน 

15,000.00 เพ่ือใหเด็กนักเรียนมีสุขภาพ

ชองปากท่ีดี 

 

 

 

 

 

 

 

อุดหนุนงบประมาณใหกับนักเรียนบาน

โนนคอมเพ่ือดําเนินการตามโครงการ 

66. การพัฒนาคนและ

สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการสนับสนุน

กิจกรรมของเหลา

กาชาดจังหวัดขอนแกน

ดานการบริจาคโลหิต 

ดวงตา และอวัยวะ 

10,000.00 เพ่ือใหการสงเคราะหดาน

อาหาร เคร่ืองด่ืม และสถานท่ี 

แกผูเขารวมบริจาคโลหิต 

อุดหนุนงบประมาณใหอําเภอภูผามาน

เพ่ือเปนคาใชจายคาจางเหมาเตรียม

สถานท่ี, คาจางเหมาทําอาหาร, คาจาง

เหมารถรับ-สง ผูบริจาคโลหิต 

67. การพัฒนาคนและ

สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการสนับสนุน

ภารกิจเหลากาชาด

จังหวัดขอนแกน 

20,000.00 เพ่ือสนับสนุนภารกิจของเหลา

กาชาดในการใหการ

สงเคราะหและชวยเหลือ

ผูประสบภัยผูดอยโอกาส 

อุดหนุนงบประมาณใหเหลากาชาด

จังหวัดขอนแกน 

68. การพัฒนาคนและ

สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด 

30,000.00 เพ่ือปองกันและแกปญหายา

เสพติด 

อุดหนุนงบประมาณให ศป.ปส.อ.       

ภูผามาน ในการแกไขปญหายาเสพติด 

69. การพัฒนาคนและ

สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการปองกันและ

แกปญหายาเสพติด 

30,000.00 เพ่ือปองกันและแกปญหายา

เสพติดในจังหวัดขอนแกน 

อุดหนุนงบประมาณให ศป.ปส.จ.

ขอนแกน 

70. การพัฒนาคนและ

สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการแขงขันกีฬา

นักเรียนตานยาเสพติด 

15,000.00 เพ่ือเปนการสงเสริมใหความรู

เพ่ิมทักษะ ปลูกฝงการมีน้ําใจ

นักกีฬา มีระเบียบวินัย ความ

สามัคคี อดทน ปฏิบัติตาม

ขอตกลง สุขภาพแข็งแรง เกิด

ความสัมพันธระหวางเด็ก ครู 

และผูปกครอง 

 

อุดหนุนงบประมาณใหโรงเรียนบานโนน

สวางทากระบือ เพ่ือทําการแขงขันกีฬา

นักเรียน 

71. การพัฒนาคนและ

สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการแขงขันกีฬา

นักเรียนตานยาเสพติด 

15,000.00 เพ่ือเปนการสงเสริมความรู 

เพ่ิมทักษะ ปลูกผังการมีน้ําใจ

นักกีฬา มีระเบียบวินัย ความ

สามัคคี อดทน ปฏิบัติตาม

อุดหนุนงบประมาณใหโรงเรียนบานโนน

คอม เพ่ือทําการแขงขันกีฬา 



ขอตกลง สุขภาพแข็งแรง เกิด

ความสัมพันธระหวางเด็ก ครู 

และผูปกครอง 

72. การพัฒนาคนและ

สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการแขงขันกีฬา

เพ่ือพัฒนาทักษะแก

เยาวชน (กีฬาศูนย

เครือขาย) 

30,000.00 เพ่ือสนับสนุนการแขงขันกีฬา

นักเรียนในเขตอําเภอภูผามาน 

สนับสนุนงบประมาณใหแกโรงเรียนท่ี

เปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬา (ศูนย

เครือขาย) 

73. การพัฒนาคนและ

สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการแขงขันกีฬา

เยาวชนตานยาเสพติด 

15,000.00 เพ่ือสนับสนุนการแขงขันกีฬา

เยาวชนตานยาเสพติด 

อุดหนุนงบประมาณใหโรงเรียนภูผามาน

ในการแขงขันกีฬาเยาวชน 

74. การพัฒนาคนและ

สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการสงเสริมยุว

เกษตรกรในโรงเรียน 

20,000.00 เพ่ือใหความรูแกเด็กดาน

การเกษตรท่ีเหมาะสมกับ

พ้ืนท่ีชุมชนตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

อุดหนุนงบประมาณใหเกษตรอําเภอภู

ผามานในการจัดอบรมตามโครงการ

สงเสริมยุวเกษตรกรในโรงเรียน 

75. การพัฒนาคนและ

สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการสัปดาหสงเสริม

พระพุทธศาสนาเนื่องใน

เทศกาลวันวิสาขบูชา 

0.00 เพ่ือถวายเปนพุทธบูชาจรรโลง

พระพุทธศาสนาและรักษา

ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี

งาม 

 

 

จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรและฟงธรรม

เทศนา 

76. การพัฒนาคนและ

สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการแนะนําการใช

ถังเคมีดับเพลิงและ

ตรวจเช็คกาซหุงตม 

0.00 เพ่ือใหประชาชนสามารถใช

อุปกรณในการปองกันและ

ระงับอัคคีภัยไดในเบ้ืองตน

และเตรียมพรอมปองกันการ

เกิดอุทกภัยจากวัสดุอุปกรณ

ในครัวเรือน 

ออกแนะนําการใชถังเคมีและตรวจเช็ค

กาซหุงตมใหกับประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 

77. การพัฒนาคนและ

สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการศูนยปฏิบัติการ

ในการชวยเหลือ

ประชาชนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน

(สถานท่ีกลาง) 

35,000.00 -เพ่ือเปนศูนยอํานวยความ

สะดวกแกประชาชนในการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย -เพ่ือเปนศูนยประสานงาน

และปฏิบัติงานเพ่ือปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย 

1.จางเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติหนาท่ี

อํานวยความสะดวกใหกับประชาชน

ประจําศูนย 2.จัดทําปายศูนยปฏิบัติการ

รวมในการชวยเหลือประชาชน 3.จัดหา

วัสดุอุปกรณตางๆท่ีจําเปนประจําศูนย 

 

 

 การใชจายงบประมาณ 

     เทศบาลตําบลภูผามาน มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ โดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา 

รวม 28 โครงการ จํานวนเงิน 2,027,056 บาท มีการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 28 โครงการ จํานวนเงิน 2,027,056 ลานบาท สามารถจําแนก

ตามยุทธศาสตร ไดดังนี ้

 

ยุทธศาสตร โครงการ การกอหน้ีผูกพัน/ โครงการ การเบิกจายงบประมาณ 



ลงนามในสญัญา 

การอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 4 171,980.00 4 171,980.00 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี 1 20,000.00 1 20,000.00 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  2 108,460.00 2 108,460.00 

การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 21 1,726,615.90 21 1,726,615.90 

รวม 28 2,027,055.90 28 2,027,055.90 

     

รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณเทศบาลตําบลภูผามาน ท่ีมีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี ้ 

 

  ยุทธศาสตร โครงการ  
จํานวน

งบประมาณ 
วงเงินตามสัญญา คูสัญญา 

วันท่ีเซ็น

สัญญา 

ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 

1. การอนุรักษ

วัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 

โครงการทําบุญตัก

บาตรเนื่องในวันข้ึน

ปใหม 

10,000.00 9,985.00 เทศบาลตําบลภูผา

มาน 

29/12/2560 5 

2. การอนุรักษ

วัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 

โครงการจัดงาน

ประเพณีตรุษไท 

120,000.00 189,995.00 61/2561 01/02/2561 30 

3. การอนุรักษ

วัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 

โครงการเทศกาล

ไหมนานาชาติ

ประเพณีผูกเส่ียว 

 

 

 

15,000.00 15,000.00 ท่ีทําการปกครอง

อําเภอภูผามาน 

01/11/2560 5 

4. การอนุรักษ

วัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 

โครงการจัดงานพิธี

ถวายพระเพลิงพระ

บรมศพ

พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช 

50,000.00 27,000.00 นางปรานี เรือง

เจริญ 

25/10/2560 2 

5. การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการท่ีดี 

โครงการจัดงานวัน 

อปพร. 

 

 

 

20,000.00 20,000.00 3861 21/03/2561 30 

6. การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการเพ่ิมพ้ืนท่ีสี

เขียว 

50,000.00 23,460.00 รานบานสวนชุมแพ 28/12/2560 3 



7. การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการฝงกลบ

ขยะมูลฝอย 

85,000.00 85,000.00 เทศบาลตําบลโนน

คอม 

19/01/2561 7 

8. การพัฒนาคนและ

สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการลด

อุบัติเหตุทางถนน 

60,000.00 27,275.00 เทศบาลตําบลภูผา

มาน 

28/12/2560 7 

9. การพัฒนาคนและ

สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการจัดงานวัน

เด็กแหงชาติ 

60,000.00 59,965.00 เทศบาลตําบลภูผา

มาน 

10/01/2561 5 

10. การพัฒนาคนและ

สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการสนับสนุน

คาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลวัดเฉลียง

ทอง 

51,000.00 47,600.00 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

วัดเฉลียงทอง 

04/04/2561 7 

11. การพัฒนาคนและ

สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการสนับสนุน

คาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

วัดทากระบือ 

51,000.00 51,000.00 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

วัดทากระบือ 

04/04/2561 3 

12. การพัฒนาคนและ

สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการสนับสนุน

คาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

วัดทากระบือ 

147,000.00 72,000.00 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

วัดทากระบือ 

02/10/2560 20 

13. การพัฒนาคนและ

สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการสนับสนุน

คาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลวัดเฉลียง

ทอง 

 

147,000.00 67,200.00 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลวัดเฉลียง

ทอง 

02/10/2560 10 

14. การพัฒนาคนและ

สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการจัดซ้ือ

อาหารเสริม(นม) 

846,560.00 133,346.64 องคการสงเสริมโค

นมแหงประเทศไทย 

(อ.ส.ค.) 

01/10/2560 360 

15. การพัฒนาคนและ

สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการสงเสริม

สนับสนนุระบบ

แพทยฉุกเฉิน 

450,000.00 128,129.26 เทศบาลตําบลภูผา

มาน 

02/10/2560 260 

16. การพัฒนาคนและ

สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการจัดแขงขัน

กีฬาประชาชน 

120,000.00 119,890.00 เทศบาลตําบลภูผา

มาน 

15/12/2560 5 



17. การพัฒนาคนและ

สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการปองกัน

และบรรเทาสา

ธารณภัยกรณี

ฉุกเฉิน 

300,000.00 44,210.00 นางปรานี เรือง

เจริญ 

09/10/2560 5 

18. การพัฒนาคนและ

สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการกองทุน

สวัสดิการชุมชน

ตําบลภูผามาน (ใน

เขตเทศบาล) 

100,000.00 90,000.00 กองทุนหลักประกัน

สุขภาพ 

26/02/2561 7 

19. การพัฒนาคนและ

สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการอาหาร

กลางวัน 

784,000.00 384,000.00 โรงเรียนบานโนน

สวางทากระบือ 

02/10/2560 360 

20. การพัฒนาคนและ

สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการอาหาร

กลางวัน 100% 

564,000.00 272,000.00 โรงเรียนบานโนน

คอม 

02/10/2560 360 

21. การพัฒนาคนและ

สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการระบบ

หลักประกันสุขภาพ

ในระดับทองถ่ิน 

90,000.00 90,000.00 62/2561 05/03/2561 7 

22. การพัฒนาคนและ

สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการสนบัสนุน

กิจกรรมของเหลา

กาชาดจังหวัด

ขอนแกนดานการ

บริจาคโลหิต 

ดวงตา และอวัยวะ 

10,000.00 10,000.00 ท่ีทําการปกครอง

อําเภอภูผามาน 

06/02/2561 7 

23. การพัฒนาคนและ

สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการสนับสนุน

ภารกิจเหลากาชาด

จังหวัดขอนแกน 

20,000.00 20,000.00 เหลากาชาดจังหวัด

ขอนแกน 

04/12/2560 5 

24. การพัฒนาคนและ

สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการแขงขัน

กีฬานักเรียนตานยา

เสพติด 

15,000.00 15,000.00 โรงเรียนบานโนน

วางทากระบือ 

06/11/2560 5 

25. การพัฒนาคนและ

สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการแขงขัน

กีฬานักเรียนตานยา

เสพติด 

15,000.00 15,000.00 โรงเรียนบานโนน

คอม 

09/11/2560 5 

26. การพัฒนาคนและ

สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการแขงขัน

กีฬาเพ่ือพัฒนา

ทักษะแกเยาวชน 

(กีฬาศูนยเครือขาย) 

30,000.00 30,000.00 โรงเรียนบานโนน

สวางทากระบือ 

 

 

 

04/12/2560 5 

27. การพัฒนาคนและ

สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการแขงขัน

กีฬาเยาวชนตานยา

เสพติด 

15,000.00 15,000.00 โรงเรียนภูผามาน 03/01/2561 5 



28. การพัฒนาคนและ

สังคมท่ีมีคุณภาพ 

โครงการศูนย

ปฏิบัติการในการ

ชวยเหลือประชาชน

ขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน

(สถานท่ีกลาง) 

35,000.00 35,000.00 เทศบาลตําบล 

ภูผามาน 

04/02/2561 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 ผลการดําเนินงาน 

     เทศบาลตําบลภูผามาน ไดดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ป 2561 ในเขตพ้ืนท่ี โดยไดรับความรวมมือ การ

สงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตลอดจนโครงการตางๆ ประสบผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิด

ประโยชนแกประชาชนท้ังในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเคียง โดยมีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญดังนี้ 

 

1. โครงการทําบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปใหม 

                   
     

 

2. โครงการจัดงานประเพณีตรุษไท 

             
 

     

 

3. โครงการจัดงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 



            

 

 

 

    4. โครงการจัดงานวัน อปพร. 

            
 

   5. โครงการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

               

 

    6. โครงการฝงกลบขยะมูลฝอย 



                      
 

    7. โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน 

                      
 

    8. โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 

                

    9. โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 

                  

 



10. โครงการสงเสริมสนับสนุนระบบแพทยฉุกเฉิน 

             

 

    11. โครงการจัดแขงขันกีฬาประชาชน 

             
 

    12. โครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีฉุกเฉิน 

            
    13. โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลภูผามาน (ในเขตเทศบาล) 

          



 

 14. โครงการอาหารกลางวัน 

          
 

   15. โครงการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น 

          
 

    16. โครงการสนับสนุนกิจกรรมของเหลากาชาดจังหวัดขอนแกนดานการบริจาคโลหิต ดวงตา  และอวัยวะ 

       

 

    17. โครงการแขงขันกีฬานักเรียนตานยาเสพติด 



             
 

18. โครงการแขงขันกีฬานักเรียนตานยาเสพติด 

             
 

    19. โครงการแขงขันกีฬาเพ่ือพัฒนาทักษะแกเยาวชน (กีฬาศูนยเครือขาย) 

               
 

20. โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนตานยาเสพติด 

                 



                 
 

     

 

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

 

     1.  ระยะเวลาในการดําเนินการตามโครงการท่ีกําหนดไวในแผนการดําเนินงานบางโครงการไมเปนไปตามแผน 

     2.  ในสวนแบบรายงานเห็นควรเพ่ิมชองปญหาและอุปสรรคในแตละโครงการเพ่ือจะไดเปนขอมูลในการปรับปรุงการ

ดําเนินงานแตละโครงการตอไป 

     3.  จัดใหมีตูรับฟงความคิดเห็นประจําหมูบานทุกหมูบานในเขตเทศบาล 

 

    ท้ังนี้ หากประชาชนทุกทานหรือหนวยงานราชการตางๆ ท่ีเก่ียวของมีขอสงสัยหรือมีความประสงคจะเสนอความคิดเห็นหรือ

ขอเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลตําบลภูผามานทราบ เพ่ือจะไดพิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการ 

ตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะตอไป 

 

    จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

                                                              ประกาศ ณ วันท่ี  30   เมษายน 2561 

 

 

                                                                      (นายประสิทธ์ิ  คําภาพันธ) 

                                                                     นายกเทศมนตรีตําบลภูผามาน 

 

 
 

 
 




