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ค าน า 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ ๒๙และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  

 
ดังนั้นเพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบีย บดังกล่าว           

มีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลภูผาม่านจึงได้ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลภูผาม่าน ปีงบประมาณพ.ศ.2564 (เดือนตุลาคม  พ.ศ.2563 – เดือน
กันยายน พ.ศ.2564) ขึ้นเพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีต าบลภูผาม่าน  
คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนา
เทศบาลต าบลภูผาม่าน สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและท าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลภูผาม่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 
เรื่อง                  หน้า 
 
ส่วนที ่๑ บทน า         
 1.   ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล     ๑ 
 2.   วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล     ๒ 
 3.   ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล      2 
 4.   การรายงานผล         4 
 5.   เครื่องมือการติดตามและประเมินผล       5 
 6.   ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล      7 
ส่วนที ่๒ การติดตามและประเมินผล      
 1.   สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564   8 
 2.   ประมวลภาพกิจกรรม       3๐ 
ส่วนที ่๓ การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลต าบลภูผาม่าน   4๗  
   ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่ก่อสร้าง  5๒ 
   ของเทศบาลต าบลภูผาม่าน        
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ส่วนท่ี 1  บทน า 

********************* 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมนิผล 
(Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลภูผาม่าน จึงเป็น
การติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาเทศบาลต าบล         
ภูผาม่านหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลต าบลภูผาม่านตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลต าบลภูผาม่านว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบ
และก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น      
(พ.ศ. 2561-256๕) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/     
รองปลัดเทศบาลต าบลภูผาม่าน ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรของเทศบาลต าบล      
ภูผาม่าน  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่  สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน/เทศบาล
ต าบลภูผาม่าน บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุม
รอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุด
แข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ
พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียใน
เทศบาลต าบลภูผาม่านให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่ง
รีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาเทศบาลต าบลภูผาม่านโดยการติดตามและประเมินผล
ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดี
ยิ่ง 



2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่งใด
ควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้
ดังนี้ 
 1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลต าบลภูผาม่านซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
 3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของเทศบาลต าบลภูผาม่าน 
 4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ เทศบาลต าบลภูผาม่าน 
 5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับของ
เทศบาลต าบลภูผาม่านที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลภูผาม่านหรือสังคม
ส่วนรวมมากท่ีสุด 
 6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

  3.1 การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน 
ประกอบด้วย  
  1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
        3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน 



      4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของทศบาลต าบลภูผาม่านต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดย
การก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลต าบลภูผาม่าน 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วง
เวลาที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  3.2 การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลภูผาม่าน ได้
ก าหนดการแบ่งข้ันตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลต าบลภูผาม่าน ดังนี้ 
  1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่  (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี
ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มา
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก    ข้อ 
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  3  ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขัน้ต่ าตามที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  4  การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้   แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย            
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของ
พ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลภูผาม่าน 
  5  รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็
ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลต าบลภูผาม่านในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิง



เทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับจากการติดตาม  

  6  รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลภูผาม่านต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ 

ต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลภูผาม่านโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี 
  7  การวินิจฉัยสั่งการการน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลภูผาม่านหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจใน
ส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 

4. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลภูผาม่านมีอ านาจหน้าที่ใน
การรายงานผลและเสนอความเห็น   ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลต าบลภูผาม่าน โดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี  
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลภูผาม่าน ทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน 
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5. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลภูผาม่านใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการ
สร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจ
หน้าที่ ภารกิจของเทศบาลต าบลภูผาม่านรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ  ที่ได้
ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่
เป็นจริงต่อไป  
   5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลภูผาม่านก าหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลภูผา
ม่านอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผล และสรุปภาพรวม 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในก าหนดเวลา เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
  5.1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ไดก้ าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลภูผาม่าน 
  5.1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในเทศบาลต าบลภูผาม่านมาปฏิบัติงาน 
 

  5.1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  5.1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลภูผาม่านซึ่งสามารถวัด
ได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  5.1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 



  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลต าบลภูผาม่านทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึงอ าเภอ   
ภูผาม่านและจังหวัดขอนแก่นด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวม
ของจังหวัดเดียวกัน  
   5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลภูผาม่านก าหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  5.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลต าบลภูผาม่านเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความ
ต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 

   5.3 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลภูผาม่านก าหนด
เครื่องมอืที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
  5.3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและ
วัดผล เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด 
จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น 
  5.3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
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) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลภูผาม่านใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลภูผาม่านมีการ
บันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต  
   (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน  มีกิจกรรมร่วมกัน  



   (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง 
(Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้
เสียในเทศบาลต าบลภูผาม่าน 
  5.3.4 การส ารวจ ( surveys)  ในที่ นี่ หมายถึ ง  การส ารวจเ พ่ือประเมินความคิด เห็น               
การรับรู้  ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนใน เทศบาลต าบลภูผาม่าน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลภูผาม่านจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศ
ทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 

 

  5.3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นสาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลภูผาม่าน 
 
6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 
  6.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  6.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  6.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  6.4 สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา
ต่าง ๆ ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับ
ความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  6.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6.6 การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
เทศบาลต าบลภูผาม่านสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  6.7 ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลต าบลภูผาม่านแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่าย
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายของเทศบาลต าบล    
ภูผาม่านเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  6.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลต าบลภูผาม่าน 



การติดตามและประเมนิผล 
********************* 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
  1.1ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
    1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลภูผาม่านเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดระยะเวลา 5 ปี        
พ.ศ.2561-2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลต าบลภูผาม่านที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ของเทศบาลต าบลภูผาม่านซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์การพัฒนา  จั งหวัดขอนแก่น  แผนยุทธศาสตร์อ าเภอ   
ภูผาม่านและแผนชุมชนเทศบาลต าบลภูผาม่าน 
    1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลภูผาม่านมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 
เทศบาลต าบลภูผาม่าน ได้ก าหนดวิสัยทัศน์เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะ

ให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า เทศบาลต าบลภูผาม่านเป็นเทศบาลขนาดกลางที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่นมีศิลปะวัฒนธรรมที่โดดเด่น ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ความคาดหวังในอนาคต
ต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่ และมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดี และสนองตามนโยบายของรัฐ จึงได้ก าหนด วิสัยทัศน์ ดังนี้ 

"มุ่งสู่เมืองวัฒนธรรมน่าอยู่ เน้นการสร้างรายได้ภาคเกษตรชีวภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในปี 
๒๕๖๕" 

 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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 
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้ างการมีส่ วนร่ วมของชุมชนในการจัดการเ พ่ืออนุรักษ์   พัฒนา และฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ าและการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพและการบ าบัดน้ า
เสีย 

กลยุทธ์ที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูลและของเสีย 

1.วิสัยทัศน์(Vision) 
 

2.ยุทธศาสตร์ 



 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  อาชีพและการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยว 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 2 การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และผังเมือง 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนา  ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาและระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพในทุก

ระดับ 

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาส่งเสริม  ด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาส่งเสริม และสนับสนุน การกีฬา และนันทนาการ 

กลยุทธ์ท่ี ๔ สงเคราะห์  ช่วยเหลือ  เพิ่มศักยภาพ  ผู้ยากจน และผู้ด้อยโอกาส 

กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสนิมกระบวนการเรียนรู้ในการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ ๖ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนา  ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 

 

1. มีการอนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรมและการเผยแพร่สู่สังคมภายนอก 
2. พัฒนาสมรรถนะการท างานของบุคลากรเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนและสนับสนุนให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่น  
3. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

ท่ียั่งยืนตามแนวทาง เมืองคาร์บอนต่ า 
๔.  สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่หลากหลายและยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๕.  ยกระดับการพัฒนาด้านโครงสร้างเมืองระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน 

๖.  ยกระดับชีวิตของประชาชน และสร้างความมั่นคงทางสังคม 

 

 

3.เป้าประสงค์ 

 



 

    

  ๑.  ประชากรมีการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรม    

๒.  ประชากรมีความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลในระดับดี 

๓.  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่ 

๔.  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอพ่ึงตัวเองได้ 

๕.  ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมีความสะดวกมีความปลอดภัย 

๖.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่นคงทางสังคม 

 

   

1) การอนุรักษ์และสืบสานทางวัฒนธรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ของชุมชน 
2) การสร้างชุมชนเป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 
3) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.ค่าเป้าหมาย 

 

5.จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    เทศบาลต าบลภูผาม่าน ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญตัิไว้ใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผา่นการมสี่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและ
ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป 
    เทศบาลต าบลภูผาม่าน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

การอนุรักษ์
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

14 794,000 12 770,000 13 830,000 15 895,000 15 1,525,000 

การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการที่
ด ี

14 1,513,000 12 1,810,000 22 6,717,000 16 2,905,000 15 6,822,500 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 

7 280,000 10 1,035,000 14 4,087,000 16 12,669,000 19 4,989,000 

การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 
อาชีพและการ
ท่องเที่ยว 

5 210,000 5 230,000 5 235,000 8 875,000 10 2,065,000 

การพัฒนาเมือง
และชุมชนน่าอยู ่

11 8,100,000 13 7,599,890 21 20,309,000 26 6,228,000 25 17,016,000 

การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

49 11,875,000 47 
12,125,00

0 
52 12,860,000 53 14,145,000 51 14,225,000 

รวม 100 22,772,000 99 
23,569,89

0 
127 45,038,000 134 37,717,000 135 46,642,500 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารเทศบาลต าบลภผูามา่น ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 75 โครงการ 
งบประมาณ 12,027,260 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น 12 166,000.00 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ด ี 8 417,700.00 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 40,000.00 

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน อาชีพและการท่องเที่ยว 2 0.00 

การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 11 991,500.00 

การพัฒนาคนและสังคมที่มคีุณภาพ 35 10,412,060.00 

รวม 75 12,027,260.00 
 

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลภูผาม่าน มีดังนี ้

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. 
การอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการท าบญุ
ตักบาตรเนื่องใน
วันข้ึนปีใหม่ 

10,000 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ได้ท าบุญในวันข้ึนปีใหม่ 
ต้อนรับศักราชใหม ่

เชิญชวนพ่อค้าประชาชน 
ข้าราชการฯลฯร่วมกันท าบุญ
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
เนื่องในวันข้ึนปีใหม่ จัดตกแต่ง
ซุ้มเพื่อต้อนรับวันปีใหม ่

2. 
การอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจดังาน
ประเพณีตรุษไท 

220,000 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่
ประเพณีอันดีงามตั้งแต่
บรรพบุรุษให้คงอยูไ่ปจน
ถุงรุ่นหลานสืบทอดกันไป
ให้คนท้องถิ่นอื่นได้รับรู้
โดยเน้นการมสี่วนร่วม
ของประชาชนและ
เยาวชน 

เทศบาลด าเนินการจัดกิจกรรม
ตรุษไทจดัขบวนแห,่ส่ง
ประกวดเทพีฯลฯและ/หรือ
อุดหนุนให้อ าเภอภผูาม่านใน
การด าเนินการจัดงานตาม
ข้อตกลงที่ประชุมส่วนราชการ 

3. 
การอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจดังาน
ประเพณี
สงกรานต ์

50,000 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนไดส้ืบ
สานประเพณีอันดีงามไว้
ให้ลูกหลานสืบไป 

จัดงานประเพณสีงกรานต์
ประกอบด้วยการตรวจสุขภาพ
ผู้สูงอาย,ุกิจกรรมสันทนาการ 
ผู้สูงอายุ จัดให้บริการตัดแก่
ผู้สูงอาย ุ

4. 
การอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจดังาน
บุญเดือน 6 

35,000 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนไดส้ืบ
สานประเพณีอันดีงามไว้
ให้ลูกหลานสืบไป 

จัดงานบุญเดือนหก
ประกอบด้วยการประกวด
ขบวนเอกลักษณ์ท้องถิ่นดั้งเดิม 
จัดท าเนียบบัวนาง(นางเทียม)
ฯลฯ 
 



5. 
การอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจดั
กิจกรรมแห่เทียน
เข้าพรรษา 

50,000 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนไดส้ืบ
สานประเพณีอันดีงามไว้
ให้ลูกหลานต่อไป 

จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 
ประกอบด้วยประกวดต้นเทียน
พรรษาของแต่ละหมู่บ้าน 
ประกวดขบวนแห่ ฯลฯ 

6. 
การอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการสรงน้ า
ถ้ าพระและต่อ
ชะตาถ้ าน้ า (ถ้ า
อ่าง) 

11,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนไดส้ืบ
สานประเพณีอันดีงามไว้
ให้ลูกหลานสืบต่อไป 

จัดงานประเพณสีรงน้ าถ้ าพระ
และประเพณีต่อชะตาถ้ าน้ า
(ถ้ าอ่าง)ในการจัดกิจกรรมตาม
ประเพณีที่สืบทอดกันมา 

7. 
การอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
(ร าบวงสรวง)งาน
เทศกาลไหมสากล
ประเพณีผูกเสี่ยว
และงานกาชาด
จังหวัดขอนแก่น 

35,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

1.เพื่อสร้างสญัลักษณ์
ให้กับประชาชนชาวภูผา
ม่านให้มีชุดแต่งกายและ
ท่าร าที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ตนเอง 2.เพื่อหล่อหลอม
จิตใจประชาชนภผูาม่าน
ให้เกิดความรักษ์ชาติ รักษ์
ถิ่น รู้จักสามัคคี 3.เพื่อ
ความเป็นสริิมงคลแก่
ตนเอง ครอบครัวและ
บ้านเมือง 4. เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

จัดฝึกซ้อมท่าร าให้กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีและเข้าร่วม
กิจกรรมตามที่คณะกรรมการ
จัดงานก าหนด 

8. 
การอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ส่งเสริมการจัด
งานประเพณลีอย
กระทงในวันเพ็ญ
เดือน ๑๒ 

25,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นการอนุรักษส์ืบ
สานขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาม 

อุดหนุนงบประมาณให้บ้าน
เซินใต้ เพื่อจัดงานประเพณี
ลอยกระทงในวันเพ็ญเดือน 
๑๒ ตามแผนชุมชนบ้านเซินใต ้

 
 
 
 
 
 
9. 
 
 
 
 
 
 
 
 

การอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ลอยประทีปโคม
ไฟในวันออก
พรรษา 

30,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนไดส้ืบ
สานประเพณีอันดีงามไว้
ให้ลูกหลานต่อไป 

อุดหนุนงบประมาณให้บ้าน
เซินเหนือเพื่อจัดงานประเพณี
ลอยประทีปโคมไฟในวันออก
พรรษา ตามแผนชุมชนบ้าน
เซินเหนือ 



1
0. 

การอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการบริหาร
จัดงานพระราช
พิธีและงานพิธีใน
ส่วนภูมภิาค 

30,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจัดงานประราชพิธี
และรัฐพิธีในวันส าคัญ
ต่างๆ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีท า
การปกครองอ าเภอภูผาม่าน 
ตามโครงการบริการจดังาน
พระราชพิธี รัฐพิธีและงานพิธี
ในส่วนภูมิภาคประกอบด้วย 
งานเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ 
สิงหามาหาราชิน,ี งานพิธีเฉลิม
พระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัวเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม 
๒๕๖๒, งานพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกในหลวงรัชกาลที่ 
๑๐ เนื่องในโอกาสวันเฉลมิ
พระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน 
งานรัฐพิธีอื่นๆ 

1
1. 

การอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการสรงน้ า
ถ้ าหมูบ 

10,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่
ประเพณีอันดีงามตั้งแต่
บรรพบุรุษให้คงอยู่ต่อไป
จนถึงลูกหลาน 

อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้าน
ท่ากระบือเพื่อจัดงานประเพณี
สรงน้ าถ้ าหมูบตามแผนชุมชน
บ้านท่ากระบือ 

1
2. 

การอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจดังาน
ประเพณีบุณคูณ
ลาน ชุมชนวัด
เฉลียงทอง 

25,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนไดส้ืบ
สานประเพณีอันดีงามไว้
ให้ลูกหลานสืบไป 

อุดหนุนงบประมาณให้บ้าน
โนนคอมเพื่อจัดงานประเพณี
บุญคูณลานชุมชนวัดเฉลียง
ทองตามแผนชุมชนบ้านโนน
คอม 

1
3. 

การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการทีด่ ี

โครงการจ้าง
ส ารวจความพึ่ง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

15,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อส ารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนในการ
ให้บริการของเทศบาล
ต าบลภูผาม่าน -เพื่อน า
ผลส ารวจท่ีได้มาปรับปรุง
การท างานให้ดียิ่งขึ้น 

จ้างสถาบันการศึกษาที่เป็น
กลางในการส ารวจความพึง
พอใจของประชาชนในงาน
บริการของเทศบาลต าบลภผูา
ม่าน 

1
4. 

การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการทีด่ ี

โครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

96,000.00 ส านัก/กองคลัง 

-เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้
ของเทศบาลต าบลภผูา
ม่าน โดยสามารถจัดเก็บ
ภาษีต่างๆ ได้อย่างครับ
ถ้วน 

ปรับปรุงแผนทีภ่าษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ินให้เป็น
ปัจจุบัน 

1
5. 

การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการทีด่ ี

โครงการเพิม่ประ
สิทะิภาพในการ
จัดเก็บภาษ ี

10,000.00 ส านัก/กองคลัง 

-ประชาชนผู้เสียภาษี
ได้รับความสะดวกในการ
ช าระภาษี –รายได้จาก
การเก็บภาษเีพิ่มขึ้น 
 
 

ให้บริการรับช าระภาษีทุก
หมู่บ้านในเขตเทศบาล 



1
6. 

การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการทีด่ ี

โครงการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาและ
ผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วน
ท้องถิ่น 

239,700.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาและ
ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ด าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภา
และผูบ้ริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่หมดวาระ 

1
7. 

การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการทีด่ ี

โครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพ
ประสิทธิภาพ
พนักงานลูกจ้าง 

15,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและ
เสรมิสร้างความรู้และ
ประสบการณ์ในด้าน
วิชาการและแนวทาง
ปฏิบัติตามหลักธรรมภิ
บาลและสามารถน า
ความรู้มาประยุกต์ให้เป็น
ประโยชน์แก่หน่วยงาน 

จัดอบรมด้านวิชาการที่เป็น
ประโยชน์แก่บุคลากรใน
หน่วยงาน 

1
8. 

การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการทีด่ ี

โครงการศูนย์
ปฏิบัติการในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(สถานท่ีกลาง) 

35,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อเป็นศูนย์อ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน 
ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั -เพื่อ
เป็นศูนย์ประสานงานและ
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 

-จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติ
หน้าท่ีอ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชนประจ าศูนย์ ฯ 

1
9. 

การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการทีด่ ี

โครงการจดังาน
วัน อปพร. 

20,000 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงานของ 
สมาชิก อปพร. 

-จัดพิธีเดินสวนสนามร่วมกับ
ศูนย์ อปพร.ในเขตอ.ภผูาม่าน 
-พิธีมอบใบประกาศเกียรติคณุ 
-กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน ์

2
0. 

การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการทีด่ ี

โครงการวัน
เทศบาล 

7,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อระลึกถึงการจัดตั้ง 
อปท. ในรูปแบบเทศบาล 
สร้างขวัญและก าลังใจใน
การท างานของพนักงาน 

-จัดท าบุญถวายภตัตาหารเพล 
-จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
บทบาทและหน้าท่ีเทศบาล 
ฯลฯ -ประชาสัมพันธ์ผลการ
ด าเนินงานของเทศบาลให้
ประชาชนทราบ 

2
1. 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการจดัการ
สิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับสถานท่ี
ทิ้งขยะมูลฝอย 

10,000 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย์ 

เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้กับประชาชนใน
บริเวณที่ทิ้งขยะเพื่อลด
การต่อต้าน ตามบันทึก
ข้อตกลง 

อุดหนุนเทศบาลต าบลโนน
คอมในการสร้างจิตส านึกและ
การมีส่วนร่วมของประชาชน
ใกล้เคียงกับสถานท่ีทิ้งขยะ 
สร้างความร่วมมือและลดการ
ต่อต้าน (ตามบันทึกข้อตกลง 
MOU) 

2
2. 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการฝังกลบ
ขยะมูลฝอยโนน
ประดู ่

๑๓๐,๐๐๐.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย์ 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหามลพิษตามบันทึก
ข้อตกลง 

อุดหนุนเทศบาลต าบลโนน
คอมด าเนินการฝังกลบขยะมลู
ฝอยสถานท่ีทิ้งขยะมลูฝอย 
เพื่อมิให้เกิดมลพิษ (ตาม
บันทึกข้อตกลง MOU) 



2
3. 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการฟื้นฟู
และพฒันาล าน้ าคู
คลอง เพื่อ
สิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

40,000 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

-เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระวชิร
เกล้าเจาอยู่หัว รัชกาลที่ 
10 -เพื่อเชิญชวนให้ทก
ภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจ
ท าประโยชน์เพื่อสังคม -
เพื่อพัฒนาล าน้ า คูคลอง 
และก าจดัสิ่งกีดขวางทาง
น้ า เพื่อให้น้ าระบายได้
สะดวก 

-ก าจัดวัชพืชความยาวรวม 
1,450 เมตร - ตัดหญ้า ตัด
แต่งก่ิงไม้ ความยาวรวม 
1,450 เมตร - ปรับปรุงภมูิ
ทัศน์เรียงหินบรเิวณตาดโตน 
ความยาวรวม 90 เมตร พ -
จัดท าฝายน้ าล้น (บ้านโนสว่าง) 
จ านวน 1 แห่ง -ก่อสร้างถนน
เรียบล าห้วยลึกฝั่งขวา 
ก่อสร้างถนนคันดิน -ก่อสร้าง
ถนนเรียบล าห้วยลึกฝั่งซ้าย 
ก่อสร้างถนนคันดิน กว้างเฉลีย่ 
3 เมตร ผิวจราจรหินคลุกหนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร กว้างเฉลี่ย 
5 เมตร ระยะทาง 1,450 
เมตร  

2
4. 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการสร้าง
จิตส านึกในการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 

20,000 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย์ 

เพื่อให้ประชาชนเกิด
จิตส านึกในการรักษาและ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ฝึกอบรมประชาชน/นักเรียน/
เยาวชน เพื่อให้ความรู้และจัด
ให้มีอาสาสมัครพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม 

2
5. 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการเพิม่พื้นท่ี
สีเขียว 

194,388 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย์ 

-เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียวให้
เกิดความยั่งยืน -เพื่อ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในการพักผ่อน
หย่อนใจและเสรมิ
ทัศนียภาพในตัวเมือง 

1.ปลูกต้นไม้พื้นท่ีสาธารณะ
เมืองในกิจกรรมต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง 2.จัดท าข้อมูลต้นไม้
ในพื้นที่สีเขียว 3.มีนโยบายใน
การพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวอย่าง
ยั่งยืน 

2
6. 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการส่งเสริม
เทศบาลเมือง
คาร์บอนต่ าอย่าง
ยั่งยืน (Low 
carbon city) 

20,000 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย์ 

-เพื่อด าเนินตาม
ยุทธศาสตร์เมืองคาร์บอน
ต่ า 1.มุ่งสู่เมืองแห่งต้นไม้ 
2.มุ่งสู่เมืองไรม้ลพิษ 3.
มุ่งสู่เมืองพิชิตพลังงาน 4.
มุ่งสู่เมืองที่มีการบริโภค 
อย่างยั่งยืนเพื่อรักษาโลก
อันน่าอยู่ไว้ให้ลูกหลานใน
อนาคต 

1. ส ารวจและจัดเก็บข้อมูล
ต้นไม้ที่มีขนาดความโตของเส้น
รอบวงไม่น้อยกว่า 15 
เซนติเมตร ในพื้นที่สีเขยีวใน
เขตเทศบาล 2.จัดท าข้อมูลเชิง
พื้นที่และต าแหน่งพื้นที่สเีขียว 
3.มีการบ ารุงรักษาต้นไม้ใน
พื้นที่สีเขียวและจัดกิจกรรม
ปลูกต้นไม้ยืนต้น เพื่อลดความ
ร้อนของเมือง 4.จัดอบรม
ประชาชนโครงการลดการเผา
ในพื้นที่ท าการเกษตร 5.จัด
กิจกรรมรณรงค์ปั่นจักรยาน 6.
จัดกิจกรรมรณรงคล์ดการเผา
เศษวัชพืช ฟางข้าวในพื้นที่ท า
การเกษตร 



2
7. 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

30,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย์ 

1.เพื่อเป็นการสนอง
พระราชด าริสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสดุาฯ
สยามบรมราชกุมารี 2.
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
กระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและ อปท. ใน
การส ารวจจัดท า
ฐานข้อมูลทรัพยากร
ชีวภาพ กายภาพ และ
วัฒนธรรมและภมูิปัญญา 
ตามกรอบแนวทางของ 
อพ.สธ. 

1.อบรมวิชาการให้ความรู้และ
สื่อประชาสัมพันธ์ 2.ท า
ระเบียนรายชื่อพันธุกรรม
ท้องถิ่น 3.ท าป้ายแสดงการปก
ปักพันธุกรรมพืชท้องถิ่น 4.
จัดท าทะเบียนภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 5.ประชุมประชาคม
ต าบล 6.ประชุมคัดเลือก
คณะกรรมการจัดท าฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 7.อบรม
ถ่ายทอดความรู้งานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 8.ส ารวจ
และจัดเก็บข้อมูลฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 9.ด าเนิน
กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
ท้องถิ่นและด าเนินงานอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ของทรัพยากร
ในท้องถิ่น 10.รวบรวมงาน
ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
และสนบัสนุนการสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

2
8. 

การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 
อาชีพและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริม
อาชีพเพื่อส่งเสริม
รายได ้

30,000 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อส่งเสรมิความรู้ด้าน
อาชีพท่ีประชาชนสนใจ
ให้กับประชาชน -เพื่อให้
ประชาชนมีความรู้ในการ
ประกอบอาชีพเสริม
เพิ่มพูนรายได ้

อบรมอาชีพในการท า
เครื่องจักรสานและท า
เฟอร์นิเจอรไ์มไ้ผ่หรืออาชีพท่ี
ประชาชนสนใจ ฯลฯ 

2
9. 

การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 
อาชีพและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการ
สนับสนุนการ
ท่องเที่ยว 

30,000 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยวในเขตอ าเภอภู
ผาม่าน -เพื่อให้ประชาชน
มีรายได้เสรมิจาการ
ท่องเที่ยวในเขตอ าเภอภู
ผาม่าน 

อุดหนุนงบประมาณให้อ าเภอ
ภูผามา่นตามโครงการ
สนับสนุนการท่องเที่ยว 

3
0. 

การพัฒนาเมือง
และชุมชนน่าอยู ่

โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล.ซอย
เทศบาล 1 ช่วงที่ 
2 

499,000 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ความหนา 
0.15 เมตร กว้าง 3.5 เมตร 
ความยาว 180 เมตร หรือ
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 630 
ตารางเมตร พร้อมเรียงหินไหล่
ทางตามสภาพพ้ืนท่ี ปริมาณไม่
น้อยกว่า 338.18 ตาราง
เมตร (ตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลก าหนด) 
 



3
1. 

การพัฒนาเมือง
และชุมชนน่าอยู ่

โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล.ถนน
ประสานมิตร ช่วง
ที่ 2 

487,000 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.ความ
หนา 0.15 เมตร ความกว้าง 
4 เมตร ความยาว 180 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 720 
ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหิน
คลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร 
หรือปริมาณไม่น้อยกว่า 36 
ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลก าหนด) 

3
2. 

การพัฒนาเมือง
และชุมชนน่าอยู ่

โครงการก่อสร้าง
ลาน ค.ส.ล.ศาลปู่
ตาบ้านท่ากระบือ 

130,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อใช้ประกอบพิธีตาม
ความศรัทธาของ
ประชาชน 

ก่อสร้างลาน ค.ส.ล.หนา 
0.10 เมตร พ้ืนท่ีรวมไม่น้อย
กว่า 320 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนที่เทศบาลก าหนด 

3
3. 

การพัฒนาเมือง
และชุมชนน่าอยู ่

โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าภายใน
เขตเทศบาล 

100,000 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

-เพื่อให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือนและปลอดภัย -
เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้ในการ
ท าการเกษตร 

อุดหนุนงบประมาณให้การ
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาคด าเนินการ
ขยายเขตไฟฟ้าในเขตเทศบาล
ให้ท่ัวถึงบริเวณบ้านเรือนและ
พื้นที่การเกษตร ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลก าหนด 

3
4. 

การพัฒนาเมือง
และชุมชนน่าอยู ่

โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล.แยก
ซอยเทศบาล 20 

258,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาอย่างสะดวกปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ความหนา 
0.15 เมตร กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 95 เมตร ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลก าหนด 

3
5. 

การพัฒนาเมือง
และชุมชนน่าอยู ่

โครงการหมู่บ้าน
สะอาด 

95,000 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย์ 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ในเขตเทศบาลบริหาร
จัดการขยะในหมู่บ้าน
อย่างถูกวิธี 

-ทุกหมู่บ้านก าจัดขยะตามแผน
และนโยบายที่ทางเทศบาล/
อ าเภอ ก าหนด -จัดตั้งกองทุน
ขยะในแต่ละหมู่บ้าน 

3
6. 

การพัฒนาเมือง
และชุมชนน่าอยู ่

โครงการลงหิน
คลุกถนนประสาน
มิตร ช่วงศาลปู่ตา
บ้านโนนสว่างถึง
เรียบล าน้ าเชิญ 

81,000 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพ่ิมความสะดวก
ปลอดภัยในการขนถ่าย
พืชผลทางการเกษตร
ให้กับเกษตรกร 

ถนนผิวหินคลุก ความหนา
เฉลี่ย 0.10 ม. กว้างเฉลี่ย 3 
ม. ระยะทาง 650 ม. หรือ
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 
195 ลบ.ม. ตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลก าหนด 

 
3
7 
 
 
 
 
. 

การพัฒนาเมือง
และชุมชนน่าอยู ่
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุง
ถนน ค.ส.ล. ทาง
เชื่อมถนน
ประสานมิตร 

44,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพิ่มความสะดวก
ปลอดภัยในการสญัจรแก่
ประชาชน 

ถนน ค.ส.ล. ความหนา 0.15 
ม. กว้าง 4 ม. ระยะทางรวม 
12 ม. พร้อมหูช้าง หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 58 ตร.ม. พร้อม
ไหล่ทางหินคลุก กว้าง 0.50 
เมตร 



3
8. 

การพัฒนาเมือง
และชุมชนน่าอยู ่

โครงการปรับปรุง
ถนน ค.ส.ล. ทาง
เชื่อมซอยเทศบา 
17 

31,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพิ่มความสะดวก
ปลอดภัยในการสญัจรแก่
ประชาชน 

ถนน ค.ส.ล. ความหนา 0.15 
ม. กว้าง 5 ม. ระยะทาง 
6.40 ม. พร้อมหูช้างหรือพ้ืนท่ี
รวมไม่น้อยกว่า 44.10 ตร.ม. 
พร้อมไหล่ทางหินคลุก กว้าง 
0.50 ม. ตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลก าหนด 

3
9. 

การพัฒนาเมือง
และชุมชนน่าอยู ่

โครงการปรับปรุง
ถนน ค.ส.ล. ซอย
เทศบาล 8/1 

408,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

เพิ่มความสะดวก
ปลอดภัยในการสญัจรแก่
ประชาชน 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ความ
หนา 0.15 ม. กว้าง 4 ม. 
ระยะทาง 100 ม. และกว้าง 
3 ม. ระยะทาง 50 ม. หรือ
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 550 ตร.
ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุก และ
ถมดินพร้อมบดอัด ปริมาณไม่
น้อยกว่า 202.20 ลบ.ม. ตาม
แบบแปลนที่เทศบาลก าหนด 

4
0. 

การพัฒนาเมือง
และชุมชนน่าอยู ่

โครงการโรงเรยีน
ผู้สูงอาย ุ

120,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุในเรื่องสุขภาพ 
อาชีพฯลฯ -ผู้สูงอายไุด้
พบปะสังสรรค์ท ากิจกรรม
ร่วมกัน ก่อให้เกิดความ
สามัคคีและมีความเอื้อ
อาทรต่อกัน -ผู้สูงอายไุด้
แสดงความคดิเห็นมีส่วน
ร่วมในการท าแผนพัฒนา
ผู้สูงอายุและแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

-จัดกิกจรรมส่งเสรมิความรู้ 
สืบทอดภูมิปญัญาผูสู้งอายุ 
และส่งเสรมิการเรียนรู้/
การศึกษา ตลอดชีวิตแก่
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลภู
ผาม่าน 

4
1. 

การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคณุภาพ 

โครงการลด
อุบัติเหตุทางถนน 

60,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุใน
เขตเทศบาล 

จัดตั้งจุดสกัดและบริการ
ประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆ 

4
2. 

การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคณุภาพ 

โครงการฝึกอบรม
วินัยจราจร 

20,000 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชนในเรื่องวินัย
การจราจร 

-จัดอบรมเรื่องวินัยจราจร -
ให้บริการประชาชนในการ
จัดท าใบอนุญาตขับข่ีนอก
สถานท่ี 

4
3. 

การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคณุภาพ 

โครงการจดังาน
วันเด็กแห่งชาต ิ

60,000 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 
 

-เพื่อจัดกิจกรรมงานวัน
เด็กแห่งชาติ -เพื่อให้เด็ก
และเยาวชนไดร้่วม
กิจกรรม 

ด าเนินการจัดกิจกรรมงานวัน
เด็กแห่งชาติให้แก่เด็กและ
เยาวชนในวันเด็กแห่งชาต ิ



4
4. 

การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคณุภาพ 

โครงการส่งเสริม
สุขภาพช่องปาก
ส าหรับเด็ก
นักเรียน 

15,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนมี
สุขภาพช่องปากท่ีดี 

จัดซื้อแปรงสีฟันเพื่อแจกให้
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
ท่ากระบือ และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลวัดเฉลียงทอง 

4
5. 

การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคณุภาพ 

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลวัดเฉลียง
ทอง 

66,800 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีวสัดุอุปกรณส์ื่อการ
เรียนการสอนที่ทันสมยั 
ส าหรับส่งเสริมพัฒนาการ
ทั้ง 4 ด้าน -เพื่อเป็นค่า
เครื่องแบบนักเรยีน ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ฯลฯ 

-เบิกหัหผลักส่งงบประมาณให้
ศูนย์พัฒาเด็กเล็ก เพื่อเป็นค่า
สื่อจัดการเรียนการสอน -เพื่อ
เป็นค่าหนังสือเรียน, 
เครื่องแบบนักเรยีน, ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

4
6. 

การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคณุภาพ 

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัด
ท่ากระบือ 

176,400 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาอาหารกลางวัน
ให้แก่เด็ก 

เบิกหักผลักส่งงบประมาณให้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเป็น
ค่าจ้างเหมาอาหารกลางวัน
ให้แก่เด็ก 

4
7. 

การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคณุภาพ 

โครงการจดัซื้อ
อาหารเสริม (นม) 

870,000 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้นักเรียนในเขต
เทศบาลมีนมรับประทาน
เพื่อให้ร่างกายเติบโต
แข็งแรง มีพัฒนาการ
สมวัย 

ด าเนินการจัดซื้อออาหารเสริม 
(นม) ให้แก่นักเรียนในโรงเรียน
และเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

4
8. 

การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคณุภาพ 

โครงการอาหาร
กลางวัน 100% 

1,715,800 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อนักเรียนได้รับอาหาร
กลางวันครบทุกคน 

อุดหนุนงบประมาณอาหาร
กลางวัน วันละ 21 บาท ต่อ
วันต่อคน จ านวน 200 วัน 
ให้กับโรงเรียนบ้านโนนสว่าง
ท่ากระบือ 

4
9. 

การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคณุภาพ 

โครงการส่งเสริม
สขุภาพช่องปาก
ส าหรับเด็ก
นักเรียน 

19,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 
 
 
 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนมี
สุขภาพช่องปากท่ีดี 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่า
กระบือ เพื่อด าเนินการตาม
โครงการ 

5
0. 

การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคณุภาพ 

โครงการส่งเสริม
สุขภาพช่องปาก
ส าหรับเด็ก
นักเรียน 

15,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนมี
สุขภาพช่องปากท่ีดี 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
โรงเรียนบ้านโนนคอมเพื่อ
ด าเนินการตามโครงการ 



5
1 

การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคณุภาพ 

โครงการป้องกัน
โรคไขเ้ลือดออก 

25,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย์ 

เพื่อป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออกในเขต
เทศบาล 

1.จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ใน
การควบคุมโรคไข้เลือดออก 2.
จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรค 

5
2. 

การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคณุภาพ 

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนระบบ
แพทย์ฉุกเฉฺิน 

500,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย์ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการระบบแพทย์
ฉุกเฉิน 

เป็นค่าใช้จ่ายในระบบแพทย์
ฉุกเฉิน เช่น ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงาน, ค่าอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงาน, ค่าวัสดุเครื่องแต่ง
กาย ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
ฯลฯ 

5
3. 

การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคณุภาพ 

โครงการพัฒนา
มาตรฐานตลาด
สดน่าซื้อ 

5,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย์ 

-เพื่อยกระดับตลาดสดให้
ได้มาตรฐานตลาดสดน่า
ซื้อ -เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการ -เพื่อ
คุ้มครองผู้บริโภคตาม
เกณฑ์อาหารปลอดภัย -
เพื่อติดตามประเมินและ
พัฒนาตลาดสดน่าซื้อ 

1.จัดอบรมวิชาการ อาหาร
สะอาด และปลอดภัยแก่
ผู้ประกอบการตลาดสด 2.จัด
กิจกรรม 5 ส.ในตลาดสด 3.
จัดกิจกรรมออกตรวจ อาหาร
ปนเปื้อน สารเคมี ร่วมกับ
หน่วยงานสาธารณสุขและ
ผู้ประกอบการ 

5
4. 

การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคณุภาพ 

โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า 

32,100.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย์ 

-เพื่อให้ประชาชน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า -สุนัขและแมวไดร้ับ
การฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าครอบคลุมทั้ง
พื้นทีเ่ขตเทศบาล 

1.ส ารวจจ านวนสุนัขและแมว
ปีละ 2 ครั้ง 2.ฉีดวัคซีนสุนัข
และแมวในเขตเทศบาลทุกตัว
ที่มีเจ้าของและไม่มเีจ้าของ 

5
5. 

การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคณุภาพ 

โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

120,000 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย์ 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคที่มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชน
ในชุมชน 

อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้าน
ในเขตเทศบาล หมู่บ้านละ 
20,000 บาท 

5
6. 

การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคณุภาพ 

โครงการ
สนับสนุนกิจกรรม
ของเหล่ากาชาด
จังหวัดขอนแก่น
ด้านการบริจาค
โลหิต ดวงตา 
และอวัยวะ 
 

30,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้การสงเคราะหด์้าน
อาหาร เครื่องดืม่ และ
สถานท่ี แก่ผู้เข้าร่วม
บริจาคโลหิต 

อุดหนุนงบประมาณให้อ าเภอ
ภูผามา่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจ้าง
เหมาเตรียมสถานท่ี, ค่าจ้าง
เหมาท าอาหาร ค่าจ้างเหมารถ
รับ-ส่ง ผู้บรจิาคโลหิต 

5
7. 

การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคณุภาพ 

โครงการ
สนับสนุนภารกิจ
เหล่ากาชาด
จังหวัดขอนแก่น 

30,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสนับสนุนภารกิจขอ
เหล่ากาชาดในการให้การ
สงเคราะห์และช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยั 

อุดหนุนงบประมาณให้เหล่า
กาชาดจังหวัดขอนแก่น 



5
8. 

การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคณุภาพ 

โครงการ
ทุนการศึกษา
ส าหรับนักเรียน
นักศึกษาผู้ยากจน 
หรือผู้ด้อยโอกาส 

180,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อเป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กนักเรียน 
นักศึกษา และ
ผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับ
การศึกษาท่ีสูงขึ้น เพื่อ
ประโยชน์ของเด็กและ
เยาวชนในท้องถิ่นที่ขาด
โอกาสได้มสีิทธิเข้ารับ
บริการทางการศึกษา
อย่างเท่าเทียม เป็นการ
ลดภาระคา่ใช้จ่ายในครัว
เิอนของผู้ด้อยโอกาสและ
มีฐานะยากจน 

มอบทุนการศึกษาแก่นักเรยีน 
นักศึกษา ที่เรียนดีแต่เป็นผู้
ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาล 

5
9. 

การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคณุภาพ 

โครงการส่งเสริม
ความรู้เกี่ยวกับ
การท าเกษตร
ชีวภาพ 

30,000 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้ ความเข้าใจในเท
คนค ิวิธีการท าการเกษตร
ด้วยวิธีชีวภาพเกษตร
อินทรีย์ 

1.ฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับ
เกษตรชีวภาพให้กับเกษตรกร
และผู้ทีส่นใจในเขตเทศบาล 
2.สนับสนุนให้เกษตรกรไดร้ับ
ใบรับรองเป็นผูผ้่านมาตรฐาน 
GAP ที่ก าหนดเพื่อส่งเสรมิ
การตลาด 3.จัดหาอุปกรณ์การ
ผลิตสารชีวภัณฑ ์

6
0. 

การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคณุภาพ 

โครงการป้องกัน
และแก้ไขปญัหา
ยาเสพตดิ 

30,000 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อด าเนินการแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิในเขต
พื้นที่เทศบาลต าบลภผูา
ม่าน 

ด าเนินการแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติดตามนโยบายรัฐบาล และ
นโยบายจังหวัดขอนแก่น ตาม
โครงการจังหวดัขอนแก่น ไม่
ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอย่างยั่งยืน 

6
1. 

การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคณุภาพ 

โครงการป้องกัน
และแก้ไขปญัหา
ยาเสพตดิ 

30,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิในเขต
อ าเภอภผูาม่าน 

อุดหนุนงบประมาณให้ 
ศป.ปส.อ.อ าเภอภูผาม่าน ใน
การแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

6
2. 

การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคณุภาพ 

โครงการป้องกัน
และแก้ไขปญัหา
ยาเสพตดิ 

30,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 
 
 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิในจังหวัด
ขอนแก่น 

อุดหนุนงบประมาณให้ 
ศป.ปส.จ.ขอนแก่น ในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

6
3. 

การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคณุภาพ 

โครงการจดั
แข่งขันกีฬา 

120,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
รักษรออกก าลังกาย 
สรน้างวินัยและมีความ
สมัครสมานสามคัคี รู้จัก
การวางแผนร่วมกัน 

-จัดการแข่งขันกีฬาแก่
ประชาชนและเยาวชน ทั้ง 6 
หมู่บ้าน -จัดการแข่งขันกีฬา
ประเภทลู่และประเภทลาน 
กีฬามหาสนุก 



6
4. 

การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคณุภาพ 

โครงการส่งเสริม
ศูนย์กีฬาประจ า
หมู่บ้าน 

30,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ได้ออกก าลังกาย 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาประจ า
หมู่บ้านและศูนย์กีฬาเทศบาล 
เช่น ลูกฟุตบอล ตะกร้อ เสาตา
ข่ายกีฬา ฯลฯ 

6
5. 

การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคณุภาพ 

โครงการแข่งขัน
กีฬานักเรียนตา้น
ยาเสพตดิ 

15,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิให้
ความรู้เพิ่มทักษะ ปลูกฝัง
การมีน้ าใจนักกีฬา มี
ระเบียบวินยั ความ
สามัคคี อดทน ปฏิบตัิ
ตามข้อตกลง สุขภาพ
แข็งแรง เกิดความสมัพันธ์
ระหว่างเด็ก ครู และ
ผู้ปกครอง 

อุดหนุนงบประมาณให้
โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่า
กระบือ เพื่อท าการแข่งขันกีฬา
นักเรียน 

6
6. 

การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคณุภาพ 

โครงการแข่งขัน
กีฬานักเรียนตา้น
ยาเสพตดิ 

15,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิให้
ความรู้เพิ่มทักษะ ปลูกฝัง
การมีน้ าใจนักกีฬา มี
ระเบียบวินยั ความ
สามัคคี อดทน ปฏิบตัิ
ตามข้อตกลง สุขภาพ
ร่างกายแข็งกรง เกิด
ความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก 
ครู และผู้ปกครอง 

อุดหนุนงบประมาณให้
โรงเรียนบ้านโนนคอม เพื่อท า
การแข่งขันกีฬา 

6
7. 

การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคณุภาพ 

โครงการแข่งขัน
กีฬาเพื่อพัฒนา
ทักษะกีฬาแก่
เยาวชน (กีฬา
ศูนย์เครือข่าย) 

20,000 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสนับสนุนการแข่งขัน
กีฬานักเรียนในเขตอ าเภอ
ภูผามา่น 

สนับสนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนทีเ่ป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันกีฬา (ศูนย์เครือข่าย) 

6
8. 

การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคณุภาพ 

โครงการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนต้าน
ยาเสพตดิ 

15,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสนับสนุนการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนต้านยาเสพ
ติด 

อุดหนุนงบประมาณให้
โรงเรียนภูผาม่านในการ
แข่งขันกีฬาเยาวชน 

6
9. 

การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคณุภาพ 

โครงการจดัเบี้ย
ยังชีพแก่ผู้สูงอายุ 
100% ตามขั้น
บันใด 

6,300,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพแก่
ผู้สูงอายุท่ีอายุตั้งแต่ 60 
ปีขึ้นไป ตามนโยบาย
รัฐบาล 

จ่ายเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุตาม
หลักเกณฑ์ที่ระเบียบก าหนด 
100% ของผู้มีสิทธ์ิได้รับ 

7
0. 

การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคณุภาพ 

 ่โครงการจดัเบี้ย
ยังชีพแก่คนพิการ 
100% 

1,584,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพแก่คน
พิการที่ช่วยเหลือตนเอง
ไม่ได ้

จ่ายเบี้ยยังชีพแก่คนพิการที่
ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ทุกราย 



7
1. 

การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคณุภาพ 

โครงการจดัเบี้ย
ยังชีพแก่ผู้ป่วย
เอดส ์

42,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพแก่
ผู้ป่วยเอดส ์

จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส ์

7
2. 

การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคณุภาพ 

โครงการป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยกรณี
ฉุกเฉิน 

565,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ซึ่งไมส่ามารถ
คาดการณ์ได้ล่วงหน้า เช่น 
อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย 
ธรณีพิบัต ิ

ด าเนินการช่วยเหลือประชาชน
ที่ประสบภัยธรรมชาติทีไ่ม่
สามารถคาดการณไ์ดล้่วงหน้า 
อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ ทั้งก่อน 
ขณะ และหลังเกดิเหต ุ

7
3. 

การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคณุภาพ 

โครงการจดัการ
จราจรภายในเขต
เทศบาล 

565,000.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุใน
เขตเทศบาล -เพื่อความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน 

1.จัดท าหรือซื้อเครื่องหมาย
จราจรต่างๆ 2.ติดตั้ง
กระจกนูนบรเิวณจดุเสี่ยงท่ี
เป็นทางแยกต่างๆ 3.ติดตั้งลูก
ระนาดยางเพื่อให้รถชะลอ
ความเร็วในบรเิวณจุดเสี่ยง 
ซอยต่างๆ ตดิตั้งป้ายจราจรใน
เขตเทศบาล ตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

7
4. 

การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคณุภาพ 

โครงการระบบ
หลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น 

189,960.00 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสร้างหลักประกัน
สุขภาพให้แก่ประชาชนใน
พื้นที่เกี่ยวกับการป้องกัน 
ฟื้นฟูสมรรถภาพที่จ าเป็น
ต่อสุขภาพ 

สมทบงบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลภูผาม่าน 
เพื่อด าเนินการป้องกัน ฟื้นฟู
สรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลภผูาม่าน ท่ีมีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการตาม

แผน 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 
การอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการสรงน้ าถ้ า
พระและต่อชะตา
ถ้ าน้ า (ถ้ าอ่าง) 
 
 
 
 

11,000.00 10,974.00 10,974.00 26.00 

2. 
การอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

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

35,000.00 35,000.00 35,000.00 0.00 

3. 
การอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริม
การจัดงานประเพณี
ลอยกระทงในวัน
เพ็ญเดือน 12 
 
 
 
 

25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 

4. 
การอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจดังาน
ประเพณีลอย
ประทีปโคมไฟในวัน
ออกพรรษา 
 
 
 
 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

5. 
การอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการบริหารจัด
งานพระราชพิธี รัฐ
พิธี และงานพิธีใน
ส่วนภูมภิาค 
 
 
 
 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 



6. 
การอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการสรงน้ าถ้ า
หมูบ 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

7. 
การอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการงาน
ประเพณีบุญคณู
ลาน ชุมชนวัด
เฉลียงทอง 

25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 

8. 
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ด ี

โครงการส ารวจ
ความพึงพอใจ
ผู้รับบริการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

15,000.00 10,000.00 10,000.00 5,000.00 

9. 
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ด ี

โครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

110,000 96,000.00 96,000.00 0.00 

10. 
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ด ี

โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษ ี

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

11. 
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ด ี

โครงการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผูบ้ริหาร
ท้องถิ่น 

239,700.00 239,648.00 239,648.00 52.00 

12. 
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ด ี

โครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพ
ประสิทธิภาพ
พนักงาน ลูกจ้าง
เทศบาลต าบลภูผา
ม่าน 

15,000.00 14,988.00 14,988.00 12.00 

13. 
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ด ี

โครงการศูนย์
ปฏิบัติการในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(สถานท่ีกลาง) 

35,000.00 35,000.00 35,000.00 0.00 

14. 
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ด ี

โครงการจดังานวัน
เทศบาล 

7,000.00 6,145.00 6,145.00 855.00 

15. 
การพัฒนาเมืองและชุมชน
น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้าง
ลาน ค.ส.ล. ศาลปู่
ตา บ้านท่ากระบือ 

130,000.00 120,000.00 120,000.00 10,000.00 

16. 
การพัฒนาเมืองและชุมชน
น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. แยก
ซอยเทศบาล 20 
 

258,000.00 257,000.00 257,000.00 1,000.00 



17. 
การพัฒนาเมืองและชุมชน
น่าอยู่ 

โครงการปรับปรุง
ถนน ค.ส.ล. ทาง
เชื่อมถนนประสาน
มิตร 

44,000.00 44,000.00 44,000.00 0.00 

18. 
การพัฒนาเมืองและชุมชน
น่าอยู่ 

โครงการปรับปรุง
ถนน ค.ส.ล. ทาง
เชื่อมซอยเทศบาล 
17 

31,000.00 31,000.00 31,000.00 0.00 

19. 
การพัฒนาเมืองและชุมชน
น่าอยู่ 

โครงการปรับปรุง
ถนน ค.ส.ล. ซอย
เทศบาล 8/1 

408,000.00 395,700.00 395,700.00 12,300.00 

20. 
การพัฒนาเมืองและชุมชน
น่าอยู่ 

โครงการโรงเรยีน
ผู้สูงอาย ุ

120,000.00 119,870.00 119,870.00 130.00 

21. 
การพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการลด
อุบัติเหตุทางถนน 

60,000.00 56,700.00 56,700.00 3,300.00 

22. 
การพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

จัดซื้ออุปกรณ์แปรง
ฟันส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

15,000.00 3,740.00 3,740.00 11,260.00 

23. 
การพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการส่งเสริม
สุขภาพช่องปาก
ส าหรับเด็กนักเรียน 
โรงเรียนบ้านโนน
สว่างท่ากระบือ 

19,000.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 

24. 
การพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการส่งเสริม
สุขภาพช่องปาก
ส าหรับเด็กนักเรียน 
โรงเรียนบ้านโนน
คอม 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

25. 
การพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนระบบ
แพทย์ฉุกเฉิน 

500,000.00 499,377.00 499,377.00 623.00 

26. 
การพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้ 

32,100.00 28,499.00 28,499.00 3,601.00 

27. 
การพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการ
ทุนการศึกษา
ส าหรับนักเรียน
นักศึกษาผู้ยากจน
หรือผู้ด้อยโอกาส 
 
 
 

180,000.00 138,625.00 138,625.00 41,375.00 



28. 
การพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการป้องกัน
และแก้ไขปญัหายา
เสพติด (จังหวัด
ขอนแก่น) 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

29. 
การพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการป้องกัน
และแก้ไขปญัหายา
เสพติด (อ าเภอภผูา
ม่าน) 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

30. 
การพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการแข่งขัน
กีฬาประชาชน 

120,000.00 118,640.00 118,640.00 1,360.00 

31. 
การพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

วัสดุกีฬา 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

32. 
การพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการแข่งขัน
กีฬานักเรียนตา้นยา
เสพติด โรงเรยีน
บ้านโนนคอม 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

33. 
การพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการแข่งขัน
กีฬานักเรียนตา้นยา
เสพติด โรงเรยีน
บ้านโนนสว่างท่า
กระบือ 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

34. 
การพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนต้านยา
เสพติด 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

35. 
การพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 6,300,000.00 5,582,900.00 5,582,900.00 717,100.00 

36. 
การพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

เบี้ยยังชีพความ
พิการ 

1,584,000.00 1,367,800.00 1,367,800.00 216,200.00 

37. 
การพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

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

38. 
การพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

จัดซื้อถุงยังชีพ
,โรคตดิต่อ น้ าท่วม 
อุปกรณ์ ร.พ.สนาม
ฯลฯ 

565,000.00 553,611.00 553,611.00 11,389.00 

39. 
การพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

จราจร ,สมทบ
หลักประกันสุขภาพ 
ฯลฯ 

189,960.00 132,713.77 132,713.77 57,246.23 

 

 

 



 

 

4
0 

การพัฒนาคนและสังคมที่
มีคุณภาพ 

โครงการป้องกัน
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-
19) 

50,000 49,950 4,9950 50 

4
1 

การพัฒนาคนและสังคมที่
มีคุณภาพ 

โครงการหมู่บ้าน
สะอาด 

95000 74,950 74,950 20,050 

4
2 

การพัฒนาคนและสังคมที่
มีคุณภาพ 

โครงการก าจดั
ผักตบชวาและ

วัชพืชในแหล่งน้ า
สาธารณะปี 

2564 

60,000 36,005 36,005 3,995 

4
3 

การพัฒนาคนและสังคมที่
มีคุณภาพ 

โครงการจดัซื้อ
กล้องโทรทัศน์

วงจรปิด 

319,250 313,300 313,300 

 

5,950 

4
4 

การพัฒนาคนและสังคมที่
มีคุณภาพ 

โครงการปรับปรุง
หอกระจายข่าว
ประจ าหมู่บ้าน 

126,250 126,250 126,250 0.00 

4
5 

การพัฒนาคนและสังคมที่
มีคุณภาพ 

โครงการปรับปรุง
และยกระดับถนน
ซอยเทศบาล 6/1 

924,000 924,000 924,000 0.00 

4
6 

การพัฒนาคนและสังคมที่
มีคุณภาพ 

โครงการวางระบบ
ท่อส่งน้ าดิบ

ประปาเทศบาล
พร้อมวางท่อเมน 

98,800 98,800 98,800 0.00 

4
7 

การพัฒนาคนและสังคมที่
มีคุณภาพ 

โครงการปรับปรุง
ถนนสายโนนคอม-

นาน้ าซ า 

499,000 498,000 498,000 1,000 

4
8 

การพัฒนาเมืองและชุมชน
น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ซอย

เทศบาล 1  

1,319,000 820,000 820,000 499,000 

4
9 

การพัฒนาเมืองและชุมชน
น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ถนน
ประสานมิตร 

5,170,000 3,579,000 3,579,000 1,591,000 

 

  
 
 
 
 
 



 
 
ผลการด าเนินงาน 
     เทศบาลต าบลภูผาม่าน ไดด้ าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพื้นท่ี โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสรมิและ
สนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเรจ็ด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน
ทั้งในพื้นที่และพื้นท่ีใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานท่ีส าคญัดังนี ้
 
1. โครงการสรงน้ าถ้ าพระและต่อชะตาถ้ าน้ า (ถ้ าอ่าง) 

 
 
 
2. โครงการสืบสารศิลปวัฒนธรรม (ร าบวงสรวง) งานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น 

 



 
 
3. โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีลอยกระทงในวันเพ็ญเดือน 12 
 
 
 
 
 
4. โครงการจัดงานประเพณีลอยประทีปโคมไฟในวันออกพรรษา 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. โครงการบริหารจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธีในส่วนภูมิภาค 

 
 
6. โครงการสรงน้ าถ้ าหมูบ 



 
9. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

 
10. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 



 
 
 
 
11. โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 

 
12. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพประสิทธิภาพ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลต าบลภูผาม่าน 



 
14. โครงการจัดงานวันเทศบาล 

 
 



20. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน 



 
 
 
25. โครงการส่งเสริมสนับสนุนระบบแพทย์ฉุกเฉิน 

 
 
26. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 



 
27. โครงการทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนนักศึกษาผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส 

 
 
 
 
30. โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ 



 
 
    ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องมีข้อสงสัยหรือมคีวามประสงคจ์ะเสนอตวามคดิเห็นหรือข้อเสนอแนะ 
การบริหารงานขอเทศบาลต าบลภผูาม่านทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะต่อไป 
    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
                                                              ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 
 
 
                                                              นายกเทศมนตรี เทศบาลต าบลภูผาม่าน 
 



 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

  



ส่วนที่ ๓ 

การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลต าบลภูผาม่าน ประจ าปี ๒๕๖๔ 

การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการและพัฒนาศักยภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลภูผาม่าน 

 เทศบาลต าบลภูผาม่านได้ว่าจ้างวิทยาลัยวิจัยนวัตรกรรมการศึกษาส ารวจและประเมินความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเทศบาลต าบลภูผาม่านโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการและการพัฒนา
ศักยภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลภูผาม่าน ใน ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ซึ่งประเมินความพึงพอใจในงานบริการ ๔ งาน ดังนี้ 

๑. งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๒. งานบริการด้านงานสาธารณสุข 
๓. งานบริการด้านงานโยธา(งานก่อสร้าง) 
๔. งานบริการด้านงานกิจการประปา 
วัตถุประสงค์ของการส ารวจ 

เพ่ือด าเนินการส ารวจระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษากิจกรรม/
โครงการที่ประชาชนมีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการมากที่สุด และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ที่ประชาชนผู้รับบริการต้องการ
ให้ฝ่ายบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. ทราบระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากเทศบาลต าบลภูผาม่านในปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ 

๒. น าผลจากการส ารวจและข้อเสนอแนะมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการบริการของเทศบาลต าบล  
ภูผาม่านให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ส ารวจความพึงพอใจในครั้งนี้   คือ ประชาชนที่อาศัยในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลภูผาม่านที่เคยใช้
บริการจาก เทศบาล จ านวนทั้งสิ้น 367 คน โดยใช้แบบส ารวจถามความพึงพอใจในการให้บริการ สุ่มสัมภาษณ์ใช้หลักการ
ค านวณกลุ่มตัวอย่างจากตารางเครจซี มอร์แกน (R.V.Krejcie & D.W.Morgan)ผลการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลการ
ด าเนินการตามมิติท่ี 2 ด้านคุณภาพการให้บริการของ เทศบาลต าบลภูผาม่าน สรุปได้ดังนี้  
 

1) สรุปการประเมินผลจากการให้บริการในภาพรวมของเทศบาลต าบลภูผาม่าน 
 

 1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการ และช่องทางการให้บริการแก่ประชาชน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.18 
คิดเป็นร้อยละ 83.61 อยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ และบุคลากรที่ให้บริการแก่ประชาชน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.24 คิดเป็นร้อยละ 
84.72 อยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
 3) ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวกของเทศบาลต าบลภูผาม่านมีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.24คิดเป็นร้อยละ 
84.73 อยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
 4) การประเมินผลจากการให้บริการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.64 คิดเป็นร้อยละ 92.75 อยู่ในเกณฑ์ระดับความพึง
พอใจมากที่สุด 
 



 สรุปการประเมินความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ ทั้ง 3 ด้าน ผนวกกับการประเมินผลจากการบริการใน
ภาพรวมของเทศบาลต าบลภูผาม่านมีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.28 คิดเป็นร้อยละ 85.61 อยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจมาก
ที่สุด 
2) สรุปการประเมินผลจากการให้บริการ รายโครงการ/กิจกรรม 
 

 2.1 งานบริการด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.87 คิดเป็น   ร้อยละ 
97.54 อยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
 2) ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการแก่ประชาชน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.92 คิดเป็นร้อยละ 98.44 อยู่ใน
เกณฑ์ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

 3) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ และบุคลากรที่ให้บริการแก่ประชาชน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.81 คิดเป็นร้อยละ 
96.23 อยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
 4) ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.77  คิดเป็นร้อยละ 95.45 อยู่ในเกณฑ์ระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด 
 สรุปการประเมินความพึงพอใจ งานบริการด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.84 คิดเป็นร้อยละ 96.91อยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
 

 
 2.2 งานบริการด้านสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.82 คิดเป็น   ร้อยละ 
96.54 อยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
 2) ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการแก่ประชาชน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.85 คิดเป็นร้อยละ 97.01 อยู่ใน
เกณฑ์ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

 3) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ และบุคลากรที่ให้บริการแก่ประชาชน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.91 คิดเป็นร้อยละ 
98.23 อยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 



 4) ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.81  คิดเป็นร้อยละ 96.32 อยู่ในเกณฑ์ระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด 
 สรุปการประเมินความพึงพอใจ งานบริการด้านสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 
4.85 คิดเป็นร้อยละ 97.02 อยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 

  
2.3 งานด้านโยธาและก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.82 คิดเป็น   ร้อยละ 
96.44 อยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
 2) ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการแก่ประชาชน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.76 คิดเป็นร้ อยละ 95.18 อยู่ใน
เกณฑ์ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

 3) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ และบุคลากรที่ให้บริการแก่ประชาชน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.86 คิดเป็นร้อยละ 
97.28 อยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
 4) ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.81  คิดเป็นร้อยละ 96.36 อยู่ในเกณฑ์ระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด 
 สรุปการประเมินความพึงพอใจ งานด้านโยธาและก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 
4.81 คิดเป็นร้อยละ 96.31 อยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 



 
 

 2.4 งานบริการด้านประปา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.90 คิดเป็น   ร้อยละ 
98.02 อยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
 2) ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการแก่ประชาชน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.84 คิดเป็นร้อยละ 96.86 อยู่ใน
เกณฑ์ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

 3) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ และบุคลากรที่ให้บริการแก่ประชาชน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.79 คิดเป็นร้อยละ 
95.82 อยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
 4) ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.83  คิดเป็นร้อยละ 96.74 อยู่ในเกณฑ์ระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด 

 



 
 สรุปการประเมินความพึงพอใจ งานบริการด้านประปา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีค่าคะแนนเฉลี่ย 
4.84 คิดเป็นร้อยละ 96.86 อยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เทศบาลต าบลภูผาม่านได้ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่ก่อสร้างที่ทางเทศบาลต าบล  ภูผาม่าน
ได้ด าเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ดังนี้ 
             การประเมินความพึงพอใจในการด าเนินการโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลปู่ตา หมู่ที่ ๔ ต าบลภูผาม่าน มี

วัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมาสักการะศาลปู่ตา ประจ าหมู่บ้าน โดยการใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการ

ก่อสร้างถนนลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลปู่ตา ซึ่งแยกประเภทการให้บริการไว้หลายประเภท 

๑.  ประชากรที่ใช้ในการประเมิน 

 ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้  ได้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง คือบ้านท่ากระบือ   หมู่ที่ ๔  จ านวน  ๕๐  ราย 

ระดับความเช่ือมั่น ๙๕ % โดยยินยอมให้คลาดเคลื่อนได้ + -๑๐%  โดยแจกแบบประเมินให้ชาวบ้านบ้านท่ากระบือกรอกแบบประเมินจ านวน  

๑๐๐ % 

 

๒.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน  

          แบบประเมินมีลักษณะเป็นแบบวัดความพึงพอใจต่อโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก      ศาลปู่ตาซึ่งได้สร้างขึ้นตามแนวคิด

ของลิเคิร์ต  (Likert scale) จ านวน ๕ ระดับ คือ พอใจมากที่สุด, พอใจมาก, พอใจปานกลาง, พอใจน้อย และควรปรับปรุง ได้น ามาวิเคราะห์

ค านวณ จึงเสนอผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

  ๑.๑ ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปแยกตามเพศ 

   ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จ านวน ๓๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๒ รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน ๑๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๘ ดังตาราง  

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 

เพศ (๑) ชาย 

      (๒) หญิง 

๑๔ 

๓๖ 

๒๘ 

๗๒ 

 

 

 

 



๑.๒ ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปแยกตามอายุ 

                           ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง ๓๑ 

– ๕๐ ปี มีจ านวน ๓๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๐ รองลงมาคืออายุตั้งแต่     ๕๑- ๖๐  ปี มีจ านวน ๑๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๒ และอายุที่ตอบ

แบบประเมินน้อยที่สุดคือ สูงกว่า ๖๐ ปี  มีจ านวน ๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘  ดังตาราง 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 

อาย ุ(๑) ต่ ากว่า ๑๘ ปี  

      (๒) ตั้งแต่ ๑๘ – ๓๐ ปี 

      (๓) ตั้งแต่ ๓๑ – ๕๐ ปี  

      (๔) ตั้งแต่ ๕๑- ๖๐ ปี 

      (๕) สูงกว่า ๖๐ ปี 

- 

- 

๓๐ 

๑๖ 

๔ 

- 

- 

๖๐ 

๓๒ 

๘ 

 

๑.๓ ข้อมูลทั่วไปแยกตามสถานภาพ 

   ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามสถานภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มี

สถานภาพสมรส ๓๒ ราย คดิเป็นร้อยละ ๖๔ รองลงมาคือ สถานภาพหม้าย/หย่า ๑๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๔   และสถานภาพโสด ๖ ราย  

คิดเป็นร้อยละ ๑๒ ดังตาราง 

 

 

 

 

 

๑.๔ ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปแยกตามระดับการศึกษา 

        ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามระดับการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ มี

การศึกษาในระดับประถมศึกษา มีจ านวน ๓๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๒ รองลงมาคือมัธยมศึกษา/เทียบเท่า จ านวน ๑๕ ราย คิดเป็นร้อยละ 

๓๐ และอนุปริญญา/ปวส. จ านวน ๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘ ดังตาราง 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 

สถานภาพ  (๑) โสด      

               (๒) สมรส 

               (๓) หม้าย/หย่า 

๖ 

๓๒ 

๑๒ 

๑๒ 

๖๔ 

๒๔ 



ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 

ระดับการศึกษา 

(๑) ประถมศึกษา 

(๒ มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 

(๓) อนุปริญญา/ปวส. 

(๔) ปริญญาตรี                     

(๕) สูงกว่าปริญญาตร ี

 

๓๑ 

๑๕ 

๔ 

- 

- 

 

๖๒ 

๓๐ 

๘ 

- 

- 

   

    ๑.๕ ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปแยกตามอาชีพ 

   ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามอาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพเกษตรกร จ านวน ๒๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๖ รองลงมาคือ ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย จ านวน ๑๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๐ อาชีพอื่นๆ 

จ านวน ๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖ นักเรียน/นักศึกษา และรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  จ านวน ๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔ ดังตาราง 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 

อาชีพ 

(๑) รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 

(๒) เกษตรกร 

(๓) ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 

(๔) นักเรียน/นักศึกษา   

(๕) แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ 

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

 

๒ 

๒๘ 

๑๕ 

๒ 

- 

๓ 

 

๔ 

๕๖ 

๓๐ 

         ๔ 

-    

๖ 

                   



ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินที่มีต่อการด าเนินการก่อสร้างลานคอนกรีต   เสริมเหล็ก ศาลปู่ตา หมู่ที่ ๔ 

ต าบลภูผาม่าน    

 

ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 

(๕) 

มาก 

(๔) 

ปานกลาง 

(๓) 

น้อย 

(๒) 

ควรปรับปรุง 

(๑) 

๑. ด้านข้อมูลการให้บริการ 

   ๑. การแจ้งระยะเวลาในการก่อสร้างลาน ค.ส.ล. 

 

๑๐ 

 

๓๔ 

 

๕๖ 

 

- 

 

- 

   ๒. การแจ้งชื่อ, บริษัท, เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับจ้าง ๑๐ ๔๐ ๕๐ - - 

   ๓. การแจ้งรายละเอียดโครงการก่อสร้างลาน ค.ส.ล. ๒๖ ๓๐ ๔๔ - - 

๒. ด้านการอ านวยความสะดวกในขณะให้บริการ 

    ๑. การแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนการก่อสร้างลาน ค.ส.ล.   

 

๔ 

 

๖๐ 

 

๓๖ 

 

- 

 

- 

    ๒. การอ านวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน

ในหมู่บ้าน 

 

๑๖ 

 

๘๔ 

 

- 

 

- 

 

- 

๓. ด้านคุณภาพลาน ค.ส.ล. 

    ๑. การใช้วัสดุการก่อสร้างลาน ค.ส.ล. 

 

๒๐ 

 

๕๔ 

 

๒๖ 

 

- 

 

- 

    ๒. คุณภาพของลาน ค.ส.ล. ที่ได้ก่อสร้าง ๑๖ ๕๖ ๒๘ - - 

    ๓. ผิวลาน ค.ส.ล.เรียบปลอดภัยในการใช้งาน ๒๐ ๓๘ ๓๒ ๑๐ - 

๔. ด้านการจัดการการก่อสร้างลาน ค.ส.ล. 

    ๑. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรบัรู้การก่อสร้าง

ลาน ค.ส.ล. 

 

     ๑๖ 

 

๔๒ 

 

๔๒ 

 

- 

 

- 

    ๒. งบประมาณที่จัดสรรให้เหมาะสมต่อโครงการ - ๕๖ ๓๒ ๑๒ - 

    ๓. การก่อสร้างแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ๒๐ ๔๖ ๒๐ ๑๔ - 

    ๔. ผิวจราจรเรียบปลอดภัยในการใช้งาน ๒๘ ๓๔ ๓๔ ๔ - 



๕. ด้านประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

    ๑. ประโยชน์ที่ได้รับจากการจากการก่อสร้างลาน     

ค.ส.ล. 

 

๘ 

 

๖๖ 

 

๒๖ 

 

- 

 

- 

    ๒. ความพึงพอใจโดยรวม ๔ ๗๔ ๒๒ - - 

    ๓. สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ๒๔ ๕๒ ๒๔ - - 

    ๔. ตรงกับความต้องการของชุมชน ๒๔ ๔๒ ๓๔ - - 

ค่าเฉลี่ย ๑๕.๓๗ ๕๐.๕๐ ๓๑.๖๒ ๒.๕๐ - 

 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลปู่ตา หมู่ที่ ๔ 

ต าบลภูผาม่าน จ านวน ๕๐ ราย จากตารางจะเห็นได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ร้อยละ 

๕๐.๕๐  ดังตาราง 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             การประเมินความพึงพอใจในการด าเนินการโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   ซอยเทศบาล ๑ ช่วงที่ ๒ ต าบล  ภูผาม่าน 

มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่สัญจรไป -มา บริเวณดังกล่าว โดยการใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล ๑ ช่วงที่ ๒ ซึ่งแยกประเภทการให้บริการไว้หลายประเภท 

๑.  ประชากรที่ใช้ในการประเมิน 

 ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้  ได้แก่ประชาชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง คือบ้านเซินใต้       หมู่ที่ ๓ และประชาชนที่สัญจร

ไป-มา บริเวณซอยเทศบาล ๑ จ านวน  ๕๐  ราย ระดับความเช่ือมั่น ๙๕ % โดยยินยอมให้คลาดเคลื่อนได้ + -๑๐% โดยแจกแบบประเมินให้

ประชาชนกรอกแบบประเมินจ านวน ๑๐๐ % 

๒.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมิน  

          แบบประเมินมีลักษณะเป็นแบบวัดความพึงพอใจต่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล ๑ ช่วงที่ ๒ ซึ่งได้สร้าง

ขึ้นตามแนวคิดของลิเคิร์ต  (Likert scale) จ านวน ๕ ระดับ คือ พอใจมากที่สุด, พอใจมาก, พอใจปานกลาง, พอใจน้อย และควรปรับปรุง ได้

น ามาวิเคราะห์ค านวณ จึงเสนอผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

  ๑.๑ ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปแยกตามเพศ 

   ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

จ านวน ๑๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๘ รองลงมาเป็นเพศหญิง จ านวน ๓๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๒ ดังตาราง  

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 

เพศ (๑) ชาย 

      (๒) หญิง 

๑๙ 

๓๑ 

๓๘ 

๖๒ 

 

๑.๒ ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปแยกตามอายุ 

                           ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง ๓๑ 

– ๕๐ ปี มีจ านวน ๒๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๘ รองลงมาคืออายุตั้งแต่     ๕๑- ๖๐  ปี มีจ านวน ๑๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๖ และอายุที่ตอบ

แบบประเมินน้อยที่สุดคือ ตั้งแต่ ๑๘ –   ๓๐ ปี มีจ านวน ๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖ ดังตาราง 

 

 

 



ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 

อาย ุ(๑) ต่ ากว่า ๑๘ ปี  

      (๒) ตั้งแต่ ๑๘ – ๓๐ ปี 

      (๓) ตั้งแต่ ๓๑ – ๕๐ ปี  

      (๔) ตั้งแต่ ๕๑- ๖๐ ปี 

      (๕) สูงกว่า ๖๐ ปี 

- 

๓ 

๒๙ 

๑๘ 

- 

- 

๖ 

๕๘ 

๓๖ 

- 

 

๑.๓ ข้อมูลทั่วไปแยกตามสถานภาพ 

   ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามสถานภาพ พบว่า  ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มี

สถานภาพสมรส ๓๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๐ รองลงมาคือ สถานภาพหม้าย/       หย่า ๑๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๒ และสถานภาพโสด ๔ 

ราย คิดเป็นร้อยละ ๘ ดังตาราง 

 

 

 

 

 

 

๑.๔ ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปแยกตามระดับการศึกษา 

        ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามระดับการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ มี

การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา/เทียบเท่า จ านวน ๒๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๔ รองลงมาคือประถมศึกษา มีจ านวน ๑๙ ราย คิดเป็นร้อยละ 

๓๘ อนุปริญญา/ปวส. จ านวน ๗ ราย คิดเป็น ร้อยละ ๑๔  และปริญญาตรี ดังตาราง 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 

ระดับการศึกษา  

๑๙ 

 

๓๘ 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 

สถานภาพ  (๑) โสด      

               (๒) สมรส 

               (๓) หม้าย/หย่า 

๔ 

๓๕ 

๑๑ 

๘ 

๗๐ 

๒๒ 



(๑) ประถมศึกษา 

(๒ มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 

(๓) อนุปริญญา/ปวส. 

(๔) ปริญญาตรี                     

(๕) สูงกว่าปริญญาตร ี

๒๒ 

๗ 

๒ 

- 

๔๔ 

๑๔ 

๔ 

- 

   

    ๑.๕ ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปแยกตามอาชีพ 

   ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามอาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพเกษตรกร จ านวน ๓๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๐ รองลงมาคือ ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย จ านวน ๑๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๖ อาชีพแม่บ้าน/

พ่อบ้าน/เกษียณ จ านวน ๕ ราย คิดเป็น          ร้อยละ ๑๐ นักเรียน/นักศึกษา และรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๒ ราย คิดเป็นร้อยละ 

๔ ดังตาราง 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 

อาชีพ 

(๑) รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 

(๒) เกษตรกร 

(๓) ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 

(๔) นักเรียน/นักศึกษา   

(๕) แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ 

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

 

๒ 

๓๐ 

๑๓ 

- 

๕ 

- 

 

๔ 

๖๐ 

๒๖ 

         - 

๑๐    

- 

 

 

 

 

 



                  ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินที่มีต่อการด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล ๑ 

ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๓ ต าบลโนนคอม 

 

ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 

(๕) 

มาก 

(๔) 

ปานกลาง 

(๓) 

น้อย 

(๒) 

ควรปรับปรุง 

(๑) 

๑. ด้านข้อมูลการให้บริการ 

   ๑. การแจ้งระยะเวลาในการก่อสร้างถนน 

 

๔๐ 

 

๓๔ 

 

๒๖ 

 

- 

 

- 

   ๒. การแจ้งชื่อ, บริษัท, เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับจ้าง ๓๖ ๓๔ ๒๘ ๒  

   ๓. การแจ้งรายละเอียดโครงการก่อสร้างถนน ๔๖ ๓๐ ๒๔ - - 

๒. ด้านการอ านวยความสะดวกในขณะให้บริการ 

    ๑. การแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนการก่อสร้างถนน   

 

๓๐ 

 

๒๒ 

 

๓๐ 

 

๑๘ 

 

 

    ๒. การอ านวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน

ในหมู่บ้าน 

 

๔๖ 

 

๔๐ 

 

๑๔ 

 

- 

 

- 

๓. ด้านคุณภาพถนน 

    ๑. การใช้วัสดุการก่อสร้างถนน 

 

๕๔ 

 

๒๖ 

 

๒๐ 

 

- 

 

- 

    ๒. คุณภาพของทางทีไ่ด้ก่อสร้าง ๕๐ ๒๘ ๑๒ ๑๐ - 

    ๓. ผิวจราจรเรียบปลอดภัยในการใช้งาน ๒๘ ๓๘ ๑๖ ๑๘ - 

๔. ด้านการจัดการการก่อสร้างถนน 

    ๑. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรบัรู้การก่อร้างถนน 

 

๔๔ 

 

๓๒ 

 

๒๐ 

 

๔ 

 

- 

    ๒. งบประมาณที่จัดสรรให้เหมาะสมต่อโครงการ ๔๘ ๒๖ ๒๐ ๖ - 

    ๓. การก่อสร้างแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ๕๖ ๓๐ ๑๔ - - 

    ๔. ผิวจราจรเรียบปลอดภัยในการใช้งาน ๔๒ ๒๘ ๑๖ ๑๔ - 

๕. ด้านประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ      



    ๑. ประโยชน์ที่ได้รับจากการจากการก่อสร้างถนน ๕๔ ๔๐ ๖ - - 

    ๒. ความพึงพอใจโดยรวม ๕๐ ๓๒ ๑๐ ๘ - 

    ๓. สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ๔๖ ๓๐ ๒๔ - - 

    ๔. ตรงกับความต้องการของชุมชน ๓๘ ๓๔ ๑๘ ๑๐ - 

ค่าเฉลี่ย ๔๔.๒๕ ๓๑.๕๐ ๑๘.๖๒ ๕.๖๒  

 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล ๑ ช่วงที่ ๒  

หมู่ที่ ๓ ต าบลโนนคอม จ านวน ๕๐ ราย จากตารางจะเห็นได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่

ร้อยละ ๔๔.๒๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินความพึงพอใจในการด าเนินการโครงการปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยเทศบาล ๘/๑ ต าบลภูผาม่าน มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีสัญจรไป-มา บริเวณดังกล่าว โดยการใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการปรับปรุงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  ซอยเทศบาล ๘/๑ ซึ่งแยกประเภทการให้บริการไว้หลายประเภท 

๑.  ประชากรที่ใช้ในการประเมิน 

 ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง คือบ้านเซินใต้  หมู่ที่ ๓ และประชาชนที่สัญจรไป-

มา บริเวณซอยเทศบาล ๘/๑ จ านวน ๕๐ ราย ระดับความเช่ือมั่น ๙๕ % โดยยินยอมให้คลาดเคลื่อนได้ + -๑๐% โดยแจกแบบประเมินให้

ประชาชนกรอกแบบประเมินจ านวน ๑๐๐ % 

๒.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมิน  

          แบบประเมินมีลักษณะเป็นแบบวัดความพึงพอใจต่อโครงการปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยเทศบาล ๘/๑ ซึ่งได้สร้างขึ้นตาม

แนวคิดของลิเคิร์ต  (Likert scale) จ านวน ๕ ระดับ คือ พอใจมากที่สุด, พอใจมาก, พอใจปานกลาง, พอใจน้อย และควรปรับปรุง ได้น ามา

วิเคราะห์ค านวณ จึงเสนอผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

  ๑.๑ ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปแยกตามเพศ 

   ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

จ านวน ๑๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๘ รองลงมาเป็นเพศหญิง จ านวน ๓๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๒ ดังตาราง  

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 

เพศ (๑) ชาย 

      (๒) หญิง 

๑๙ 

๓๑ 

๓๘ 

๖๒ 

 

๑.๒ ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปแยกตามอายุ 

                           ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง ๓๑ 

– ๕๐ ปี มีจ านวน ๒๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๘ รองลงมาคืออายุตั้งแต่     ๕๑- ๖๐  ปี มีจ านวน ๑๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๖ และอายุที่ตอบ

แบบประเมินน้อยที่สุดคือ ตั้งแต่ ๑๘ –   ๓๐ ปี มีจ านวน ๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖ ดังตาราง 

 

 



ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 

อาย ุ(๑) ต่ ากว่า ๑๘ ปี  

      (๒) ตั้งแต่ ๑๘ – ๓๐ ปี 

      (๓) ตั้งแต่ ๓๑ – ๕๐ ปี  

      (๔) ตั้งแต่ ๕๑- ๖๐ ปี 

      (๕) สูงกว่า ๖๐ ปี 

- 

๓ 

๒๙ 

๑๘ 

- 

- 

๖ 

๕๘ 

๓๖ 

- 

 

๑.๓ ข้อมูลทั่วไปแยกตามสถานภาพ 

   ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามสถานภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มี

สถานภาพสมรส ๓๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๐ รองลงมาคือ สถานภาพหม้าย/       หย่า ๑๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๒ และสถานภาพโสด ๔ 

ราย คิดเป็นร้อยละ ๘ ดังตาราง 

 

 

 

 

 

 

๑.๔ ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปแยกตามระดับการศึกษา 

        ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามระดับการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ มี

การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา/เทียบเท่า จ านวน ๒๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๔ รองลงมาคือประถมศึกษา มีจ านวน ๑๙ ราย คิดเป็นร้อยละ 

๓๘ อนุปริญญา/ปวส. จ านวน ๗ ราย คิดเป็น ร้อยละ ๑๔  และปริญญาตรี ดังตาราง 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 

ระดับการศึกษา  

๑๙ 

 

๓๘ 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 

สถานภาพ  (๑) โสด      

               (๒) สมรส 

               (๓) หม้าย/หย่า 

๔ 

๓๕ 

๑๑ 

๘ 

๗๐ 

๒๒ 



(๑) ประถมศึกษา 

(๒ มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 

(๓) อนุปริญญา/ปวส. 

(๔) ปริญญาตรี                     

(๕) สูงกว่าปริญญาตร ี

๒๒ 

๗ 

๒ 

- 

๔๔ 

๑๔ 

๔ 

- 

   

    ๑.๕ ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปแยกตามอาชีพ 

   ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามอาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพเกษตรกร จ านวน ๓๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๐ รองลงมาคือ ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย จ านวน ๑๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๖ อาชีพแม่บ้าน/

พ่อบ้าน/เกษียณ จ านวน ๕ ราย คิดเป็น          ร้อยละ ๑๐ นักเรียน/นักศึกษา และรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๒ ราย คิดเป็นร้อยละ 

๔ ดังตาราง 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 

อาชีพ 

(๑) รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 

(๒) เกษตรกร 

(๓) ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 

(๔) นักเรียน/นักศึกษา   

(๕) แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ 

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

 

๒ 

๓๐ 

๑๓ 

- 

๕ 

- 

 

๔ 

๖๐ 

๒๖ 

         - 

๑๐    

- 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินที่มีต่อการด าเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยเทศบาล ๘/๑ หมู่ที่ ๓  

ต าบลโนนคอม 

 

ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 

(๕) 

มาก 

(๔) 

ปานกลาง 

(๓) 

น้อย 

(๒) 

ควรปรับปรุง 

(๑) 

๑. ด้านข้อมูลการให้บริการ 

   ๑. การแจ้งระยะเวลาในการก่อปรับปรุงถนน 

 

๒๘ 

 

๕๐ 

 

๒๒ 

 

- 

 

- 

   ๒. การแจ้งชื่อ, บริษัท, เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับจ้าง ๓๘ ๔๐ ๑๘ ๔ - 

   ๓. การแจ้งรายละเอียดโครงการปรับปรุงถนน ๒๖ ๔๘ ๒๖ - - 

๒. ด้านการอ านวยความสะดวกในขณะให้บริการ 

    ๑. การแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนการปรับปรุงถนน   

 

๔๐ 

 

๓๒ 

 

๒๘ 

 

- 

 

- 

    ๒. การอ านวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชนใน

หมู่บ้าน 

 

๔๖ 

 

๓๐ 

 

๑๖ 

 

๘ 

 

- 

๓. ด้านคุณภาพถนน 

    ๑. การใช้วัสดุการปรับปรุงถนน 

 

๕๔ 

 

๒๔ 

 

๑๒ 

 

๑๐ 

 

- 

    ๒. คุณภาพของทางทีไ่ด้ปรับปรุง ๔๐ ๓๒ ๒๒ ๖ - 

    ๓. ผิวจราจรเรียบปลอดภัยในการใช้งาน ๓๒ ๓๘ ๓๐ - - 

๔. ด้านการจัดการการก่อสร้างถนน 

    ๑. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรบัรู้การปรับปรุงถนน 

 

๓๒ 

 

๔๔ 

 

๒๔ 

 

- 

 

- 

    ๒. งบประมาณที่จัดสรรให้เหมาะสมต่อโครงการ ๒๖ ๒๒ ๓๔ ๑๘ - 

    ๓. การก่อสร้างแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ๓๘ ๔๘ ๑๔ - - 

    ๔. ผิวจราจรเรียบปลอดภัยในการใช้งาน ๔๘ ๓๔ ๑๘ - - 

๕. ด้านประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ      



    ๑. ประโยชน์ที่ได้รับจากการปรับปรุงถนน ๓๘ ๔๐ ๒๒ - - 

    ๒. ความพึงพอใจโดยรวม ๒๖ ๓๘ ๓๐ ๖ - 

    ๓. สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ๕๒ ๓๒ ๑๖ - - 

    ๔. ตรงกับความต้องการของชุมชน ๔๘ ๔๐ ๑๒ - - 

ค่าเฉลี่ย ๓๘.๒๕ ๓๗.๐๐ ๒๑.๕๐ ๓.๒๕ - 

 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล ๘/๑ 

หมู่ที่ ๓ ต าบลโนนคอม จ านวน ๕๐ ราย จากตารางจะเห็นได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่

ร้อยละ ๓๘.๒๕ ดังตาราง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             การประเมินความพึงพอใจในการด าเนินการโครงการปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ทางเชื่อมซอยเทศบาล ๑๗ ต าบลภูผาม่าน 

มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่สัญจรไป -มา บริเวณดังกล่าว โดยการใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการ

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ทางเชื่อมซอยเทศบาล ๑๗ ซึ่งแยกประเภทการให้บริการไว้หลายประเภท 

๑.  ประชากรที่ใช้ในการประเมิน 

 ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง คือบ้านโนนสว่าง  หมู่ที่ ๖ และประชาชนที่สัญจร

ไป-มา บริเวณทางเชื่อมซอยเทศบาล ๑๗ จ านวน ๕๐ ราย ระดับความเช่ือมั่น   ๙๕ % โดยยินยอมให้คลาดเคลื่อนได้ + -๑๐% โดยแจกแบบ

ประเมินใหป้ระชาชนกรอกแบบประเมินจ านวน ๑๐๐ % 

 

๒.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมิน  

          แบบประเมินมีลักษณะเป็นแบบวัดความพึงพอใจต่อโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ทางเช่ือมซอยเทศบาล ๑๗ ซึ่งได้

สร้างขึ้นตามแนวคิดของลิเคิร์ต  (Likert scale) จ านวน ๕ ระดับ คือ พอใจมากที่สุด, พอใจมาก, พอใจปานกลาง, พอใจน้อย และควรปรับปรุง 

ได้น ามาวิเคราะห์ค านวณ จึงเสนอผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

  ๑.๑ ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปแยกตามเพศ 

   ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จ านวน ๒๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๔ รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน ๒๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๖ ดังตาราง  

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 

เพศ (๑) ชาย 

      (๒) หญิง 

๒๓ 

๒๗ 

๔๖ 

๕๔ 

 

๑.๒ ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปแยกตามอายุ 

                           ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง ๓๑ 

– ๕๐ ปี มีจ านวน ๑๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๘ รองลงมาคืออายุตั้งแต่     ๕๑- ๖๐  ปี มีจ านวน ๑๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๖ และอายุที่ตอบ

แบบประเมินน้อยที่สุดคือ ตั้งแต่ ๑๘ –   ๓๐ ปี มีจ านวน ๑๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๖ ดังตาราง 

 



ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 

อาย ุ(๑) ต่ ากว่า ๑๘ ปี  

      (๒) ตั้งแต่ ๑๘ – ๓๐ ปี 

      (๓) ตั้งแต่ ๓๑ – ๕๐ ปี  

      (๔) ตั้งแต่ ๕๑- ๖๐ ปี 

      (๕) สูงกว่า ๖๐ ปี 

- 

๑๓ 

๑๙ 

๑๘ 

- 

- 

๒๖ 

๓๘ 

๓๖ 

- 

 

๑.๓ ข้อมูลทั่วไปแยกตามสถานภาพ 

   ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามสถานภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มี

สถานภาพสมรส ๒๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๘ รองลงมาคือ สถานภาพหม้าย/       หย่า ๑๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๔ และสถานภาพโสด ๙ 

ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๘ ดังตาราง 

 

 

 

 

 

 

๑.๔ ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปแยกตามระดับการศึกษา 

        ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามระดับการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ มี

การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา/เทียบเท่า จ านวน ๒๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๖ รองลงมาคือประถมศึกษา มีจ านวน ๑๑ ราย คิดเป็นร้อยละ 

๒๒ อนุปริญญา/ปวส. จ านวน ๑๖ ราย คิดเป็น ร้อยละ ๓๒ และปริญญาตรี ดังตาราง 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 

ระดับการศึกษา  

๑๑ 

 

๒๒ 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 

สถานภาพ  (๑) โสด      

               (๒) สมรส 

               (๓) หม้าย/หย่า 

๙ 

๒๙ 

๑๒ 

๑๘ 

๕๘ 

๒๔ 



(๑) ประถมศึกษา 

(๒ มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 

(๓) อนุปริญญา/ปวส. 

(๔) ปริญญาตรี                     

(๕) สูงกว่าปริญญาตร ี

๒๓ 

๑๖ 

- 

- 

๔๖ 

๓๒ 

- 

- 

   

    ๑.๕ ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปแยกตามอาชีพ 

   ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามอาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพเกษตรกร จ านวน ๓๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๐ รองลงมาคือ ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย จ านวน ๑๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๔ อาชีพแม่บ้าน/

พ่อบ้าน/เกษียณ จ านวน ๕ ราย คิดเป็น          ร้อยละ ๑๐ นักเรียน/นักศึกษา และรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๓ ราย คิดเป็นร้อยละ 

๖ ดังตาราง 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 

อาชีพ 

(๑) รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 

(๒) เกษตรกร 

(๓) ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 

(๔) นักเรียน/นักศึกษา   

(๕) แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ 

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

 

๓ 

๓๐ 

๑๒ 

- 

๕ 

- 

 

๖ 

๖๐ 

๒๔ 

         - 

๑๐    

- 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินที่มีต่อการด าเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ทางเชื่อมซอยเทศบาล ๑๗ หมู่ที่ 

๖ ต าบลภูผาม่าน 

 

ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 

(๕) 

มาก 

(๔) 

ปานกลาง 

(๓) 

น้อย 

(๒) 

ควรปรับปรุง 

(๑) 

๑. ด้านข้อมูลการให้บริการ 

   ๑. การแจ้งระยะเวลาในการก่อปรับปรุงถนน 

 

๓๐ 

 

๕๒ 

 

๑๘ 

 

- 

 

- 

   ๒. การแจ้งชื่อ, บริษัท, เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับจ้าง ๔๐ ๓๖ ๒๐ ๔ - 

   ๓. การแจ้งรายละเอียดโครงการปรับปรุงถนน ๓๖ ๓๒ ๒๖ ๖ - 

๒. ด้านการอ านวยความสะดวกในขณะให้บริการ 

    ๑. การแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนการปรับปรุงถนน   

 

๕๔ 

 

๓๘ 

 

๘ 

 

- 

 

- 

    ๒. การอ านวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชนใน

หมู่บ้าน 

 

๔๔ 

 

๓๔ 

 

๒๒ 

 

- 

 

- 

๓. ด้านคุณภาพถนน 

    ๑. การใช้วัสดุการปรับปรุงถนน 

 

๓๖ 

 

๕๐ 

 

๑๔ 

 

- 

 

- 

    ๒. คุณภาพของทางทีไ่ด้ปรับปรุง ๓๒ ๔๖ ๑๘ ๔ - 

    ๓. ผิวจราจรเรียบปลอดภัยในการใช้งาน ๓๘ ๕๔ ๘ - - 

๔. ด้านการจัดการการก่อสร้างถนน 

    ๑. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรบัรู้การปรับปรุงถนน 

 

๓๘ 

 

๓๐ 

 

๓๒ 

 

- 

 

- 

    ๒. งบประมาณที่จัดสรรให้เหมาะสมต่อโครงการ ๓๐ ๒๖ ๑๘ ๒๖ - 

    ๓. การก่อสร้างแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ๓๒ ๕๔ ๑๔ - - 

    ๔. ผิวจราจรเรียบปลอดภัยในการใช้งาน ๓๖ ๓๖ ๒๘ - - 

๕. ด้านประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ      



    ๑. ประโยชน์ที่ได้รับจากการปรับปรุงถนน ๕๘ ๓๒ ๑๐ - - 

    ๒. ความพึงพอใจโดยรวม ๓๔ ๕๒ ๑๔ - - 

    ๓. สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ๔๒ ๕๐ ๘ - - 

    ๔. ตรงกับความต้องการของชุมชน ๔๖ ๔๘ ๖ - - 

ค่าเฉลี่ย ๓๙.๑๒ ๔๑.๘๗ ๑๖.๕๐ ๒.๕๐ - 

 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยเทศบาล ๘/

๑ หมู่ที่ ๓ ต าบลโนนคอม จ านวน ๕๐ ราย จากตารางจะเห็นได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่

ร้อยละ ๔๑.๘๗ ดังตาราง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             การประเมินความพึงพอใจในการด าเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกซอยเทศบาล ๒๐ ต าบลภูผาม่าน       

มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่สัญจรไป -มา บริเวณดังกล่าว โดยการใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกซอย    เทศบาล ๒๐ ซึ่งแยกประเภทการให้บริการไว้หลายประเภท 

 

๑.  ประชากรที่ใช้ในการประเมิน 

 ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ประชาชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง คือบ้านโนนสว่าง    หมู่ที่ ๖ และประชาชนที่สัญจร

ไป-มา บริเวณทางแยกซอยเทศบาล ๒๐ จ านวน ๕๐ ราย ระดับความเช่ือมั่น    ๙๕ % โดยยินยอมให้คลาดเคลื่อนได้ + - ๑๐% โดยแจกแบบ

ประเมินใหป้ระชาชนกรอกแบบประเมินจ านวน ๑๐๐ % 

 

๒.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมิน  

          แบบประเมินมีลักษณะเป็นแบบวัดความพึงพอใจต่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกซอยเทศบาล ๒๐ ซึ่งได้สร้างขึ้น

ตามแนวคิดของลิเคิร์ต  (Likert scale) จ านวน ๕ ระดับ คือ พอใจมากที่สุด, พอใจมาก, พอใจปานกลาง, พอใจน้อย และควรปรับปรุง ได้น ามา

วิเคราะห์ค านวณ จึงเสนอผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

  ๑.๑ ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปแยกตามเพศ 

   ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จ านวน ๒๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๔ รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน ๒๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๖ ดังตาราง  

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 

เพศ (๑) ชาย 

      (๒) หญิง 

๒๓ 

๒๗ 

๔๖ 

๕๔ 

 

๑.๒ ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปแยกตามอายุ 

                           ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง ๓๑ 

– ๕๐ ปี มีจ านวน ๑๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๘ รองลงมาคืออายุตั้งแต่     ๕๑- ๖๐  ปี มีจ านวน ๑๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๖ และอายุที่ตอบ

แบบประเมินน้อยที่สุดคือ ตั้งแต่ ๑๘ –   ๓๐ ปี มีจ านวน ๑๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๖ ดังตาราง 



 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 

อาย ุ(๑) ต่ ากว่า ๑๘ ปี  

      (๒) ตั้งแต่ ๑๘ – ๓๐ ปี 

      (๓) ตั้งแต่ ๓๑ – ๕๐ ปี  

      (๔) ตั้งแต่ ๕๑- ๖๐ ปี 

      (๕) สูงกว่า ๖๐ ปี 

- 

๑๓ 

๑๙ 

๑๘ 

- 

- 

๒๖ 

๓๘ 

๓๖ 

- 

 

๑.๓ ข้อมูลทั่วไปแยกตามสถานภาพ 

   ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามสถานภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มี

สถานภาพสมรส ๒๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๘ รองลงมาคือ สถานภาพหม้าย/       หย่า ๑๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๔ และสถานภาพโสด ๙ 

ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๘ ดังตาราง 

 

 

 

 

 

 

๑.๔ ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปแยกตามระดับการศึกษา 

        ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามระดับการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ มี

การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา/เทียบเท่า จ านวน ๒๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๖ รองลงมาคือประถมศึกษา มีจ านวน ๑๑ ราย คิดเป็นร้อยละ 

๒๒ อนุปริญญา/ปวส. จ านวน ๑๖ ราย คิดเป็น ร้อยละ ๓๒ และปริญญาตรี ดังตาราง 

 

 

 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 

สถานภาพ  (๑) โสด      

               (๒) สมรส 

               (๓) หม้าย/หย่า 

๙ 

๒๙ 

๑๒ 

๑๘ 

๕๘ 

๒๔ 



ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 

ระดับการศึกษา 

(๑) ประถมศึกษา 

(๒ มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 

(๓) อนุปริญญา/ปวส. 

(๔) ปริญญาตรี                     

(๕) สูงกว่าปริญญาตร ี

 

๑๑ 

๒๓ 

๑๖ 

- 

- 

 

๒๒ 

๔๖ 

๓๒ 

- 

- 

       

    ๑.๕ ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปแยกตามอาชีพ 

   ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินแยกตามอาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพเกษตรกร จ านวน ๓๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๐ รองลงมาคือ ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย จ านวน ๑๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๔ อาชีพแม่บ้าน/

พ่อบ้าน/เกษียณ จ านวน ๕ ราย คิดเป็น          ร้อยละ ๑๐ นักเรียน/นักศึกษา และรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๓ ราย คิดเป็นร้อยละ 

๖ ดังตาราง 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๐ ๑๐๐ 

อาชีพ 

(๑) รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 

(๒) เกษตรกร 

(๓) ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 

(๔) นักเรียน/นักศึกษา   

(๕) แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ 

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

 

๓ 

๓๐ 

๑๒ 

- 

๕ 

- 

 

๖ 

๖๐ 

๒๔ 

         - 

๑๐    

- 

 



ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินที่มีต่อการด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกซอยเทศบาล ๒๐ หมู่ที่ ๖ 

ต าบลภูผาม่าน 

 

ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 

(๕) 

มาก 

(๔) 

ปานกลาง 

(๓) 

น้อย 

(๒) 

ควรปรับปรุง 

(๑) 

๑. ด้านข้อมูลการให้บริการ 

   ๑. การแจ้งระยะเวลาในการก่อสร้างถนน 

 

๕๐ 

 

๒๔ 

 

๒๖ 

 

- 

 

- 

   ๒. การแจ้งชื่อ, บริษัท, เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับจ้าง ๔๒ ๓๒ ๒๔ ๒ - 

   ๓. การแจ้งรายละเอียดโครงการก่อสร้างถนน ๔๔ ๓๖ ๒๐ - - 

๒. ด้านการอ านวยความสะดวกในขณะให้บริการ 

    ๑. การแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนการก่อสร้างถนน   

 

๔๔ 

 

๒๔ 

 

๒๐ 

 

๑๒ 

 

 

    ๒. การอ านวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน

ในหมู่บ้าน 

 

๕๒ 

 

๒๖ 

 

๑๖ 

 

๖ 

 

- 

๓. ด้านคุณภาพถนน 

    ๑. การใช้วัสดุการก่อสร้างถนน 

 

๓๘ 

 

๔๖ 

 

๑๖ 

 

- 

 

- 

    ๒. คุณภาพของทางทีไ่ด้ก่อสร้าง ๓๒ ๔๘ ๑๒ ๘ - 

    ๓. ผิวจราจรเรียบปลอดภัยในการใช้งาน ๓๖ ๔๒ ๑๖ ๖ - 

๔. ด้านการจัดการการก่อสร้างถนน 

    ๑. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรบัรู้การก่อร้างถนน 

 

๔๐ 

 

๓๖ 

 

๒๐ 

 

๔ 

 

- 

    ๒. งบประมาณที่จัดสรรให้เหมาะสมต่อโครงการ ๕๐ ๒๖ ๑๖ ๘ - 

    ๓. การก่อสร้างแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ๕๔ ๓๒ ๑๔ - - 

    ๔. ผิวจราจรเรียบปลอดภัยในการใช้งาน ๔๒ ๒๒ ๓๒ ๔ - 

๕. ด้านประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ      



    ๑. ประโยชน์ที่ได้รับจากการจากการก่อสร้างถนน ๕๒ ๓๖ ๑๒ - - 

    ๒. ความพึงพอใจโดยรวม ๔๖ ๒๘ ๒๐ ๖ - 

    ๓. สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ๓๘ ๔๘ ๑๔ - - 

    ๔. ตรงกับความต้องการของชุมชน ๓๒ ๕๔ ๑๔ - - 

ค่าเฉลี่ย ๔๓.๒๕ ๓๕.๐๐ ๑๘.๒๕ ๓.๕๐ - 

 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกซอยเทศบาล 

๒๐ หมู่ที่ ๖ ต าบลภูผาม่าน จ านวน ๕๐ ราย จากตารางจะเห็นได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่

ร้อยละ ๓๕.๐๐ 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

-ในการด าเนินการก่อสร้างก่อนเข้าด าเนินการกองช่างควรท าหนังสือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพ่ือลดผลกระทบจากโครงการก่อสร้างที่มีต่อประชาชนในพื้นที่ก่อสร้าง 

 

 (ลงชื่อ) 
   (นายทองอยู่  ลีคะ) 

              ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเพ่ือยกระดับคุณภาพการให้บริการจากการประเมินพบว่า 

๑) ผลงานในปีที่ผ่านมาของเทศบาลต าบลภูผาม่าน ที่ประชาชนประทับใจ ดังนี้ 

- การดูแลสวัสดิการและความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างดี 

- ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดท าแผนประจ าปี การแข่งขัน

กีฬา และงานประเพณีต่าง ๆ 

- การให้บริการเรื่องการจัดเก็บขยะ  

๒) สิ่งที่เทศบาลต าบลภูผาม่านควรปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน ดังนี้ 

- ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านบางจุดที่ยังมืด 

- ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่ช ารุดตามตรอกซอกซอยต่าง ๆ 

- มีการส่งเสริมอาชีพอย่างต่อเนื่อง 

- ท่อระบายน้ า 

- ขุดลอกคลอง เพ่ือให้มีน้ าใช้ในฤดูแล้ง 

๓) ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

- ขยายไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 

- ปรับปรุงถนนเส้นทางการเกษตร 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน 

 -ทั้งนี้ หากประชาชนหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็น

หรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาลต าบลภูผาม่าน  สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส านักงานเทศบาล

ต าบลภูผาม่าน หรือแจ้งผู้บริหารเทศบาลต าบลภูผาม่าน เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนและปรับปรุงการด าเนินงาน 

ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่อไป 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๖๐ 

 

 



(ลงชื่อ) 
 (นายประสิทธ์  ค าภาพันธ์) 

                    นายกเทศมตรีต าบลภูผาม่าน 
 
  

 

 

 



ประเภทครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รายละเอียดครุภณัฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 จัดซ้ือเทรเลอร์ลากเรือ จดัซ้ือเทรเลอร์ลากเรือพร้อมอปุกรณ์ 9,700         ส านักปลัด ส านักปลัด
 -ขนาด 4.05×1.55 เมตร เทศบาล
 -น้ าหนักรวมโดยประมาณ200 KG

 -ขนาดของล้อลาก 165 R 13

 -บรรทุกน้ าหนักได้สูงสุด 400 KG

 -มอีปุกรณ์สะท้อนแสงหรือไฟ LED รอบคัน

จดัซ้ือตามราคาท้องตลาด ไมม่ใีนบัญชรีาคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์

2 จัดซ้ือเรือทอ้งแบน จดัซ้ือเรือท้องแบนพร้อมเคร่ืองยนต์และหางเรือตัวเรือ 14,700       ส านักปลัด ส านักปลัด
 -ขนาด3.20×1.1×0.38 ขนาดความยาว 12 ฟุต เทศบาล
 -น้ าหนักเรือ 46 กโิลกรัม

 -บรรทุกน้ าหนักได้สูงสุด 290 กโิลกรัม

 -แถวที่นั่ง 2 แถว ความกวา้งของแถวที่นั่ง 40 เซนติเมตร
 /แถว

 -มรีะบบกนัเรือจมหางเสือเรือ

 -อตัราทด 2.5.1

 -ขนาด W×L×H 32×63×33 มม.

 -น ้ำหนักโดยประมำณ 35 KG

 -อตัรำรอบสูงสุด 3600 npm (รอบ/นำที) เคร่ืองยนต์ 13

แรง

 -ปรับตั งโซ่โดยอตัโนมติั

 -ขอ้ต่อแกนใน(หำงยำว)Sport 24 inch

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

                                                                                               บญัชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน                                          แบบ ผด . 02/1                              
แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ 2565

เทศบาลต าบลภผูาม่าน อ าเภอภผูาม่าน  จังหวัดขอนแก่น

แผนงานงบกลาง

ล าดับที่ ครุภณัฑ์



รายละเอียดครุภณัฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 -ใบจกัร STD/มาตรฐาน 14inch เคร่ืองยนต์ 13 แรงมา้

 -เบนซิน 4 จงัหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ

 -ปริมาตรกระบอกสูบ 389 ซีซี 4,000 รอบ/นาที

 -ระบบสตาร์ทเชอืกดึงแบบสปริงกลับ

 -จดุระเบิดดิจตัิล ซีดีไอ ระบบหล่อล่ืนแบบวดัสาด

 -ความจนุ้ ามนัหล่อล่ืน 1.1 ลิตร น้ ามนัเชื้อเพลิง 6.1 ลิตร
 -เบนซินไร้สารตะกั่ว E 10

 -ขนาด กวา้ง×ยาว×สูง 460×380×448 มม.

 -น้ าหนักเคร่ือง 31.7 กโิลกรัม รับประกนั 2 ปี

จดัซ้ือตามราคาท้องตลาดไมม่ใีนบัญชรีาคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์

3 จัดซ้ือเรือทอ้งวี จดัซ้ือเรือท้องวพีร้อมเคร่ืองยนต์และหางเรือตัวเรือ 16,500       ส านักปลัด ส านักปลัด
 -ขนาด8.70×1.5×0.60 ขนาดความยาว 12 ฟุต เทศบาล
 -น้ าหนักเรือ 50 กโิลกรัม

 -บรรทุกน้ าหนักได้สูงสุด 400 กโิลกรัม

 -แถวที่นั่ง 2 แถว ความกวา้งของแถวที่นั่ง 40เซนติเมตร
 /แถว

 -มรีะบบกนัเรือจมหางเสือเรือ

 -อตัราทด 2.5.1

 -ขนาด W×L×H 32×63×33 มม. น้ าหนักโดยประมาณ
 35 KG
 -อตัรำรอบสูงสุด 3600 npm (รอบ/นำที) เคร่ืองยนต์ ๑๓

 แรง

 -ปรับตั งโซ่โดยอตัโนมติั

 -ขอ้ต่อแกนใน(หำงยำว)Sport 24 inch

พ.ศ.2565ล าดับที่ พ.ศ.2564ครุภณัฑ์



รายละเอียดครุภณัฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 -ใบจกัร STD/มาตรฐาน 14inch เคร่ืองยนต์ 13 แรงมา้

 -เบนซิน 4 จงัหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ

 -ปริมาตรกระบอกสูบ 389 ซีซี 4,000 รอบ/นาที

 -ระบบสตาร์ทเชอืกดึงแบบสปริงร้ังกลับ

 -จดุระเบิดดิจตัิล ซีดีไอ ระบบหล่อล่ืนแบบวดัสาด

 -ความจนุ้ ามนัหล่อล่ืน 1.1 ลิตร น้ ามนัเชื้อเพลิง 6.1 ลิตร
 -เบนซินไร้สารตะกั่ว E 10

 --ขนาด กวา้ง×ยาว×สูง 460×380×448 มม.

 -น้ าหนักเคร่ือง 31.7 กโิลกรัม รับประกนั 2 ปี

จดัซ้ือตามราคาท้องตลาดไมม่ใีนบัญชรีาคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์

รวม 40,900      
ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน

รายละเอียดครุภณัฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 เก้าอีส้ านักงาน เกา้อี้นั่งท างาน ขนาดสูงไมน่้อยกวา่ 105 เซนติเมตร 4,200         ส านักปลัด
เบาะนั่งกวา้งไมน่้อยกวา่ 47 เซนติเมตร

ขาเหล็ก 5 แฉก มล้ีอเล่ือน มพีนักพิง มทีี่วางแขน

ปรับความสูงได้ จ านวน 2 ตัว ตัวละ 2,100 บาท

จดัซ้ือตามราคาท้องตลาด ไมม่ใีนบัญชรีาคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์

2 เก้าอีส้ าหรับ จดัซ้ือเกา้อี้ส าหรับห้องประชมุสภา จ านวน 17 ตัว 51,000       ส านักปลัด
หอ้งประชุมสภา ขนาดไมน่้อยกวา่ W62×D67×90 cm

ราคาตัวละ 3,000 บาท

จดัซ้ือตามราคาท้องตลาด ไมม่ใีนบัญชรีาคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์

ล าดับที่

พ.ศ.2565ครุภณัฑ์

แผนงานบริหารทั่วไป
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ครุภณัฑ์

ล าดับที่ พ.ศ.2564



รายละเอียดครุภณัฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โต๊ะส าหรับ  -จดัซ้ือโต๊ะส าหรับห้องประชมุสภา จ านวน 8 ตัว 30,000       ส านักปลัด
หอ้งประชุมสภา ขนาดไมน่้อยกวา่ W62×D67×90 cm

ราคาตัวละ 3,000 บาท

 -จดัซ้ือโต๊ะส าหรับห้องประชมุสภาแบบเขา้มมุ

ซ้าย ขวา จ านวน 2 ตัว ขนาดไมน่้อยกวา่

W65×D65×H75 cm ราคาตัวละ 2,000 บาท

 -จดัซ้ือโต๊ะส าหรับห้องประชมุสภา

 จ านวน 1 ตัว ขนาดไมน่้อยกวา่ W80×D60×H75 cm

ราคาตัวละ 2,000 บาท

จดัซ้ือตามราคาท้องตลาด ไมม่ใีนบัญชรีาคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์

รวม 85,200      
ประเภทครุภณัฑ์โรงงาน

รายละเอียดครุภณัฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 หนิเจีย  1. จดัซ้ือหินเจยี/ตัดขนาด 5 นิ้ว(125 มลิลิเมตร) 5,500         เขต ส านักปลัด
ขบัด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไมน่้อยกวา่ 1,000 เทศบาลต าบล

วตัต์ ความเร็วรอบไมน่้อยกวา่ 10,000 ภูผามา่น

รอบต่อนาที

จดัซ้ือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รวม 5,500        

ครุภณัฑ์

แผนงานบริหารทั่วไป
พ.ศ.2564

พ.ศ.2564ล าดับที่

พ.ศ.2565ล าดับที่

พ.ศ.2565ครุภณัฑ์



ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
แผนงานบริหารทั่วไป(งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

รายละเอียดครุภณัฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก เคร่ืองพิมพ์แบบฉดีหมกึพร้อมติดต้ังถงัหมกึพิมพ์ 4,000         เขต ส านักปลัด
(Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง เทศบาลต าบล

โดยมคุีณลักษณะพื้นฐานดังนี้ ภูผามา่น

 -เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉดีหมกึพร้อมติดต้ังหมกึพิมพ์

(INKTank Printer) จากโรงงานผู้ผลิตมคีวามละเอยีด

ในการพิมพ์ไมน่้อยกวา่  1200×1200 dpi

 -มคีวามเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษ A4

 ไมน่้อยกวา่ 19 หน้าต่อนาที(ppm)หรือ 8.8 ภาพต่อนาที

 -มคีวามเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษ

A4 ไมน่้อยกวา่ 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 

5 ภาพต่อนาที (ipm )มชีอ่งเสียบ (Interface)

 แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ จ านวนไมน่้อยกวา่ 1 ชอ่ง

 -มถีาดใส่กระดาษไมน่้อยกวา่ 50 แผ่น

 -สามารถใชก้บั A4,Letter,Legat และสามารถก าหนด

ขนาดกระดาษเองได้

จดัซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะการจดัหา

อปุกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ (ปรับปรุงฉบับ

เดือน พฤษภาคม 2563 เฉพาะรายการที่ 6-12)

รวม 4,000        

พ.ศ.2565ล าดับที่ ครุภณัฑ์ พ.ศ.2564



ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน

รายละเอียดครุภณัฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 เคร่ืองปรับอากาศ อเศร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง 39,000       ส านักงาน กองคลัง
ชนิดติดผนัง  (Inverter)ขนาด 12,000 ปีทีย ูจ านวน 2 เคร่ือง ท.ต.

 โดยมรีายละเอยีด ดังนี้ ภผูาม่าน
1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไมต่่ ากวา่ 12,000 บีทียู

2) ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดต้ัง

3) ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อตุสาหกรรมและฉลากประหยดัไฟฟ้าเบอร์ 5

4) ต้องเป็นเคร่ืองปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูป

ทั้งชดุ ทั้งหน่วยส่งความเยน็และหน่วยระบายความ

ร้อนจากโรงานเดียวกนั

5) มคีวามหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเชอร์

6) การจดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ นอกเหนือจากการพิจารณา

ด้านราคาแล้ว เพื่อประหยดัพลังงาน ควรพิจารณาจดัซ้ือ

เคร่ืองปรับอากาศที่มค่ีาประสิทธภิาพพลังงานตามฤดูกาล

(SEER)สูงกวา่

7) การติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 

ประกอบด้วยอปุกรณ์ ดังนี้ สวติช ์1 ตัว ท่อทองแดง

ไปกลับหุ้มฉนวนยาว4 ม. สายไฟยาวไมเ่กนิ 15ม.

 -ต้ังตามบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจ าปี 2563

รวม 39,000      

ล าดับที่ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ครุภณัฑ์

แผนงานบริหารทั่วไป(งานบริหารงานคลัง)



ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน
แผนงานบริหารทั่วไป(งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน)

รายละเอียดครุภณัฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 เก้าอีส้ านักงาน เกา้อี้นั่งท างาน ขนาดสูงไมน่้อยกวา่ 105 เซนติเมตร 2,100         ส านักปลัด
 เบาะนั่งกวา้งไมน่้อยกวา่ 47 เซนติเมตร

 เบาะนั่งกวา้งไมน่้อยกวา่ 47 เซนติเมตร

ขาเหล็ก 5 แฉก มล้ีอเล่ือน มพีนักพิง มทีี่วางแขน

ปรับความสูงได้ จ านวน 1 ตัว

จดัซ้ือตามราคาท้องตลาด ไมม่ใีนบัญชรีาคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์

2 โต๊ะท างาน จดัซ้ือโต๊ะท างานความยาวไมน่้อยกวา่ 150 ซ.ม. 15,000       ส านักปลัด
ความกวา้งไมน่้อยกวา่ 78 เซนติเมตร

ความสูงไมน่้อยกวา่ 75.3 เซนติเมตร

จ านวน 1 ตัว

จดัซ้ือตามราคาท้องตลาด ไมม่ใีนบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

รวม 17,100      

พ.ศ.2565ล าดับที่ ครุภณัฑ์ พ.ศ.2564



ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดครุภณัฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 กล้องโทรทศัน์วงจรปดิ 1.จดัซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 148,800     ในเขต ส านักปลัด
ชนิดเครือขา่ยแบบมมุมองคงที่ส าหรับติดต้ังภายนอก เทศบาล
อาคาร แบบที่ 1 ส าหรับใชใ้นงานรักษาความ

ปลอดภัย วเิคราะห์ภาพ และงานอื่นๆ จ านวน 2 ตัว 

ราคา 55,000 บาท /ตัว เป็นเงิน 110,000บาท

 ๒.เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

ชนิดเครือขา่ยแบบมมุมองคงที่ส าหรับติดต้ังภายนอก

อาคาร ส าหรับใชใ้นงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป

และงานอื่น ๆ จ านวน 1 ตัว ราคา22,000  บาท

3.  ค่าจดัซ้ือสายสัญญาณ Cat 6 Out door

(มไีฟและสลิง)ความยาวไมน่้อยกวา่ 150 เมตร

เป็นเงิน 3,300  บาท

 4. ค่าแรงพร้อมอปุกรณ์การติดต้ัง จดุละ 4,500 บาท

จ านวน 3 จดุ เป็นเงิน 13,500 บาท

จดัซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของ

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดฉบับเดือนมถินุายน 2564

 ประกาศ ณ วนัที่ 11  มถินุายน  2564

  

รวม 148,800    

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดับที่ ครุภณัฑ์ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



รายละเอียดครุภณัฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 จัดซ้ือสายดับเพลิง จดัซ้ือสายดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร 12,000       ส านักงาน ส านักปลัด
ขอ้ต่อทองเหลืองเป็นแบบสวมเร็ว 4 เส้น เป็นสายส่งน้ า เทศบาลต าบล
ส าหรับรถดับเพลิง เคร่ืองสูบน้ า ดับเพลิงทางสายน้ า

อณุหภูมใิชง้าน ทนต่อ สภาพทางอากาศ กรอ สารเคมี

การกดักร่อนทนต่อการบิดงอ ไมแ่ตกหรือฉกีง่าย

ท าความสะอาดง่าย ไมดู่ดซักน้ ามมีาตรฐาน ISO 

จดัซ้ือตามราคาท้องตลาดไมม่ใีนบัญชรีาคา

มาตรฐานครุภัณฑ์

รวม 12,000      
ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน
แผนงานการศึกษา

รายละเอียดครุภณัฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 เก้าอีส้ านักงาน เกา้อี้นั่งท างาน ขนาดสูงไมน่้อยกวา่ 105 เซนติเมตร 2,100         ส านักปลัด
เบาะนั่งกวา้งไมน่้อยกวา่ 47 เซนติเมตร 

เบาะนั่งกวา้งไมน่้อยกวา่ 47 เซนติเมตร

ขาเหล็ก 5 แฉก มล้ีอเล่ือน มพีนักพิง มทีี่วางแขน

ปรับความสูงได้ จ านวน 1 ตัว

จดัซ้ือตามราคาท้องตลาด ไมม่ใีนบัญชรีาคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ประเภทครุภณัฑ์อ่ืน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดับที่ ครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ล าดับที่



รายละเอียดครุภณัฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้  -จดัซ้ือชดุโต๊ะพร้อมเกา้อี้นักเรียนขาเหล็กกลม 6,500         งานการศึกษา ส านักปลัด
นักเรียน ไมน่้อยกวา่ 2 นิ้ว หนาไมน่้อยกวา่ 1.2 มลิลิเมตร

พ่นสีขาว

 -โต๊ะอนุบาลขนาดกวา้งไมน่้อยกวา่ 60 เซนติเมตร

ยาวไมน่้อยกวา่ 120 เซนติเมตร สูงไมน่้อยกวา่

55 เซนติเมตร

 -เกา้อี้ขนาดกวา้งไมน่้อยกวา่ 25 เซนติเมตร

ยาวไมน่้อยกวา่ 30 เซนติเมตร สูงไมน่้อยกวา่

55 เซนติเมตร

จดัซ้ือตามราคาท้องตลาดไมม่ใีนบัญชรีาคา

มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออเิล็กทรอนิกส์

รวม 8,600        
ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดครุภณัฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 22,000       ศูนย์ ส านักปลัด
โน๊ตบุ๊ค ส ารับประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 22,000 บาท พฒันา

โดยมคุีณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ เด็กเล็ก
 -มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน่้อยกวา่ 4 แกนหลัก วัดเฉลียง
 (4 core)  และ 8 แกนเสมอืน (8 Thread) ทอง
และมเีทคโนโลยเีพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้

ความสามารถในการประมวลผลสูงโดยมวีามเร็วสัญญาณ

นาฬิกา สูงสุดไมน่้อยกวา่ 4GHZ จ านวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มหีน่วย

ความจ าแบบcache Memory รวมในระดับ 

(Level) เดียวกนัขนาดไมน่้อยกวา่ 6 GB

พ.ศ.2565
แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2564

ล าดับที่

ล าดับที่ ครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ พ.ศ.2565พ.ศ.2564



รายละเอียดครุภณัฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

-มหีน่วยความจ าหลัก (RAM)ชนิด DDR4 

หรือดีกวา่ขนาดไมน่้อยกวา่ 8 GB

- มหีน่วยจดัเกบ็ขอ้มลู ชนิด SATA 

หรือตึกวา่ ขนาดความจไุมน่้อยกวา่ 1 TB

 หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจไุม่

น้อยกวา่ 250 GB จ านวน 1 หน่วย

มจีอภาพที่รองรับความละเอยีดไมน่้อยกวา่ 

1,366 x 768 pixelและมขีนาดไมน่้อยกวา่  12 นิ้ว

- มชีอ่งเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 

หรือดีกวา่ ไมน่้อยกวา่ 3 ชอ่ง

- มชีอ่งเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA 

จ านวนไมน่้อยกวา่ 1 ชอ่ง

- มชีอ่งเชื่อมต่อระบบเครือขา่ย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่ แบบ

ติดต้ังภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) 

จ านวนไมน่้อยกวา่ 1 ชอ่ง

- สามารถใชง้านได้ไมน่้อยกวา่ 

Wi-Fi (IEEE 802.11 ac)และ Bluetooth

จดัซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานการจดัหาอปุกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

(ปรับปรุงจากฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 

เฉพะรายการที่ 6-12

รวม 22,000      

ล าดับที่ ครุภณัฑ์ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน
แผนงานการศึกษา(งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ)

รายละเอียดครุภณัฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 เก้าอีส้ าหรับไว้บริการ จดัซ้ือเกา้อี้ ขนาดกวา้งไมน่้อยกวา่ 54 เซนติเมตร 12,000       ศูนย์การ ส านักปลัด
ประจ าศูนย์การเรียนรู้ ลึกไมน่้อยกวา่ 59 เซนติเมตร สูงไมน่้อยกวา่ เรียนรู้
ชุมชนบา้นโนนคอม 83.5 เซนติเมตร จ านวน 10 ตัวๆละ ชุมชน

1,200 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท บา้น
จดัซ้ือตามราคาท้องตลาดไมม่ใีนบัญชรีาคา โนนคอม
มาตรฐานครุภัณฑ์

2 ชั้นวางหนังสือเหล็ก จดัซ้ือชั้นวางหนังสือเหล็กขนาดไมน่้อยกวา่ 5,500         ศูนย์การ ส านักปลัด
ส าหรับไว้บริการ 914 มลิลิเมตร ลึกไมน่้อยกวา่ 305 เรียนรู้
ประจ าศูนย์การเรียนรู้ มลิลิเมตร สูงไมน่้อยกวา่  ๑,524 มลิลิเมตร ชุมชน
ชุมชนบา้นโนนคอม จ านวน 1 หลัง เป็นเงิน 5,500 บาท บา้น

โนนคอม

3 โต๊ะส าหรับไว้บริการ จดัซ้ือโต๊ะขนาดกวา้งไมน่้อยกวา่ 60 เซนติเมตร 24,000       ศูนย์การ ส านักปลัด
ประจ าศูนย์การเรียนรู้ ยาวไมน่้อยกวา่ 180 เซนติเมตร สูงไมน่้อยกวา่ เรียนรู้
ชุมชนบา้นโนนคอม 75 เซนติเมตรจ านวน 4 ตัว ๆละ 6,000  บาท ชุมชน

บา้น
โนนคอม

รวม 41,500      

ล าดับที่ ครุภณัฑ์ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน
แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดครุภณัฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 เก้าอีส้ านักงาน จดัซ้ือเกา้อี้ส านักงาน ขาเหล็ก 5 แฉก สีด า 2,900         กอง
ขนาดสูงไมน่้อย  117 เซนติเมตร กวา้งไมน่้อย สาธารณสุข
67 เซนติเมตร เบาะนั่งลึกไมน่้อยกวา่ 70 เซนติเมตร

ขาเหล็ก 5 แฉก มล้ีอเล่ือน พนักพิงสูงและที่นั่งขึ้น

โครงเหล็กบุฟองน้ าเบาะรถยนต์ พียู

หุ้มหนัง PVC ที่วางแขนผลิตจากพลาสติกขึ้นรูป

ขาไนลอน ล้อ PP ปรับความสูงได้ จ านวน 1 ตัว

จดัซ้ือตามราคาท้องตลาด ไมม่ใีนบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

รวม 2,900        
ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน
แผนงานสังคมสงเคราะห์

รายละเอียดครุภณัฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โต๊ะท างาน จดัซ้ือโต๊ะท างานความยาวไมน่้อยกวา่ 150 ซ.ม. 15,000       ส านักปลัด
ความกวา้งไมน่้อยกวา่ 78 เซนติเมตร

ความสูงไมน่้อยกวา่ 75.3 เซนติเมตร

จ านวน 1 ตัว

จดัซ้ือตามราคาท้องตลาด ไมม่ใีนบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

รวม 15,000      

ล าดับที่ ครุภณัฑ์

ล าดับที่ ครุภณัฑ์ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ประเภทครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดครุภณัฑ์ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 รถกระบะบรรทกุ จดัซ้ือรถกระบะบรรทุก ขนาดเล็ก ความยาว 462,000     ส านักปลัด
ไมน่้อยกวา่ 4,195 มลิลิเมตร ความกวา้งไม่

น้อยกวา่ 1,765 มลิลิเมตร ความสูงไมน่้อยกวา่

1,910 มลิลิเมตร รับน้ าหนักบรรทุกไมน่้อยกวา่

945 กโิลกรัม เคร่ืองยนต์ 4 สูบ

1,462 CCแรงบิด 127 นิวตัน-เมตร จ านวน 1 คัน

จดัซ้ือตามราคาท้องตลาด ไมม่ใีนบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

รวม 462,000    

ล าดับที่ ครุภณัฑ์ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ยุทธศาสตร์ที่ 1  การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
      แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการท าบุญตักบาตรเนื่องใน ๑.จัดท าบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 10,000        เขตเทศบาล ส านักปลัด
วันขึ้นปีใหม่ ๒.จัดท าป้ายรณรงค์ให้ประชาชนเข้าร่วม

กิจกรรม
2 โครงการจัดงานประเพณีตรุษไท ๑.จัดท าบุญที่วัดในวันแรม ๑๕ ค่ าเดือน ๔ 150,000      เขตเทศบาล ส านักปลัด

2.จัดขบวนแห่ตรุษไท
3.ส่งทีมเข้าแข่งขันกีฬา พื้นบ้านตามประเพณี
4.จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
5.จัดท ากิจกรรมพิธีขอขมาตามประเพณี
6.กิจกรรมอื่น ๆตามที่ประเพณีก าหนด

3 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ๑.ท าบุญตักบาตร 50,000        เขตเทศบาล ส านักปลัด
2.ตรวจสุขภาพและสันทนาการผู้สูงอายุและ
ประกาศเชิดชูเกียรติรดน้ าด าหัวและมอบของ
รางวัลการประกวด
3.ท าป้ายรณรงค์และประชาสัมพันธ์ส่งเสริม
การมีส่วนร่วม

4 โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือน6 1.บัวนางหรือนางเทียมสักการะศาลเจ้าปู่ 35,000        เขตเทศบาล ส านักปลัด
2.แห่บั้งไฟและประกวดขบวนแห่
3.จุดบั้งไฟถวาย

5 โครงการจัดกิจกรรมแห่เทียน 1.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม 50,000 เขตเทศบาล ส านักปลัด
เข้าพรรษา 2.จัดขบวนแห่เทียนพรรษา

3.ประกวดต้นเทียนพรรษา
4.ถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ตามประเพณี

                                                                                               บัญชีโครงการพัฒนา/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                           แบบ ผด. 02

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2565
เทศบาลต าบลภูผาม่าน อ าเภอภูผาม่าน  จังหวัดขอนแก่น

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม



รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการสรงน้ าถ้ าพระและ 1.จัดประเพณีสรงน้ าถ้ าพระ 30,000 เขตอ าเภอ ส านกัปลัด

ต่อชะตาถ้ าน้ า(ถ้ าอ่าง) และต่อชะตาถ้ าอ่างตามประเพณีที่สืบทอดกันมา ภูผาม่าน
2.ถวายภตัตาหารเพลแด่พระสงฆ์
3.ถวายเคร่ืองสักการะตามประเพณี
4.กิจกรรมแห่พระขึ้นภูเขา

7 โครงการสรงน้ าถ้ าหมูบ อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้านท่ากระบือ 10,000        หมู่ที่ 4 ส านักปลัด
เพื่อจัดโครงการสรงน้ าถ้ าหมูบ ต าบล

ภูผาม่าน
8 โครงการบริหารจัดงานพระราชพิธี อุดหนุนงบประมาณให้อ าเภอในการด าเนินการ 30,000        เขตเทศบาล ส านักปลัด

รัฐพิธี และงานพิธีในส่วนภูมิภาค งานพระราชพิธีต่าง ๆ ประกอบด้วย
งานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหา
ราชิน,ีงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 28 ก.ค. 2564 และงานรัฐพิธี
อื่น ๆ

9 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม จัดฝึกซ้อมท่าร าให้กับประชาชนในพื้นที่ 35,000        เขตเทศบาล ส านักปลัด
(ร าบวงสรวง)งานเทศกาลไหม และเข้าร่วมกิจกรรมตามที่คณะกรรมการจัดงาน จังหวัด
สากลประเพณีผูกเส่ียวและงาน ก าหนด ขอนแก่น
กาชาด จังหวัดขอนแก่น

๑๐ โครงการจัดงานประเพณีลอย อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้านเซินเหนือ 30,000        วัดเฉลียงทอง ส านักปลัด
ประทีปโคมไฟในวันออกพรรษา ในการจัดงานประเพณีลอยประทีปโคมไฟในวัน

ออกพรรษา
11 โครงการส่งเสริมการจัดงานวัน อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้านเซินใต้ 25,000        บ้านเซินใต้ ส านักปลัด

ลอยกระทงในวันเพ็ญเดือน ๑๒ ในการจัดงานวันลอยกระทงในวันเพญ็เดือน๑๒

พ.ศ.2565ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2564



12 โครงการประเพณีบุญคูณลาน อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้านโนนคอม 25,000 วัด ส านกัปลัด

ชุมชนวัดเฉลียงทอง ในการจัดงานประเพณีบุญคูณลาน เฉลียงทอง
กิจกรรมที่ 1 แห่พระเวสสันดร
กิจกรรมที่ ๒ ขอขมาพระแม่โพสก
กิจกรรมที่ 3  ท าบุญตักบาตร
กิจกรรมที่ 4 จัดซุ้มประดับสู่ขวัญข้าว

13 โครงการจัดงานเทศกาลไหม อุดหนุนงบประมาณที่ท าการปกครองอ าเภอ 35,000 อ าเภอภูผาม่าน ส านกัปลัด

นานาชาติ ประเพณีผูกเส่ียว ภูผาม่านเพื่อจัดขบวนแห่ร่วมในเทศกาลไหม
และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น  -จัดขบวนรวมและการแข่งขันนิทรรศการหรือ
ประจ าปี 2565 การแสดงตามที่ก าหนด

รวม 515,000     



 แผนงานรักษาความสงบภายใน
รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการจดังานวัน อปพร.  -จดัพิธีสวนสนามร่วมกบัศูนย ์อปพร. 20,000        หน้าที่ว่าการ ส านักปลัด

ในเขต อ.ภผูาม่าน อ าเภอภผูาม่าน
 -พิธีมอบใบประกาศเกยีรติคุณ
 -กจิกรรมบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์

รวม 20,000        

รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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  -จดัท าบุญเล้ียงเพลพระ 40,000        ส านักงาน ส านักปลัด

 -จดักจิกรรมประชาสัมพันธ์และ เทศบาล
นิทรรศการบทบาทและหน้าที่เทศบาล ต าบลภผูาม่าน
 -ประกาศเชดิชเูกยีรติแกผู้่ท าคุณงาม
ความดีแกพ่นักงานเทศบาลและอทุิศ
ประโยชน์แกเ่ทศบาล

รวม 40,000        

                                                                                    บัญชโีครงการพัฒนา/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                     แบบ ผด. 02
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2565

เทศบาลต าบลภูผามา่น อ าเภอภูผามา่น  จังหวดัขอนแก่น

ล าดับที่

ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

โครงการ/กจิกรรม
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผนงาน สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

โครงการ/กจิกรรม
พ.ศ.2565พ.ศ.2564

ล าดับที่



แผนงานบริหารทั่วไป
รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ โครงการส ารวจความพึงพอใจของ จา้งสถาบันการศึกษาที่เป็นกลางใน 15,000        เขตเทศบาล ส านักปลัด

ผู้รับบริการ การส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต าบลภผูาม่าน
ในงานบริการของเทศบาล
ต าบลภผูาม่าน

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ ออกรับบริการจดัเกบ็ภาษีพร้อมค่า 10,000        ในเขตเทศบาล กองคลัง
จดัเกบ็ภาษี ธรรมเนียมต่างๆ นอกสถานที่โดยต้ังจดุ

บริการตามหมู่บ้าน จ านวน 6 หมู่บ้าน
3 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ 1.คัดลอกส าเนาโฉนดและผู้ถอืกรรมสิทธ์ 110,000      ในเขตเทศบาล กองคลัง

ทะเบียนทรัพยสิ์น 2.ปรับปรุงขอ้มูลระบบแผนที่ภาษี
น าเขา้ขอ้มูลในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3.น าเขา้ขอ้มูลในระบบโปรแกรมคอมฯ

4 โครงการศูนยป์ฏบิัติการในการ  -จา้งเหมาบุคคลธรรมดาปฏบิัติหน้าที่ 35,000        ส านักงาน ส านักปลัด
ชว่ยเหลือประชาชนขององค์กร อ านวยความสะดวกให้กบัประชาชน เทศบาล
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าศูนย์ ต าบลภผูาม่าน
(สถานที่กลาง)  -จดัระบบขอ้มูลการชว่ยเหลือ

ประชาชนส่งให้แต่ละท้องถิ่น
 -จดัหาวัสดุอปุกรณ์ต่าง ๆที่จ าเป็นประจ า
ศูนย์

รวม 170,000      

พ.ศ.2564
โครงการ/กจิกรรม

พ.ศ.2565
ล าดับที่



แผนงาน  สาธารณสขุ

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

(ผลผลิต) (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 โครงการอบรมผู้ประกอบการผู้ 1. จดัอบรมวิชาการ ผู้ประกอบการ 30,000      เขตเทศบาล กอง

สัมผัสอาหาร ผู้สัมผัสอาหาร สาธารณสุข
2.ตรวจรับรองมาตรฐานอาหาร
ปลอดภยั

รวม 30,000      
แผนงาน  การเกษตร

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

(ผลผลิต) (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 โครงการสร้างจติส านึกในการ 1.ฝึกอบรมนกัเรียน/เยาวชน 20,000      เขตเทศบาล กอง

อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากร สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม ธรรมชาติ

2.จดัใหม้อีาสาสมคัรพทิกัษส่ิ์งแวดล้อม
2 โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขยีว 1.ปลูกต้นไม้/ปรับปรุงภมูิทัศน์ถนน 100,000    เขตเทศบาล กอง

ต้นแบบ สาธารณสุข
2.ปลูกต้นไมท้ดแทนในที่สาธารณะหรือ
ริมถนน
3.ปลูกต้นไมเ้พิ่มในพื้นที่สาธารณะ
4.จดัสวนหยอ่มในเขตเทศบาล
5.จดัท าทะเบยีนต้นไม้
6. ปลูกต้นไมใ้นที่สวนไร่นา

เทศบาลต าบลภูผามา่น อ าเภอภูผามา่น  จังหวดัขอนแก่น

พื้นที่
พ.ศ.2564

พื้นที่
พ.ศ.2564

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม

พ.ศ.2565

                                                                                  บัญชโีครงการพัฒนา/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                    แบบ ผด. 02
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2565

ล าดับที่

 ภายใต้ยทุธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

โครงการ/กจิกรรม

พ.ศ.2565



แผนงาน  การเกษตร
รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

(ผลผลิต) (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 โครงการส่งเสริมเทศบาลเมือง 4 ยทุธศาสตร์สู่เทศบาลคาร์บอนต่ า 20,000      เขตเทศบาล กอง

คาร์บอนต่ าอยา่งยั่งยนื 1.มุ่งสู่เมอืงแหง่ต้นไม้ สาธารณสุข
(LOW Carbon City) อนรัุกษต้์นไมแ้ละพื้นที่สีเขยีวเดิม และ

ปลูกต้นไมเ้พื่อเพิ่มพื้นที่สีเขยีว
2.มุ่งสู่เมอืงไร้มลพษิ
จดัอบรมใหค้วามรู้การจดัการขยะมลูฝอย
ในครัวเรือนในหมู่บา้นน าร่อง
3.มุ่งสู่เมอืงพชิติพลังงาน
จดักจิกรรมรณรงค์ลดการใชพ้ลังงานไฟฟา้
และลดการใชน้้ ามนั
4.มุ่งสู่เมอืงที่มกีารบริโภคอยา่งยั่งยนื
การบริโภคผลิตภณัฑ์และบริการที่
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

๔ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  1.จดัอบรมวิชาการใหค้วามรู้ส่ือประชา 30,000      เขตเทศบาล กอง
อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ สัมพันธ์โครงการ สาธารณสุข

๒.จดัท าทะเบียนรายชื่อพันธุกรรมท้องถิ่น
เช่น ที่ต้ังชือ่พันธุไ์ม้ การใช้ประโยชน์
3.จดัท าป้ายแสดงการปกปักพันธุกรรม
ท้องถิ่น
4.จดัท าทะเบียนภมูิปัญญาท้องถิ่น
วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อใชป้ระโยชน์
5.จดัประชมุประชาคมต าบลเร่ือง
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น

ล าดับที่ พื้นที่
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

โครงการ/กจิกรรม



แผนงาน  การเกษตร
รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

(ผลผลิต) (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๕ โครงการก าจดัผักตบชวาและ  -จา้งเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อ 60,000      เขตเทศบาล ส านักปลัด

วัชพืชในแหล่งน้ าสาธารณะ ก าจดัผักตบชวาและวัชพืชในแหล่ง
น้ าสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของเทศบาลต าบลภผูาม่าน
ให้มีความสะอาดและสวยงาม

รวม 230,000    
แผนงาน เคหะและชมุชน

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

(ผลผลิต) (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 โครงการบริหารจดัการระบบฝังกลบ อดุหนนุเทศบาลต าบลโนนคอมด าเนนิการ 130,000    เทศบาลต าบล กอง

ขยะแบบครบวงจรประจ าปี ตามโครงการ ตามบันทึกขอ้ตกลง โนนคอม สาธารณสุข
งบประมาณ 2565

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าไปยงั อดุหนุนให้เทศบาลต าบลโนนคอม 25,000      เทศบาลต าบล กอง
ศูนยก์ าจดัขยะมูลฝอยรวม องค์กร ในการด าเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า โนนคอม สาธารณสุข
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอภผูาม่าน ไปยงัศูนยก์ าจดัขยะมูลฝอย ประจ า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.ภผูาม่าน
(ตามบันทึกขอ้ตกลง (MOU)

3 โครงการจดัซ้ือประตูเหล็กดัด อดุหนุนเทศบาลต าบลโนนคอมด าเนินการ 11,000      เทศบาลต าบล กอง
พร้อมติดต้ัง บริเวณศูนยก์ าจดั ในการติดต้ังประตูเหล็กดัด โนนคอม สาธารณสุข
ขยะมูลฝอยรวม องค์กรปกครอง ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร
ส่วนท้องถิ่น อ าภผูาม่าน กว้างไม่น้อยกว่า 6.50 เมตร จ านวน

1 ชอ่งและความสูงไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร
กว้างไม่น้อยกว่า5.20 เมตร จ านวน 1ชอ่ง

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม พื้นที่
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม พื้นที่
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



แผนงาน เคหะและชมุชน
รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

(ผลผลิต) (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 จดัซ้ือหอควบคุมและตรวจการ อดุหนนุเทศบาลต าบลโนนคอมด าเนนิการ 75,000      เทศบาลต าบล กอง

เคล่ือนที่ประจ าศูนยก์ าจดัขยะ ในการจดัซ้ือหอควบคุมและตรวจการ โนนคอม สาธารณสุข
มูลฝอยรวม เคล่ือนที่ประจ าศูนยก์ าจดัขยะ

มูลฝอยรวมตามบันทึกขอ้ตกลง
5 จา้งเหมาบุคคลภายนอกเพื่อชว่ย อดุหนุนให้เทศบาลต าบลโนนคอม 36,000      เทศบาลต าบล กอง

เหลืองานประจ าศูนยก์ าจดัขยะมูลฝอย ในการด าเนินการจา้งเหมาบุคคล โนนคอม สาธารณสุข
รวมองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ธรรมดาเพื่อชว่ยเหลืองานศูนยก์ าจดั
อ าเภอภผูาม่าน ขยะมูลฝอยรวม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.ภผูาม่าน
(ตามบันทึกขอ้ตกลง (MOA)

รวม 277,000    

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม พื้นที่
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

(ผลผลิต) (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพพฒันาสู่ 1.ส่งเสริมกลุ่มอาชีพที่มีศักยภาพ 30,000      เขตเทศบาล ส านักปลัด

วิสาหกิจชุมชน เพื่อพฒันาสินค้าใหเ้ปน็ผลิตภณัฑ์ชุมชน
โดยการสนับสนุนวัสอุปกรณ์และทนุหมุน
เวียนใหแ้ก่กลุ่มที่มีความเข้มแข็งและยัง่ยืน
 2. ส่งเสริมความรู้การบริหารจัดการ
กลุ่มอาชีพ

2 โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อส่งเสริมรายได้  -อบรมอาชีพในการท าเคร่ืองจักสานและ 30,000      เขตเทศบาล ส านักปลัด
ท าเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่หรืออาชีพที่ประชาชน
สนใจ ฯลฯ
 -อบรมอาชีพส าหรับครัวเรือน
(สัมมาชีพครัวเรือน เช่น ท าเคร่ืองจักรสาน
ผลิตภณัฑ์จากไม้ไผ่
การผลิตอาหารของฝากของที่ระลึก
อบรมความรู้หลักเศรษฐกิจพอเพยีง
และการจัดการบญัชีครัวเรือน

3 โครงการส่งเสริมระบบการผลิต  -ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกพชืและการ 30,000      อ าเภอ ส านักปลัด
เพื่อการบริโภคปลอดภยั ท าการเกษตรปลอดสาร เช่นการปลูกพชื ภผูาม่าน

ผักปลอดสาร การท านาข้าวโดยใช้ปุ๋ย
ชีวภาพ
 -ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยชีวภาพใช้เอง
 -ส่งเสริมการไถกลบ ลดการเผา
 -ผลิตอาหารปลอดภยั

รวม 90,000      

เทศบาลต าบลภผูาม่าน อ าเภอภผูาม่าน  จังหวัดขอนแก่น

                                                                                     บญัชีโครงการพัฒนา /กิจกรรม/งบประมาณ                                                                      แบบ ผด . 02
แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ 2565

 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพ่ิมศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน อาชีพและการทอ่งเที่ยว

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



แผนงาน  เคหะและชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

(ผลผลิต) (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 โครงการขยายเขตไฟฟา้ภายใน อุดหนุนงบประมาณใหก้ารไฟฟา้ส่วน 100,000     เขตเทศบาล กองช่าง

เขตเทศบาล ภมูิภาคอ าเภอชุมแพตาม MOU เพื่อ
เปน็ค่าใช้จ่ายด าเนินการขยายเขตไฟฟา้
แรงต่ าในเขตเทศบาลต าบลภผูาม่าน
รายละเอียดตามประมาณการการไฟฟา้
ส่วนภมูิภาคอ าเภอชุมแพ

รวม 100,000        

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

(ผลผลิต) (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 โครงการปรับปรุงศูนย์พฒันา  -ก่อสร้างลาน ค.ส.ล.และพื้นที่โดยรอบ 460,000 เขตเทศบาล กองช่าง

เด็กเล็กวัดเฉลียงทอง ความหนา 0.10 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
310 ตร.ม. ปกูระเบื้องพื้นที่ไม่น้อยกว่า
57.13 ตร.ม. ผนังหอ้งพื้นที่ไม่น้อยกว่า
10 ตร.ม. พร้อมประตู 1 บาน และร้ัวพร้อม
ประตูทางเข้าความสูง 1.80 เมตร ความยาว
ไม่น้อยกว่า 51 เมตร พร้อมวางทอ่ระบายน้ า
ขนาด 8 นิ้ว และบอ่พกัส าเร็จรูปจ านวน
ไม่น้อยกว่า 16 บอ่
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล
ก าหนด)

                                                                       บญัชีโครงการพัฒนา /กิจกรรม/งบประมาณ                                                            แบบ ผด . 02
แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ 2565

พ.ศ.2565พ.ศ.2564ล าดับที่

เทศบาลต าบลภผูาม่าน อ าเภอภผูาม่าน  จังหวัดขอนแก่น

โครงการ/กิจกรรม พื้นที่

 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

พ.ศ.2565ล าดับที่ พื้นที่ พ.ศ.2564โครงการ/กิจกรรม



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

(ผลผลิต) (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 โครงการปรับปรุงอาคาร  -ก่อสร้างหอ้งปฏบิติังาน จ านวน 2 หอ้ง 458,000 เขตเทศบาล กองช่าง

ส านักงาน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 36 ตร.ม.และเปล่ียนฝ้า
เพดานภายในพื้นที่ 170.31 ตร.ม.
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล
ก าหนด)

3 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล  -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 287,000 เขตเทศบาล กองช่าง
ซอยเทศบาล 2/1 ขนาดความหนา 0.15 เมตร กว้าง 4

เมตร ระยะทางรวม 89 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 356 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหนิ
คลุกกว้าง 0.25 เมตร หรือดินถมไม่น้อยกว่า
178  ลูกบาศก์เมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล
ก าหนด)

4 โครงการก่อสร้าถนน ค.ส.ล.  -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ความหนา 0.15 เมตร 465,000 เขตเทศบาล กองช่าง
ประชาอุทศิ กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 166 เมตร หรือ
(ช่วงซอย 8 ถึงศาลปู่ตา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 664 ตร.ม.
บา้นเซินเหนือ) พร้อมไหล่ทางหนิคลุก กว้างเฉล่ีย 0.50 เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด

5 โครงการก่อสร้างประตูระบาย  -ก่อสร้างประตูระบายน้ า ขนาดบาน 65,000 เขตเทศบาล กองช่าง
น้ าหนองสมอ ประตู กว้าง 1.20 เมตร สูง 1.20 เมตร

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล
ก าหนด)

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

(ผลผลิต) (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 โครงการก่อสร้างลาน ค.ส.ล.  -ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 186,000     เขตเทศบาล กองช่าง

บริเวณทางเข้าศูนย์พฒันา ขนาดความหนา 0.10 เมตร พื้นที่รวม
เด็กเล็กเทศบาลวัดเฉลียงทอง ไม่น้อยกว่า 370.66 ตร.ม.พร้อมไหล่ลาน

หนิคลุกและร่องน้ าไร้ทอ่ (ธนาคารน้ าใต้ดิน)
ยาว 28.40 เมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล
ก าหนด)

7 โครงการก่อสร้างลาน ค.ส.ล.  -ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. ความหนา 0.10 เมตร 276,000     เขตเทศบาล กองช่าง
บริเวณหนองบวั บา้นโนนคอม พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 670.40 ตร.ม.
หมู่ที่ 1 ต.โนนคอม พร้อมไหล่ลานหนิคลุก

(รายละเอยีดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด)

8 โครงการก่อสร้างไหล่ทางถนน  -ก่อสร้างไหล่ทาง ค.ส.ล.ความหนา 0.15 ม. 447,000     เขตเทศบาล กองช่าง
ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 10 ตลอดช่วงความยาว 275.50 มตร กว้าง

ข้างละ 1.50 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
661.25 ตร.ม.พร้อมไหล่ทางหนิคลุก
(รายละเอยีดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด)

9 โครงการปรับปรุงถนน ซอย  -กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ความหนา 0.15 เมตร 185,000     เขตเทศบาล กองช่าง
เทศบาล 23 กวา้ง 3 เมตร ระยะทางรวม 81 เมตร

พร้อมหูชา้งหรือพื้นที่รวมไมน่้อยกวา่ 249 

ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกวา้ง

เฉล่ีย 0.25 เมตร และถมดินปริมาณไมน่้อยกวา่

48.60 ลบ.ม. (รายละเอยีดตามแบบแปลน

ที่เทศบาลก าหนด)

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

(ผลผลิต) (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10 โครงการปรับปรุงทางซอย  -กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ความหนา 0.15 เมตร 138,000     เขตเทศบาล กองช่าง

บา้นทา่กระบอื กวา้ง 3.50 เมตร ย ยาวรวม 38 เมตร

ถนนหนองเขียด-วังสวาบ พร้อมหูชา้งหรือพื้นที่รวมไมน่้อยกวา่ 145

แยก 1 ตารางเมตร พร้อมวางท่อพร้อมบ่อพัก

ระยะทาง 69 เมตร (รายละเอยีดตามแบบ

แปลนที่เทศบาลก าหนด

11 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  -กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ความหนา 0.15 เมตร 203,000     เขตเทศบาล กองช่าง
แยกถนนหลังเมือง กวา้ง 3 เมตร ระยะทาง 94 เมตร 

(หลังโรงเรียนบา้นโนนสว่าง พร้อมหูชา้งหรือพื้นที่ไมน่้อยกวา่ 284.25

ทา่กระบอื) ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกวา้งเฉล่ีย

0.50 เมตร รายละเอยีดตามแบบแปลน

ที่เทศบาลก าหนด)

12 เงินชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญา เพื่อจา่ยเป็นเงินชดเชยค่ากอ่สร้างตามสัญญา 161,000     เขตเทศบาล กองช่าง
แบบปรับราคาได้ (ค่า K) แบบปรับราคาได้ (ค่า K)

รวม 3,331,000     

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

(ผลผลิต) (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ โครงการหมู่บา้นสะอาด  1.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ 30,000       เขตเทศบาล ส านักปลัด

ตามหลัก 3 R
 2.การท าปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษอาหาร
ในครัวเรือน
3.การประกวดหมู่บ้านสะอาด
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด

รวม 30,000         

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



แผนงาน  รักษาความสงบภายใน
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

(ผลผลิต) (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน ต้ังจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาล 40,000        เขตเทศบาล ส านักปลัด

ปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์
๒ โครงการฝึกอบรมวนิัยจราจร  -จัดอบรมเร่ืองวนิัยจราจรให้กับ 20,000        เขตเทศบาล ส านักปลัด

ผู้สูงอายเุด็กเยาวชนและจิตอาสา

๓ โครงการแก้ไขปัญหาจุดเส่ียง เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าเคร่ืองหมาย 10,000        เขตเทศบาล ส านักปลัด
และความปลอดภัยทางถนน จราจรต่าง ๆ หรือการกระท าอืน่ ๆเกีย่วกับ

การจราจร
รวม 70,000        

แผนงาน  การศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

(ผลผลิต) (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ โครงการอาหารกลางวนั  -อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนโนนสวา่ง 823,200      โรงเรียน ส านักปลัด

ท่ากระบือเพือ่เป็นค่าอาหารกลางวนัจัดสรร ในเขตเทศบาล
ให้เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 ในอัตรา
คนละ 21 บาทจ านวน 200 วนั
 -อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียน 621,600      
บ้านโนนคอมเพือ่เป็นค่าอาหารกลางวนั
จัดสรรให้เด็กอนุบาลและเด็กป.1-ป.6
ในอัตราคนละ 21 บาท จ านวน 200  วนั

พืน้ที่ พ.ศ.2564

                                                                                       บัญชีโครงการพัฒนา/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                      แบบ ผด. 02
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2565

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม

เทศบาลต าบลภูผาม่าน อ าเภอภูผาม่าน  จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ.2565

 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม พืน้ที่

พ.ศ.2565

พ.ศ.2564



แผนงาน  การศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

(ผลผลิต) (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เบิกหักผลักส่งงบประมาณสนับสนุน 154,350      ศูนยพ์ัฒนา ส านักปลัด

การบริหารสถานศึกษาให้กับศูนย์ ค่าอาหารกลางวนัให้แก่ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็ก
พัฒนาเด็กเล็กวดัท่ากระบือ วดัท่ากระบือ จ านวน 30 คนในอัตรา วดัท่ากระบือ

คนละ 21 บาทจ านวน 245 วนั
3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เบิกหักผลักส่งงบประมาณสนับสนุน 133,770      ศูนยพ์ัฒนา ส านักปลัด

การบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวนัให้แก่ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็ก
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เทศบาลวดัเฉลียงทอง จ านวน 26 คน เทศบาล
วดัเฉลียงทอง ในอัตราคนละ 21 บาท จ านวน 245 วนั วดัเฉลียงทอง

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เบิกหักผลักส่งงบประมาณสนับสนุนเพือ่ 70,210        ศูนยพ์ัฒนา ส านักปลัด

การบริหารสถานศึกษา เป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ เด็กเล็ก
วดัท่ากระบือ 1.เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน วดัท่ากระบือ

ส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก วดัท่ากระบือ
จัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน วสัดุการศึกษา
และเคร่ืองเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก
จัดสรรจ านวน 30 คนในอัตราคนละ
1,700  บาท เป็นเงิน 51,000 บาท
2.เพือ่จ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนส าหรับเด็ก
อาย3ุ-5 ปี จ านวน 17 คนในอัตราคนละ
200 บาท/ปี เป็นเงิน 3,400  บาท
3.เพือ่จ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ส าหรับ
อาย3ุ-5 ปี จ านวน 17 คนในอัตราคนละ
200 บาท/ปี เป็นเงิน 3,400  บาท

โครงการ/กิจกรรม พืน้ที่ พ.ศ.2564ล าดับที่ พ.ศ.2565



แผนงาน  การศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

(ผลผลิต) (บาท) รับผิดชอบหลัก 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.เพือ่จ่ายเป็นค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
ส าหรับเด็กอาย ุ3-5 ปี จ านวน 17 คน 
ในอัตราคนละ 300 บาท/ปี เป็นเงิน 
5,100  บาท
5. เพือ่จ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ส าหรับเด็กอาย ุ3-5 ปี จ านวน 17 คน 
ในอัตราคนละ 430บาท/ปี เป็นเงิน 
7,310  บาท

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เบิกหักผลักส่งงบประมาณสนับสนุน 57,760        ศูนยพ์ัฒนา ส านักปลัด
การบริหารสถานศึกษา เพือ่เป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ เด็กเล็ก
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1.เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน เทศบาล
วดัเฉลียงทอง ส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก วดัเฉลียงทอง วดัเฉลียงทอง

จัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน วสัดุการศึกษา
และเคร่ืองเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก
จัดสรรจ านวน 26 คนในอัตราคนละ
1,700  บาท เป็นเงิน44,200 บาท
2.เพือ่จ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนส าหรับเด็ก
อาย3ุ-5 ปี จ านวน 12 คนในอัตราคนละ
200 บาท/ปี เป็นเงิน 2,400  บาท
3.เพือ่จ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนส าหรับ
เด็กอาย ุ3-5 ปี จ านวน 12 คนในอัตรา
คนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 2,400 บาท

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม พืน้ที่ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



แผนงาน  การศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

(ผลผลิต) (บาท) รับผิดชอบหลัก 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.เพือ่จ่ายเป็นค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
ส าหรับเด็กอาย ุ3-5 ปี จ านวน 12 คน 
ในอัตราคนละ 300 บาท/ปี เป็นเงิน 
3,600 บาท
5. เพือ่จ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ส าหรับเด็กอาย ุ3-5 ปี จ านวน12คน 
ในอัตราคนละ 430บาท/ปี เป็นเงิน 
5,160 บาท

6 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก  1.จัดซ้ืออุปกรณ์แปรงฟันให้เด็กในศูนย์ 15,000        ศูนยพ์ัฒนา ส านักปลัด
ส าหรับเด็กนักเรียน พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลทัง้ 2 แห่ง เด็กเล็ก

2.อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนในเขต 19,000        โรงเรียนใน
เทศบาลเพือ่จัดซ้ืออุปกรณ์แปรงฟันให้ เขตเทศบาล
แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนสวา่ง ฯ
3.อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนในเขต 14,000        โรงเรียนใน
เทศบาลเพือ่จัดซ้ืออุปกรณ์แปรงฟันให้ เขตเทศบาล
แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนคอม

๗ โครงการจัดงานวนัเด็กแห่งชาติ 1.จัดนิทรรศการให้ความรู้ 50,000        เขตเทศบาล ส านักปลัด
2.จัดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงออก
3.กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และ
พัฒนาการ
เกีย่วกับวถิีชีวติใหม่ New normal

8 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ จัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน วสัดุการศึกษา 20,000        ห้องสมุด ส านักปลัด
การศึกษา ส าหรับห้องสมุดประชาชน ศูนยก์ารเรียนรู้ ประชาชน

ชุมชนในเขตเทศบาล ศูนยเ์รียนรู้
ชุมชน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม พืน้ที่ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



แผนงาน  การศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

(ผลผลิต) (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
9 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ด าเนินการจัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ให้แก่ เขตเทศบาล ส านักปลัด

ฟลูออไรด์ นักเรียนในโรงเรียนและศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
 -โรงเรียนบ้านโนนสวา่งท่ากระบือ 398,508      
 -โรงเรียนบ้านโนนคอม 300,914      
 -ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กวดัเฉลียงทอง 52,864        
 -ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กวดัท่ากระบือ 60,996        

รวม 2,792,172   

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม พืน้ที่ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



แผนงาน สาธารณสุข
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

(ผลผลิต) (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก  จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ ในการควบคุม 50,000 เขตเทศบาล กอง

โรคไข้เลือดออก สาธารณสุข
 -พ่นหมอกควนั

๒ โครงการส่งเสริมสนับสนุน เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการระบบแพทย์ 450,000 เขตเทศบาล กอง
ระบบแพทยฉ์ุกเฉิน ฉุกเฉิน เช่น ค่าตอบแทนการ สาธารณสุข

ปฏิบัติงาน,ค่าอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
ค่าวสัดุเคร่ืองแต่งกาย,ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ
ทีเ่กีย่วข้อง ฯลฯ

๓ โครงการสัตวป์ลอดโรคคนปลอด 1.ส ารวจสุนัขและแมวในเขตเทศบาล 33,000 เขตเทศบาล กอง
ภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 2.ด าเนินการฉีดวคัซีนสุนัขและแมวทีส่ ารวจ สาธารณสุข

ทัง้มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ
๔ โครงการพระราชด าริด้าน  -อุดหนุนงบประมาณให้หมูบ่้าน 120,000 เขตเทศบาล กอง

สาธารณสุข ในเขตเทศบาล หมูบ่้านละ 20,000 สาธารณสุข
 -เพือ่ด าเนินการตามโครงการทีเ่กีย่วกับ
ด้านสาธารณสุขทีเ่ป็นโครงการตาม
พระราชด าริต่าง ๆ

๕ โครงการป้องกันการแพร่ระบาด เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 50,000 เขตเทศบาล กอง
ของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา เช่น ค่าวสัดุอุปกร์ป้องกันการแพร่ระบาด สาธารณสุข
2019 (COVID-19) โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับ

ประชาชนและเจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงาน ฯลฯ

รวม 703,000     

พืน้ที่ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2565พ.ศ.2564



แผนงาน สังคมสงเคราะห์
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

(ผลผลิต) (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ โครงการสนับสนุนภารกิจของ  อุดหนุนงบประมาณให้เหล่ากาชาดจังหวดั 50,000 เขตเทศบาล ส านักปลัด

เหล่ากาชาดจังหวดัขอนแก่น ขอนแก่น

2 โครงการทุนการศึกษาส าหรับ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา 170,000      เขตเทศบาล ส านักปลัด
นักเรียนนักศึกษาผู้ยากจนหรือ ทีเ่รียนดีแต่ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในเขต
ผู้ด้อยโอกาส เทศบาล

รวม 220,000     
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

(ผลผลิต) (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ  -จัดให้มีการเรียน การอบรม เกีย่วกับการ 80,000        เขตเทศบาล ส านักปลัด

ดูแลสุขภาพ ภูมิปัญญา คุณธรรม จริยธรรม
ส าหรับผู้สูงอาย ุกิจกรรมสันทนาการ
อาชีพทีเ่หมาะสมกับผู้สูงอาย ุฯลฯ
 -จัดการเรียนการสอนแบบ New normal

๒ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา  -อบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไข 30,000 เขตเทศบาล ส านัก
ยาเสพติด ปัญหายาเสพติดให้กับเยาวชน ปลัด

(สร้างความเข้าใจในการเป็น ฮีโร่ในด้าน
ต่าง ๆเช่นด้านศิลปะ ด้านกีฬา ดนตรี ฯลฯ)

๓ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา  1.อดุหนุนงบประมาณให ้ศป .ป.ส.อ.อ าเภอ 30,000        เขตเทศบาล ส านักปลัด
ยาเสพติด ภผูาม่านในการแกไ้ขปญัหายาเสพติด

2.อดุหนุนงบประมาณใหศ้ป .ป.ส.จ.ขอนแกน่ 30,000        
ในการแกไ้ขปญัหายาเสพติด

รวม 170,000     

ล าดับที่ พ.ศ.2564

ล าดับที่

โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

พืน้ที่

พืน้ที่

พ.ศ.2565

พ.ศ.2565พ.ศ.2564



แผนงาน ศานสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

(ผลผลิต) (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดแข่งขันกีฬาประชาชน ด าเนินการจดัการแขง่ขนักฬีาประชาชน 120,000      เขตเทศบาล ส านักปลัด

เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชนรักการออกก าลังกาย
๒ โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน 1.อดุหนุนงบประมาณใหโ้รงเรียนบา้น 30,000        โรงเรียน ส านักปลัด

และประชาชนต้านยาเสพติด โนนสวา่งท่ากระบอื จ านวน 15,000  บาท ในเขตเทศบาล
2.อดุหนุนงบประมาณใหโ้รงเรียนบา้น
โนนคอม จ านวน 15,000  บาท

๓ โครงการแข่งขันกีฬาเพือ่พัฒนา อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนทีเ่ป็นเจ้าภาพ 20,000 โรงเรียน ส านักปลัด
ทักษะกีฬาแก่เยาวชน จัดแข่งขันกีฬา ทีเ่ป็นเจ้าภาพ
(กีฬาศูนยเ์ครือข่าย)

๔ โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนภูผาม่าน 15,000 โรงเรียน ส านักปลัด
ต้านยาเสพติด ในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ภูผาม่าน

ต้านยาเสพติด
รวม 185,000        

ล าดับที่ พืน้ที่ พ.ศ.2564โครงการ/กิจกรรม พ.ศ2565



แผนงาน งบกลาง
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วย

(ผลผลิต) (บาท) ด าเนินการ 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 โครงการจัดเบีย้ยงัชีพแก่ผู้สูงอายุ จ่ายเบีย้ยงัชีพผู้สูงอาย ุตามหลัก 6,138,000      เขตเทศบาล ส านักปลัด

 ตามช่วงอายุ เกณฑ์ทีร่ะเบียบก าหนด

2 โครงการจัดเบีย้ยงัชีพแก่คนพิการ จ่ายเบีย้ยงัชีพแก่คนพิการทุกราย 1,456,800   เขตเทศบาล ส านักปลัด
ตามหลักเกณฑ์ทีร่ะเบียบก าหนด

3 โครงการจดัเบีย้ยงัชีพแกผู้่ปว่ยเอดส์ จ่ายเบีย้ยงัชีพผู้ป่วยเอดส์ 48,000        เขตเทศบาล ส านักปลัด
ตามหลักเกณฑ์ทีร่ะเบียบก าหนด

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วย
(ผลผลิต) (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๔ โครงการความร่วมมือในการเพิม่ เพือ่ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา 60,000        เขตเทศบาล ส านักปลัด
ประสิทธภิาพบุคลากรในการ สาธารณภัยให้กับเจ้าหน้าที ่อปพร.
ฝึกซ้อมแผนป้องกันและ ในเขตอ าเภอภูผาม่าน
บรรเทาสาธารณภัย ตามบันทึกข้อตกลง (MOA)

 -เทศบาลสมทบตาม MOA 10,000  บาท
 -รับเงินอุดหนุนตาม MOA อปท.ในเขต
อ าเภอภูผาม่านรวม 50,000  บาท

รวม 7,702,800     

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม พืน้ที่ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม พืน้ที่ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565


