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เทศบาลตําบลภูผามาน 

อําเภอภูผามาน  จังหวัดขอนแกน 
 



คํานํา 

 

 ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘  

ขอ ๒๘  และขอ ๒๙ กําหนดผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลภูผามาน โดยมีหนาท่ี กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผล และเสนอความเห็น

ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอนายกเทศมนตรีตําบลภูผามาน เพ่ือใหนายกเทศมนตรีเสนอ

ตอสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให

ประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปท้ังนี้ใหปดประกาศ

โดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  นั้น 

 ดังนั้น  เพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๒๙ (๓) เทศบาลตําบลภูผามาน โดยคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล จึงไดทํารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป

งบประมาณ ๒๕๕๗ เพ่ือเปนการประเมินผลการปฏิบัติงานของปท่ีผานมาวามีความสอดคลองกับแผนงานท่ีได

วางเอาไวหรือไม การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพียงใด และสามารถใชเปนขอมูลยอยกลับเพ่ือ

นําไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงและตัดสินใจในการกําหนดแนวทางการพัฒนาทองถ่ินในปตอไป ตลอดจน

เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงานใน

รอบป เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการเทศบาลตําบลภูผามาน 

 

 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

เทศบาลตําบลภูผามาน 



สารบัญ 

 

 เรื่อง          หนา  

สวนท่ี ๑  บทนํา 

 ๑.๑  ความหมายของการติดตามและประเมินผล     ๑  

 ๑.๒  วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล     ๒  

 ๑.๓  กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลแผน    ๒  

 ๑.๔  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป     ๓  

 ๑.๕  หนวยงานรับผิดชอบ       ๓-๔  

 ๑.๖  วิสัยทัศน  (Vision)        ๔ 

 ๑.๗  พันธกิจ  (Mission)        ๔ 

 ๑.๘  จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา  (Goals)      ๔  

 ๑.๙  ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในชวง (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ ) ๔-๕  

สวนท่ี  ๒  การติดตามผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 

 ๒.๑  การวางแผน        ๖-๗  

 ๒.๒  การจัดทํางบประมาณ       ๘-๙  

 ๒.๓  การใชจายงบประมาณ       ๙-๑๙  

 สรุปผลการดําเนินงาน ป ๒๕๕๗       ๑๙-๒๐  

สวนท่ี  ๓  การประเมินผลการดําเนินงานเชิงคุณภาพประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 

 ๓.๑  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน      ๒๑-๒๕  

 ๓.๒ การประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานเทศบาลในภาพรวม  ๒๕-๒๙ 

 ๓.๓  ขอเสนอแนะคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   

 

 



สวนที่ ๑ 

บทนํา 

 การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลภูผามาน ไดดําเนินการตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘  โดยผูบริหารเทศบาลตําบล

ภูผามาน ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลภูผามาน โดยมีหนาท่ี 

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ดําเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา รายงานผล และเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอนายกเทศมนตรีตําบลภู

ผามาน เพ่ือใหนายกเทศมนตรีเสนอตอสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และประกาศผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป

ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  นั้น 

 ดังนั้น  เพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๒๙ (๓) เทศบาลตําบลภูผามานจึงไดทํารายงานผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗ เพ่ือเปนการประเมินผลการปฏิบัติงานของปท่ีผานมาวามีความสอดคลองกับ

แผนงานท่ีไดวางเอาไวหรือไม การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพียงใด และสามารถใชเปนขอมูลยอยกลับ

เพ่ือนําไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงและตัดสินใจในการกําหนดแนวทางการพัฒนาทองถ่ินในปตอไป ตลอดจน

เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงานในรอบป 

เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการเทศบาลตําบลภูผามาน 

๑.๑ ความหมายของการติดตามและประเมินผล 

  ๑.๑.๑  การติดตาม  

   เปนการติดตามตรวจสอบความกาวหนาในการดําเนินงานการจัดสรรทรัพยากร (input) 

เปนการพิจารณาความสัมพันธระหวางการใชทรัพยากรในโครงการ (input) กับผลผลิต (output)  ของโครงการ

รวมกับปจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินงานการติดตามผลเปนเครื่องมือในชวงการปฏิบัติงานของโครงการ 

เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาการสงมอบปจจัยการผลิต กําหนดการทํางาน การผลิตผลผลิต และการดําเนินงานตางๆ ได

ดําเนินการไปตามแผนท่ีวางไว  

 

 

 



  ๑.๑.๒  การประเมินผล  

   เปนข้ันตอนการตรวจสอบความกาวหนาของแผนงานโครงการ ตลอดจนการพิจารณา

ผลสัมฤทธิ์ของแผนงานโครงการวามีมากนอยเพียงใด เม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑท่ีกําหนดข้ึน การประเมินผลจึงเปน

กระบวนการบงชี้ถึงคุณคาของแผนงานโครงการ วาไดผลตามวัตถุประสงคของแผนงานโครงการนั้นหรือไมเพียง 

๑.๒  วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผลแผน 

  ๑.๒.๑  เพ่ือใหทราบวาโครงการท่ีดําเนินการไปนั้นประสบผลสัมฤทธิ์หรือลมเหลวหรือไม และ

สามารถพิจารณาไดวาควรสนับสนุนตอไปหรือไม 

  ๑.๒.๒  เพ่ือใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะนําไปสูการปรับปรุงการดําเนินงาน

ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

  ๑.๒.๓  เพ่ือใหทราบสัมฤทธิ์ผลโดยรวมของแผนพัฒนาเทศบาล และนําขอมูลท่ีไดไปเปนขอชี้แนะแก

ผูบริหารในการจัดทําแผนพัฒนาปตอไป 

  ๑.๒.๔ เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผล

การดําเนินงานในรอบป เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการเทศบาลตําบล        

ภูผามาน 

๑.๓ กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลแผน 

  ๑.๓.๑  ความสําคัญของการติดตาม  

   การติดตามเปนเครื่องมือท่ีจําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการท่ีดําเนินการอยู 

หากไมมีระบบติดตามของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการดําเนินงานใหลุลวง คาใชจาย โครงการสูง

เกินกวาท่ีกําหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาท่ีควรจะเปน เกิดปญหาใน

การควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือ

ระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายท่ีไดรับประโยชนจากโครงการ ในทางตรงกันขามหากโครงการมีระบบติดตามท่ีดี

แลวจะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน (Cost – effective)  ดําเนินงานตางๆ  

  ๑.๓.๒  ความสําคัญของการประเมินผล  

   การประเมินผลนั้น เปนสิ่งหนึ่งท่ีจําเปนสําหรับการดําเนินการ เชนเดียวกับการติดตาม

เพราะผลท่ีไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการ ซ่ึงข้ึนอยูกับ

วัตถุประสงคของการประเมิน  การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งท่ีจะบงชี้วาแผนงานท่ีกําหนดไว ไดมีการปฏิบัติ

หรือไม อยางไร อันเปนตัวข้ีวัดวาแผนหรือโครงการท่ีไดดําเนินการไปแลวนั้น ใหผลเปนอยางไร นําไปสูความสําเร็จ



ตามแผนงานท่ีกําหนดไวหรือไม อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบ วามีความสอดคลองกับการใช

ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซ่ึงผลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกับ (Feedback)  ท่ี

สามารถนําไปใชในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป นอกจากนี้ การประเมินยังถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคา 

และการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลท่ีเก็บรวบรวมอยางเปนระบบมีความเท่ียงตรง เชื่อถือได 

๑.๔  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป 

  ๑.๔.๑  การติดตาม (Monitoring)  เปนการติดตามเพ่ือใหทราบความกาวหนาในการดําเนินงานตาม

โครงการตางๆ ท่ีไดรับงบประมาณและไดบรรจุไวในแผนดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  โดยดําเนินการ

ตรวจระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาตลอดจนการใชจายงบประมาณโดยจําแนกตามยุทธศาสตรการพัฒนาโดย

ติดตามเม่ือสิ้นปงบประมาณเพ่ือใชเปนขอมูลยอยกลับเพ่ือนําไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงและตัดสินใจในการ

กําหนดแนวทางการพัฒนาทองถ่ินในปตอไป 

  ๑.๔.๒  การประเมินผล  (Evaluation)  เปนการรวบรวมผลการติดตามของโครงการและประเมิน

การผลโครงการ เพ่ือวิเคราะหและประเมินผลการดําเนินงาน โดยการประเมินผลในเชิงคุณภาพโดยแบงการประเมิน

ดังนี้ (๑) การประเมินผลสัมฤทธิ์ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาซ่ึงไดกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาและไดกําหนด

ตัวชี้วัดไว  (๒)  การประเมิน ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ เทศบาลตําบลภูผามาน ในภาพรวมโดยวิธีการสุม

ตัวอยาง 

๑.๕  หนวยงานรับผิดชอบ 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๘  กําหนดให ผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เทศบาลตําบลภูผามานไดมีคําสั่งเทศบาลท่ี  ๔๖๙/๒๕๕๗  ลงวันท่ี  ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  แตงตั้งคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลภูผามาน ดังนี้ 

๑.  นายโสภณ  สอนเวียง ประธานสภาเทศบาล  กรรมการ  

๒. นางประสงค  รักษาศีล สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ  

๓. นายพรชัย  โยธาธรรม สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ  

๔. นายวิวัฒน  ศรีบุญเรือง ผูแทนประชาคม   กรรมการ  

๕. นายสมชัย  พิมดี  ผูแทนประชาคม   กรรมการ  

๖. พัฒนาการอําเภอภูผามาน ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของ กรรมการ  

๗. ผอ.ศูนยการศึกษานอกระบบฯ  ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของ กรรมการ  

 



 

๘. นางเบญจรินทร  เดชพุฒ รองปลัดเทศบาล   กรรมการ  

๙. นายอาวิรุธ  ฤาชาบุตร หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล กรรมการ  

๑๐. นายอุดม  ผายภูเขียว  ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ  

๑๑. นางชูชิต  เต็มวงษ  ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ  

อํานาจหนาท่ีของ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

๑.  กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

๒. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

๓. รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ

นายกเทศมนตรีตําบลภูผามาน เพ่ือใหนายกเทศมนตรีตําบลภูผามานเสนอตอสภาเทศบาล

ตําบลภูผามาน คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลภูผามาน และประการผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายใน

เดือนธันวาคมของทุกป ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

๔. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามเห็นสมควร  

 

๑.๖ วิสัยทัศน (Vision) 

“ คนมีคุณภาพ เศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตรชีวภาพ   สิ่งแวดลอมดี 

มีการบริหารจัดการท่ีดี     มุงสูชุมชนนาอยูท่ีสุดในจังหวัดขอนแกน” 

 

๑.๗พันธกิจ (Mission) 

๑. พัฒนา คนใหมีคุณภาพ ท้ังดาน สุขภาพอนามัย  การศึกษา   คุณธรรม และฐานความรูตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

๒. พัฒนา สงเสริม สนับสนุน อาชีพท่ีเกิดรายได โดยเนนการเกษตรชีวภาพแบบครบวงจร  

๓. ปลูกฝงจิตสํานึกใหประชาชนมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมเพ่ือเสริมสรางนิสัยการอนุรักษ

สิ่งแวดลอมเพ่ือปองกันรักษาสิ่งมีชีวิตใหพนจากอันตรายจากภาระโลกรอน 

๔. พัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในทุกระดับในกระบวนการพัฒนา 

๕. พัฒนาโครงสรางเมือง จัดระเบียบทางสังคม และการจัดการชุมชนตามแนวทางเมืองนาอยูตาม

หลักสากล 



 

๑.๘  จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา (Goals) 

๑. คนมีคุณภาพ ท้ังดานสุขภาพอนามัยท่ีดี  มีการศึกษา มีคุณธรรมและฐานความรูตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. ประชาชนมีอาชีพและรายไดท่ีเพียงพอตอการดํารงชีพ 

๓. มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมดุล สิ่งแวดลอมดีมีพ้ืนท่ีสีเขียวครอบคลุม 

๔. มีการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 

๕. ชุมชนนาอยู   มีโครงสรางพ้ืนฐานและสวนสาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

๑.๙  ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในชวง พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตรท่ี ๑  การพัฒนาคน

และสังคมท่ีมีคุณภาพ 

๑.๑พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุกระดับ 

๑.๒ พัฒนา สงเสริม ดานสาธารณสุข การปองกันและควบคุมโรค 

๑.๓ พัฒนา สงเสริม และสนับสนุน การกีฬา และนันทนาการ 

๑.๔ อนุรักษ สืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี 

๑.๕ สงเคราะห , ชวยเหลือ และเพ่ิมศักยภาพ ผูยากจน และ ผูดอยโอกาส 

๑.๖ สงเสริมกระบวนการเรียนรูในการดําเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

ยุทธศาสตร 

 

แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตรท่ี  ๒  การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน อาชีพ  และการ

ทองเท่ียว 

๒.๑  สงเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน และการมีอาชีพ 

๒.๒  พัฒนาสนับสนุนการทองเท่ียว 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๓.๑  เสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการเพ่ืออนุรักษ พัฒนา 

และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๓.๒  พัฒนาฟนฟูแหลงน้ําและการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบและมี

ประสิทธิภาพ 



๓.๓  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 

ยุทธศาสตรท่ี ๔  การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการท่ีดี 

๔.๑  เสริมสรางความเขมแข็ง และการมีสวนรวมของภาคประชาชน  

๔.๒  พัฒนาสมรรถนะการทํางานของบุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่อง  

๔.๓  พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการบริการประชาชน  

 

ยุทธศาสตรท่ี ๕  การพัฒนาเมืองและ

ชุมชนนาอยู 

 

๕.๑  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค , 

สาธารณูปการท่ีไดมาตรฐาน 

๕.๒  พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๕.๓  พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

๕.๔  การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

๕.๕  การปรับปรุงสภาพภูมิทัศนและผังเมือง 

 

 

 

 

 



สวนที่ ๒ 

การติดตามผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 

๒.๑ การวางแผน 
 

เทศบาลตําบลภูผามาน ไดจัดทําแผนพัฒนา ๓ป (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘โดยผานการมีสวนรวมของ

ประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม จัดประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการท่ี

แทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ี กอนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนา ๓ป ตอไป 
 

 เทศบาลตําบลภูผามาน ไดประกาศใชแผนพัฒนา ๓ป (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) เม่ือวันท่ี ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๖

โดยไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนา ๓ป (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)  

 

ยุทธศาสตร 
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑การพัฒนาคน

และสังคมท่ีมีคุณภาพ 
๕๗ ๑๑,๐๑๑,๕๐๐.๐๐ ๖๒ ๑๑,๙๙๑,๕๐๐.๐๐ ๖๐ ๑๑,๐๖๑,๕๐๐.๐๐ 

ยุทธศาสตรท่ี ๒การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน อาชีพ และ

การทองเท่ียว 

๔ ๑,๕๙๖,๕๐๐.๐๐ ๙ ๑๕,๖๒๐,๐๐๐.๐๐ ๗ ๓,๖๔๐,๐๐๐.๐๐ 

ยุทธศาสตรท่ี ๓การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

๑๙ ๑๖,๑๘๖,๐๐๐.๐๐ ๒๐ ๑๔,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๙ ๔๖,๔๓๕,๐๐๐.๐๐ 

ยุทธศาสตรท่ี ๔การพัฒนา

ระบบบริหารจัดการท่ีดี 
๑๐ ๓,๒๗๕,๐๐๐.๐๐ ๑๕ ๙,๕๒๒,๐๐๐.๐๐ ๙ ๑,๓๕๕,๐๐๐.๐๐ 

ยุทธศาสตรท่ี ๕การพัฒนา

เมืองและชุมชนนาอยู 
๒๑ ๓,๘๕๖,๐๐๐.๐๐ ๒๑ ๖,๕๔๒,๔๐๐.๐๐ ๒๑ ๙,๐๖๕,๐๐๐.๐๐ 

รวม ๑๑๑ ๓๖,๐๒๕,๐๐๐.๐๐ ๑๒๗ ๕๗,๘๗๕,๙๐๐.๐๐ ๑๑๖ ๗๑,๕๕๖,๕๐๐.๐๐ 

 

 

 

 



แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการ การจัดทําแผน ๓ ป 

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร 
 

 

 

แผนภูมิแสดงมูลคาโครงการ การจัดทําแผน ๓ ป 

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร 
 

 
 

 

 

๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๓๐.๐๐ ๔๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๖๐.๐๐ ๗๐.๐๐

ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ และการทองเทียว

ยุทธศาสตรที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู

๒๕๕๙

๒๕๕๘

๒๕๕๗

๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ และการทองเทียว

ยุทธศาสตรที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู

๒๕๕๙

๒๕๕๘

๒๕๕๗



 

๒.๒  การจัดทํางบประมาณ 

 

ผูบริหารเทศบาลตําบลภูผามาน ไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณ เม่ือวันท่ี ๑๖  กันยายน ๒๕๕๗โดยมี 

โครงการท่ีบรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ ๙๖ จํานวน โครงการ งบประมาณ ๑๘,๘๙๗,๒๒๘บาท สามารถจําแนก

ตามยุทธศาสตร ไดดังนี้  

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบัญญัติ 

ยุทธศาสตรท่ี๑การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ ๕๗ ๑๑,๒๔๔,๗๒๗.๗๘ 

ยุทธศาสตรท่ี๒การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ และการทองเท่ียว ๓ ๓๔๘,๑๐๐.๐๐ 

ยุทธศาสตรท่ี๓การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ๙ ๗๐๓,๐๐๐.๐๐ 

ยุทธศาสตรท่ี๔การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี ๙ ๒,๙๘๒,๔๐๐.๐๐ 

ยุทธศาสตรท่ี๕การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู ๑๘ ๓,๖๑๙,๐๐๐.๐๐ 

รวม ๙๖ ๑๘,๘๙๗,๒๒๗.๗๘ 

 

 

 

 

แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการ ท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ 

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร 

  

 
 

๐ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐

ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ และการทองเทียว

ยุทธศาสตรที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู

โครงการ

โครงการ



 

 

แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการ ท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ 

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร 
 

 

 
 

 

๒.๓ การใชจายงบประมาณ 

 

เทศบาลตําบลภูผามานมีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณโดยไดมี  

การกอหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม ๗๑โครงการ จํานวนเงิน ๑๓,๓๑๖,๔๔๙.๑๕บาทมีการเบิกจายงบประมาณ 

จํานวน ๖๙โครงการ จํานวนเงิน ๑๒,๐๖๓,๔๔๘.๒๕ลานบาทสามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร โครงการ 
การกอหนี้ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ การเบิกจายงบประมาณ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑การพัฒนาคนและสังคม

ท่ีมีคุณภาพ 

๔๒ ๙,๖๐๐,๓๙๘.๘๘ ๔๒ ๙,๖๐๐,๓๙๗.๙๘ 

ยุทธศาสตรท่ี ๒การพัฒนาเศรษฐกิจ

ชุมชน อาชีพและการทองเท่ียว 

๓ ๒๕๐,๒๐๐.๐๐ ๓ ๒๕๐,๒๒๐.๐๐ 

ยุทธศาสตรท่ี ๓การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๔ ๒๕๑,๖๔๓.๐๐ ๔ ๒๕๑,๖๔๓.๐๐ 

๐.๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ และการทองเทียว

ยุทธศาสตรที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู

งบประมาณ                   

ตามเทศบัญญัติ

งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ



ยุทธศาสตรท่ี ๔การพัฒนาระบบบริหาร

จัดการท่ีด ี

๘ ๒,๐๐๔,๓๖๗.๙๙ ๗ ๘๕๐,๓๖๗.๙๙ 

ยุทธศาสตรท่ี ๕การพัฒนาเมืองและ

ชุมชนนาอยู 

๑๔ ๑,๒๐๙,๘๑๙.๒๘ ๑๓ ๑,๑๑๐,๘๑๙.๒๘ 

รวม ๗๑ ๑๓,๓๑๖,๔๔๙.๑๕ ๖๙ ๑๒,๐๖๓,๔๔๘.๒๕ 

 

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลตําบลภูผามานท่ีมีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี ้

       

  

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบตาม 

เทศบัญญัติ 
วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา 

๑ ยุทธศาสตรท่ี ๑การ

พัฒนาคนและสังคมท่ีมี

คุณภาพ 

โครงการสงเสริม

พัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

 

๘๐,๐๐๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐ บ.สินปญญา อีควิปเมนท 

จํากัด/๔๓๗/๒๕๕๗ 

๑๕/๐๙/๒๕๕๗ 

๒ ยุทธศาสตรท่ี ๑การ

พัฒนาคนและสังคมท่ีมี

คุณภาพ 

โครงการอาหาร

กลางวัน ๑๐๐% 

๑,๗๓๔,๔๐๐.๐๐ ๖๖๘,๐๐๐.๐๐ โรงเรียนบานโนนสวางทา

กระบือ 

๒๑/๑๐/๒๕๕๖ 

        ๖๒๔,๐๐๐.๐๐ โรงเรียนบานโนนคอม ๒๑/๑๐/๒๕๕๖ 

        ๒๑๖,๔๐๐.๐๐ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดทา

กระบือ 

๒๑/๑๐/๒๕๕๖ 

        ๒๒๔,๐๐๐.๐๐ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลวัดเฉลียงทอง 

๒๑/๑๐/๒๕๕๖ 

๓ ยุทธศาสตรท่ี ๑การ

พัฒนาคนและสังคมท่ีมี

คุณภาพ 

โครงการจัดงานวัน

เด็กแหงชาต ิ

๖๐,๐๐๐.๐๐ ๕๗,๙๙๐.๐๐ เทศบาลตําบล 

ภูผามาน 

๐๖/๐๑/๒๕๕๗ 

๔ ยุทธศาสตรท่ี ๑การ

พัฒนาคนและสังคมท่ีมี

คุณภาพ 

โครงการสงเสริม

สุขภาพชองปาก

สําหรับเด็ก

นักเรียน 

๖๐,๐๐๐.๐๐ ๒๙,๙๓๐.๐๐ รานภูฟาช็อป/๑๓๗/

๒๕๕๗ 

๑๒/๐๒/๒๕๕๗ 

๕ ยุทธศาสตรท่ี ๑การ

พัฒนาคนและสังคมท่ีมี

คุณภาพ 

โครงการจัดซื้อ

อาหารเสริม(นม)

ฟลูออไลด๑๐๐% 

๘๔๖,๒๒๒.๗๘ ๔๔๑,๕๙๓.๐๘ องคการสงเสริมโคนมแหง

ประเทศไทย(อ.ส.ค.)ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ/๔/

๒๕๕๗ 

๑๑/๑๑/๒๕๕๖ 



        ๔๐๔,๖๒๓.๗๐ องคการสงเสริมโคนมแหง

ประเทศไทย(อ.ส.ค.)ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ/

๑๔/๒๕๕๗ 

๐๔/๐๖/๒๕๕๗ 

๖ ยุทธศาสตรท่ี ๑การ

พัฒนาคนและสังคมท่ีมี

คุณภาพ 

โครงการปรับปรุง

สถานท่ีเรียน 

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ โรงเรียนบานโนนสวางทา

กระบือ 

๒๕/๐๘/๒๕๕๗ 

๗ ยุทธศาสตรท่ี ๑การ

พัฒนาคนและสังคมท่ีมี

คุณภาพ 

โครงการระบบ

หลักประกัน

สุขภาพในระดับ

ทองถ่ิน 

๘๓,๐๐๕.๐๐ ๘๓,๐๐๒.๕๐ กองทุนหลักประกัน

สุขภาพ ทต.ภูผามาน 

๒๘/๐๔/๒๕๕๗ 

๘ ยุทธศาสตรท่ี ๑การ

พัฒนาคนและสังคมท่ีมี

คุณภาพ 

โครงการปองกัน

โรคพิษสุนัขบา 

๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ สนง.ปศุสัตว อําเภอ ๑๐/๐๒/๒๕๕๗ 

๙ ยุทธศาสตรท่ี ๑การ

พัฒนาคนและสังคมท่ีมี

คุณภาพ 

โครงการปองกัน

โรคไขเลือดออก 

๑๔๕,๐๐๐.๐๐ ๖๓,๒๐๐.๐๐ บริษัท พันธสวัสดิ์ เคมเทค 

จํากัด/๑๗๖/๒๕๕๗ 

๒๔/๐๓/๒๕๕๗ 

        ๑๕,๕๕๐.๐๐ รานต.จินบริการ/๒๕๔/

๒๕๕๗ 

๑๖/๐๕/๒๕๕๗ 

        ๕๐๐.๐๐ ราน ต.จินบริการ/

๒๙๗.๑/๒๕๕๗ 

๑๖/๐๖/๒๕๕๗ 

        ๔๖,๐๐๐.๐๐ บริษัท พันธสวัสดิ์ เคมเทค

จํากัด/๓๒๖/๒๕๕๗ 

๐๑/๐๗/๒๕๕๗ 

        ๑,๓๐๐.๐๐ รานต.จินบริการ/๓๘๘/

๒๕๕๗ 

๑๕/๐๘/๒๕๕๗ 

๑๐ ยุทธศาสตรท่ี ๑การ

พัฒนาคนและสังคมท่ีมี

คุณภาพ 

โครงการพัฒนา

งานสาธารณสุขมูล

ฐานในเขตเทศบาล 

๖๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ อสม.จํานวน ๖หมูบานใน

เขตเทศบาลตําบลภูผา

มาน 

๐๑/๐๕/๒๕๕๗ 

๑๑ ยุทธศาสตรท่ี ๑การ

พัฒนาคนและสังคมท่ีมี

คุณภาพ 

โครงการสงเสริม

สนับสนุนระบบ

แพทยฉุกเฉิน 

๔๒๑,๕๐๐.๐๐ ๔๒๑,๑๗๐.๐๖ ทต.ภูผามาน ๐๑/๐๑/๒๕๕๗ 



๑๒ ยุทธศาสตรท่ี ๑การ

พัฒนาคนและสังคมท่ีมี

คุณภาพ 

โครงการจัด

แขงขันกีฬา

ประชาชน 

๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๔๙,๖๘๐ เทศบาลตําบล 

ภูผามาน 

๑๐/๑๐/๒๕๕๖ 

๑๓ ยุทธศาสตรท่ี ๑การ

พัฒนาคนและสังคมท่ีมี

คุณภาพ 

โครงการจัดการ

แขงขันกีฬา "ภูผา

มานสัมพันธตาน

ยาเสพติด" 

๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ท่ีทําการปกครองอําเภอภู

ผามาน 

๒๕/๑๑/๒๕๕๖ 

๑๔ ยุทธศาสตรท่ี ๑การ

พัฒนาคนและสังคมท่ีมี

คุณภาพ 

โครงการแขงขัน

กีฬานักเรียนและ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ตานยาเสพติด 

๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ โรงเรียนบานโนนสวางทา

กระบือและโรงเรียนบาน

โนนคอม 

๑๒/๑๑/๒๕๕๖ 

๑๕ ยุทธศาสตรท่ี ๑การ

พัฒนาคนและสังคมท่ีมี

คุณภาพ 

โครงการว่ิง

ขอนแกนมาราธอน 

๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ เทศบาลภูผามาน ๒๑/๐๑/๒๕๕๗ 

๑๖ ยุทธศาสตรท่ี ๑การ

พัฒนาคนและสังคมท่ีมี

คุณภาพ 

โครงการสงเสริม

ศูนยกีฬาประจํา

หมูบาน 

๓๐,๐๐๐.๐๐ ๒๔,๓๘๐.๐๐ รานทีพีเอ็น การคา/๑๒/

๒๕๕๗ 

๐๘/๑๐/๒๕๕๖ 

๑๗ ยุทธศาสตรท่ี ๑การ

พัฒนาคนและสังคมท่ีมี

คุณภาพ 

โครงการอบรม

ผูนําเตนแอโรบิค 

จางผูนําเตนแอโร

บิค 

๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ เทศบาลตําบล 

ภูผามาน 

๑๕/๐๘/๒๕๕๗ 

๑๘ ยุทธศาสตรท่ี ๑การ

พัฒนาคนและสังคมท่ีมี

คุณภาพ 

โครงการแขงขัน

กีฬาเพ่ือพัฒนา

ทักษะกีฬาแก

เยาวชน (กีฬาศูนย

เครือขาย) 

๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ โรงเรียนบานทรัพย

สมบูรณ 

๒๕/๑๑/๒๕๕๖ 

๑๙ ยุทธศาสตรท่ี ๑การ

พัฒนาคนและสังคมท่ีมี

คุณภาพ 

โครงการแขงขัน

กีฬาเยาวชนตาน

ยาเสพติด 

๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ โรงเรียนภูผามาน ๒๕/๑๑/๒๕๕๖ 

๒๐ ยุทธศาสตรท่ี ๑การ

พัฒนาคนและสังคมท่ีมี

คุณภาพ 

โครงการทําบุญตัก

บาตรเน่ืองในวัน

ข้ึนปใหม 

๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ทต.ภูผามาน ๓๐/๑๒/๒๕๕๖ 

๒๑ ยุทธศาสตรท่ี ๑การ

พัฒนาคนและสังคมท่ีมี

คุณภาพ 

โครงการจัดงาน

ประเพณีตรุษไท 

๒๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ทต.ภูผามาน ๑๓/๐๓/๒๕๕๗ 



        ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ท่ีทําการปกครองอําเภอภู

ผามาน 

๐๑/๐๒/๒๕๕๗ 

๒๒ ยุทธศาสตรท่ี ๑การ

พัฒนาคนและสังคมท่ีมี

คุณภาพ 

โครงการจัดงาน

ประเพณีสงกรานต 

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๙๒,๑๗๐.๐๐ ทต.ภูผามาน ๐๑/๐๔/๒๕๕๗ 

๒๓ ยุทธศาสตรท่ี ๑การ

พัฒนาคนและสังคมท่ีมี

คุณภาพ 

โครงการจัดงาน

บุญบ้ังไฟ 

๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ทต.ภูผามาน ๐๖/๐๕/๒๕๕๗ 

๒๔ ยุทธศาสตรท่ี ๑การ

พัฒนาคนและสังคมท่ีมี

คุณภาพ 

โครงการจัด

กิจกรรมเเหเทียน

เขาพรรษา 

๖๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ ทต.ภูผามาน ๐๑/๐๗/๒๕๕๗ 

๒๕ ยุทธศาสตรท่ี ๑การ

พัฒนาคนและสังคมท่ีมี

คุณภาพ 

โครงการสงนํ้าถํ้า

พระและถํ้าหม ู

๒๕,๐๐๐.๐๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐ ทต.ภูผามาน ๑๑/๐๔/๒๕๕๗ 

๒๖ ยุทธศาสตรท่ี ๑การ

พัฒนาคนและสังคมท่ีมี

คุณภาพ 

โครงการจัดงาน

ประเพณีลอย

กระทงในวันออก

พรรษา 

๙๐,๐๐๐.๐๐ ๙๐,๐๐๐.๐๐ ทต.ภูผามาน ๑๔/๑๐/๒๕๕๖ 

๒๗ ยุทธศาสตรท่ี ๑การ

พัฒนาคนและสังคมท่ีมี

คุณภาพ 

โครงการจัดงานจัด

พีธีเฉลิมพระ

เกียรติ ๑๒สิงหา

มหาราชินี 

๕,๐๐๐.๐๐           ๕,๐๐๐.๐๐ ท่ีทําการปกครองอําเภอภู

ผามาน 

๐๔/๐๘/๒๕๕๗ 

๒๘ ยุทธศาสตรท่ี ๑การ

พัฒนาคนและสังคมท่ีมี

คุณภาพ 

โครงการจัดงานพิธี

เฉลิมพระ

ชนมพรรษา ๕

ธันวามหาราช 

๕,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ท่ีทําการปกครองอําเภอภู

ผามาน 

๐๒/๑๒/๒๕๕๖ 

๒๙ ยุทธศาสตรท่ี ๑การ

พัฒนาคนและสังคมท่ีมี

คุณภาพ 

โครงการอุดหนุน

เทศกาลไหม

ประเพณีผูกเสี่ยว 

๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ท่ีทําการปกครองอําเภอภู

ผามาน 

๑๑/๑๑/๒๕๕๖ 

๓๐ ยุทธศาสตรท่ี ๑การ

พัฒนาคนและสังคมท่ีมี

คุณภาพ 

โครงการอนุรักษ

ขนบธรรมเนียม

ประเพณี

ศิลปวัฒนธรรม

ไทย 

๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ท่ีทําการปกครองอําเภอภู

ผามาน 

๐๑/๐๘/๒๕๕๗ 



๓๑ ยุทธศาสตรท่ี ๑การ

พัฒนาคนและสังคมท่ีมี

คุณภาพ 

โครงการสงเสริม

การจัดงานวันลอย

กระทงในวันเพ็ญ

เดือน ๑๒ 

๔๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ เทศบาลตําบลภูผามาน ๑๓/๑๑/๒๕๕๖ 

๓๒ ยุทธศาสตรท่ี ๑การ

พัฒนาคนและสังคมท่ีมี

คุณภาพ 

โครงการฝกอบรม

คุณธรรมและ

จริยธรรมในวัด 

๖๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๗๕๐.๐๐ ทต.ภูผามาน ๐๑/๐๘/๒๕๕๗ 

๓๓ ยุทธศาสตรท่ี ๑การ

พัฒนาคนและสังคมท่ีมี

คุณภาพ 

โครงการจัดเบ้ียยัง

ชีพแกผูสูงอายุ 

๑๐๐% ตาม

ข้ันบันได 

๔,๑๕๙,๑๐๐.๐๐ ๔,๑๕๙,๑๐๐.๐๐ เทศบาลตําบล 

ภูผามาน 

๑๐/๑๐/๒๕๕๖ 

๓๔ ยุทธศาสตรท่ี ๑การ

พัฒนาคนและสังคมท่ีมี

คุณภาพ 

โครงการเบ้ียยังชีพ

แกคนพิการ 

๑๐๐% 

๔๘๑,๕๐๐.๐๐ ๔๘๑,๕๐๐.๐๐ เทศบาลตําบล 

ภูผามาน 

๐๑/๑๐/๒๕๕๖ 

๓๕ ยุทธศาสตรท่ี ๑การ

พัฒนาคนและสังคมท่ีมี

คุณภาพ 

โครงการจัดเบ้ียยัง

ชีพแกผูปวยเอดส 

๑๐๐% 

๓๖,๐๐๐.๐๐ ๓๖,๐๐๐.๐๐ นายทองใบ พรมมาจีน 

กับพวก (๖คน) 

๐๑/๑๐/๒๕๕๖ 

๓๖ ยุทธศาสตรท่ี ๑การ

พัฒนาคนและสังคมท่ีมี

คุณภาพ 

โครงการอุดหนุน

ศูนยเอดสอําเภอ 

๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ท่ีทําการปกครองอําเภอภู

ผามาน 

๑๐/๐๓/๒๕๕๗ 

๓๗ ยุทธศาสตรท่ี ๑การ

พัฒนาคนและสังคมท่ีมี

คุณภาพ 

โครงการจาง

นักเรียนทํางาน

ในชวงปดเทอม 

๕๐,๐๐๐.๐๐ ๔๔,๖๐๐.๐๐ เทศบาลตําบลภูผามาน ๑๗/๐๓/๒๕๕๗ 

๓๘ ยุทธศาสตรท่ี ๑การ

พัฒนาคนและสังคมท่ีมี

คุณภาพ 

โครงการชวยเหลือ

ประชาชนตาม

อํานาจหนาท่ีของ

เทศบาล 

๗๔,๕๐๐.๐๐ ๓๔,๐๐๐.๐๐ นางจินตนาศรีเจก/๒๘/

๒๕๕๗ 

๒๕/๑๑/๒๕๕๖ 

        ๙,๐๐๐.๐๐ รานต.จินบริการ /๒๑๓/

๒๕๕๗ 

๑๗/๐๔/๒๕๕๗ 

        ๔,๐๐๐.๐๐ ราน ต.จินบริการ/๒๘๑/

๒๕๕๗ 

๐๒/๐๖/๒๕๕๗ 

        ๗,๐๐๐.๐๐ รานต.จินบริการ/๓๒๐/

๒๕๕๗ 

๐๑/๐๗/๒๕๕๗ 

        ๗,๐๐๐.๐๐ รานต.จินบริการ/๓๗๑/

๒๕๕๗ 

๐๑/๐๘/๒๕๕๗ 



        ๑๓,๕๐๐.๐๐ รานต.จินบริการ/๔๑๗/

๒๕๕๗ 

๐๑/๐๙/๒๕๕๗ 

๓๙ ยุทธศาสตรท่ี ๑การ

พัฒนาคนและสังคมท่ีมี

คุณภาพ 

โครงการปองกัน

และบรรเทาสา

ธารณภัยกรณี

ฉุกเฉิน 

๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๑๑,๙๔๙.๐๐ ทต.ภูผามาน ๐๑/๑๑/๒๕๕๖ 

๔๐ ยุทธศาสตรท่ี ๑การ

พัฒนาคนและสังคมท่ีมี

คุณภาพ 

โครงการอุดหนุน

กาชาดจังหวัด

ขอนแกน 

๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ สนง.เหลากาชาดจังหวัด

ขอนแกน 

๑๑/๑๑/๒๕๕๖ 

๔๑ ยุทธศาสตรท่ี ๑การ

พัฒนาคนและสังคมท่ีมี

คุณภาพ 

โครงการ

สงเคราะหผู

บริจาคโลหิต

ดวงตา อวัยวะ 

๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ท่ีทําการปกครองอําเภอภู

ผามาน 

๑๐/๐๓/๒๕๕๗ 

๔๒ ยุทธศาสตรท่ี ๑การ

พัฒนาคนและสังคมท่ีมี

คุณภาพ 

โครงการฝกอบรม

ความรูเก่ียวกับ

การเกษตรชีวภาพ 

๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ทต.ภูผามาน ๑๒/๐๕/๒๕๕๗ 

๔๓ ยุทธศาสตรท่ี ๒การ

พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

อาชีพ และการ

ทองเท่ียว 

โครงการสงเสริม

กลุมอาชีพและ

วิสาหกิจชุมชนเพ่ือ

ความยั่งยืน 

๑๐๓,๑๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ โครงการสงเสริมมะมวง

พันธเดิมเปนนํ้าดอกไม /

เทศบาลตําบลภูผามาน 

๑๖/๐๖/๒๕๕๗ 

        ๗๓,๐๑๐.๐๐ โครงการสงเสริมรายไดลด

รายจายในครัวเรือนฯ /

เทศบาลตําบลภูผามาน 

๑๕/๐๗/๒๕๕๗ 

๔๔ ยุทธศาสตรท่ี ๒การ

พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

อาชีพ และการ

ทองเท่ียว 

โครงการปรับปรุง

และขยายตลาดสด

เทศบาลตําบลภูผา

มาน 

๑๙๕,๐๐๐.๐๐ ๑๑๒,๐๐๐.๐๐ หจก.ปูขาวตาขุนศรี

ประธานพร/๑๖/๒๕๕๗ 

๑๖/๐๗/๒๕๕๗ 

๔๕ ยุทธศาสตรท่ี ๒การ

พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

อาชีพ และการ

ทองเท่ียว 

โครงการฝกอบรม

การเพาะพันธปลา

เคลื่อนท่ี 

๕๐,๐๐๐.๐๐ ๒๕,๐๑๐.๐๐ ทต.ภูผามาน/๓๓๙/

๒๕๕๗ 

๑๘/๐๗/๒๕๕๗ 



        ๑๐,๒๐๐.๐๐ ทต.ภูผามาน ๒๘/๐๗/๒๕๕๗ 

๔๖ ยุทธศาสตรท่ี ๓การ

จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

โครงการปลูกปา

สาธารณะ 

๑๒๕,๐๐๐.๐๐ ๓,๘๖๕.๐๐ นายสุรชาติ อรุณเดชาชัย 

/๑๓๓/๒๕๕๗ 

๐๗/๐๒/๒๕๕๗ 

        ๓๐,๐๐๐.๐๐ ราน ก.พันธไม /๓๒๘/

๒๕๕๗ 

๑๕/๐๗/๒๕๕๗ 

        ๖๖,๐๐๐.๐๐ นายสุปน วิชพล /๓๕๐/

๒๕๕๗ 

๑๘/๐๗/๒๕๕๗ 

        ๒๕,๐๐๐.๐๐ รานรําไพการเกษตร /

๓๗๙/๒๕๕๗ 

๐๗/๐๘/๒๕๕๗ 

๔๗ ยุทธศาสตรท่ี ๓การ

จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

โครงการสงเสริม

การคัดแยกขยะใน

ชุมชน 

๕๖,๐๐๐.๐๐ ๕๓,๓๕๐.๐๐ ทต.ภูผามาน ๒๓/๑๒/๒๕๕๖ 

๔๘ ยุทธศาสตรท่ี ๓การ

จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

โครงการจัดซื้อ

วัสดุการบานงาน

ครัวเพ่ือสงเสริม

การจัดการขยะ 

๖๕,๐๐๐.๐๐ ๖๓,๔๒๘.๐๐ รานบุญถึง/รานบุญทอม

วัสดุ/รานเลิศการชาง 

๒๒/๑๐/๒๕๕๖ 

๔๙ ยุทธศาสตรท่ี ๓การ

จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

โครงการจัดการ

สิ่งแวดลอม

เก่ียวกับสถานท่ีท้ิง

ขยะมูลฝอย 

๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ เทศบาลตําบลโนนคอม ๒๒/๐๙/๒๕๕๗ 

๕๐ ยุทธศาสตรท่ี ๔การ

พัฒนาระบบบริหาร

จัดการท่ีด ี

โครงการวัน

เทศบาล 

๖๐,๐๐๐.๐๐ ๕๙,๑๔๐.๐๐ ทต.ภูผามาน ๒๔/๐๔/๒๕๕๗ 

๕๑ ยุทธศาสตรท่ี ๔การ

พัฒนาระบบบริหาร

จัดการท่ีด ี

โครงการประชุม

ประชาชน 

๓๐,๐๐๐.๐๐ ๒๗,๖๒๐.๐๐ ทต.ภูผามาน ๒๑/๐๔/๒๕๕๗ 

๕๒ ยุทธศาสตรท่ี ๔การ

พัฒนาระบบบริหาร

จัดการท่ีด ี

โครงการจัดงานวัน 

อปพร. 

๒๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ทต.ภูผามาน ๑๐/๐๓/๒๕๕๗ 



๕๓ ยุทธศาสตรท่ี ๔การ

พัฒนาระบบบริหาร

จัดการท่ีด ี

โครงการกอสราง

อาคาร

อเนกประสงค 

ประจําหมูบาน ม. 

1 ต.โนนคอม 

๕๕๐,๐๐๐.๐๐ ๔๔๖,๖๐๐.๐๐ หจก.แงงลําพูนกอสราง /

๑๓/๒๕๕๗ 

๐๘/๐๕/๒๕๕๗ 

๕๔ ยุทธศาสตรท่ี ๔การ

พัฒนาระบบบริหาร

จัดการท่ีด ี

โครงการกอสราง

ลานกีฬา

อเนกประสงค 

ศาลเจาปูตา ม.๒ ต.

โนนคอม ๑๔๐,๐๐๐ 

๐  กันเงินไวเบิก

เหลื่อมป 

   วัดราษฎศรัทธาธรรม 

ม.๖ ต.ภูผามาน 

๒๔๓,๐๐๐ 

๐  กันเงินไวเบิก

เหลื่อมป 

   ม.๔ ต.ภูผามาน 

๑๗๘,๐๐๐ 

๐  กันเงินไวเบิก

เหลื่อมป 

   ม.๑ ต.โนนคอม 

๒๑๔,๐๐๐ 

๐  กันเงินไวเบิก

เหลื่อมป 

๕๕ ยุทธศาสตรท่ี ๔การ

พัฒนาระบบบริหาร

จัดการท่ีด ี

โครงการฝกอบรม

เพ่ิมศักยภาพ

ผูบริหาร,สมาชิก

สภา,พนักงาน

เทศบาล

ลูกจางประจํา 

พนักงานจาง 

๒๕๐,๐๐๐.๐๐ ๒๔๙,๘๐๗.๙๙ ทต.ภูผามาน ๐๙/๑๒/๒๕๕๖ 

๕๖ ยุทธศาสตรท่ี ๔การ

พัฒนาระบบบริหาร

จัดการท่ีด ี

โครงการสนับสนุน

ศูนยขอมูลขาวสาร

ในการจัดซื้อจัด

จางระดับอําเภอ 

๓๕,๐๐๐.๐๐ ๓๕,๐๐๐.๐๐ องคการบริหารสวนตําบล

นาฝาย 

๑๒/๑๑/๒๕๕๖ 

๕๗ ยุทธศาสตรท่ี ๔การ

พัฒนาระบบบริหาร

จัดการท่ีด ี

โครงการจัดซื้อรถ

โดยสาร(รถตู) 

๑,๒๓๒,๔๐๐.๐๐ ๑,๑๕๔,๐๐๐.๐๐ บริษัทโตโยตาแกนนคร

จํากัด ๑/๕๘ 

๐๒/๑๐/๒๕๕๗ 

๕๘ ยุทธศาสตรท่ี ๔การ

พัฒนาระบบบริหาร

จัดการท่ีด ี

โครงการจัดเก็บขอ

มูลพ้ืนฐานของ

ชุมชน 

๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๒๐๐.๐๐ เทศบาลตําบล 

ภูผามาน 

๐๑/๐๓/๒๕๕๗ 



๕๙ ยุทธศาสตรท่ี ๕การ

พัฒนาเมืองและชุมชน

นาอยู 

โครงการขยายเขต

ไฟฟาเทศบาล 

๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๔๗,๑๒๙.๒๘ การไฟฟาสวนภูมิภาค

อําเภอชุมแพ 

๐๑/๐๙/๒๕๕๗ 

๖๐ ยุทธศาสตรท่ี ๕การ

พัฒนาเมืองและชุมชน

นาอยู 

โครงการถนน 

คสล./รางระบาน

นํ้า 

- กอสรางถนน คสล.

ซอยทาขามเทศ ม.๓ 

ต.โนนคอม 

๔๗๙,๐๐๐ 

๐   

      - กอสรางถนน คสล.

ซอยเทศบาล ๑๙ 

งบประมาณ 

๑๗๗,๐๐๐  

๘๙,๐๐๐.๐๐ หจก.หนองบัวทอง 

กอสราง/๑๘/๒๕๕๗ 

๒๖/๐๗/๒๕๕๗ 

   - กอสรางรางระบาย

นํ้า ซอยเทศบาล ๖ 

งบประมาณ 

๓๓๗,๐๐๐ 

๐   

    - ปรับปรุงทางเดิน

ทางเทา ม.๑ ต.ภูผา

มาน ๘๐๐,๐๐๐ 

๐   

๖๑ ยุทธศาสตรท่ี ๕การ

พัฒนาเมืองและชุมชน

นาอยู 

โครงการซอมแซม

ผิวจราจร 

๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ 

 

หจก.หนองบัวทอง

กอสราง/๑๗/๒๕๕๗ 

๒๖/๐๗/๒๕๕๗ 

๖๒ ยุทธศาสตรท่ี ๕การ

พัฒนาเมืองและชุมชน

นาอยู 

โครงการฝกอบรม

สมาชิก อปพร. 

๑๔๐,๐๐๐.๐๐ ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ ทต.ภูผามาน ๑๘/๐๘/๒๕๕๗ 

๖๓ ยุทธศาสตรท่ี ๕การ

พัฒนาเมืองและชุมชน

นาอยู 

โครงการจัดการ

จราจรภายในเขต

เทศบาล 

๙๐,๐๐๐.๐๐ ๙๐,๐๐๐.๐๐ รานวรพลเซลลแอนด

เซอรวิส /๔๕๖/๒๕๕๗ 

๑๗/๐๙/๒๕๕๗ 

๖๔ ยุทธศาสตรท่ี ๕การ

พัฒนาเมืองและชุมชน

นาอยู 

โครงการลด

อุบัติเหตุทางถนน 

๖๐,๐๐๐.๐๐ ๕๙,๙๗๐.๐๐ ทต.ภูผามาน ๒๗/๑๒/๒๕๕๖ 

๖๕ ยุทธศาสตรท่ี ๕การ

พัฒนาเมืองและชุมชน

นาอยู 

โครงการติดตั้ง

วงจรปด 

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๙๙,๐๐๐.๐๐ หจก.พี.เอ.ซีเคียวรีตี้ซิส

เท็ม๒/๕๘ 

๒๒/๑๐/๒๕๕๗ 

๖๖ ยุทธศาสตรท่ี ๕การ

พัฒนาเมืองและชุมชน

นาอยู 

โครงการฝกอบรม

วินัยจราจร 

๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ทต.ภูผามาน ๑๘/๐๘/๒๕๕๗ 



๖๗ ยุทธศาสตรท่ี ๕การ

พัฒนาเมืองและชุมชน

นาอยู 

โครงการปองกัน

และแกไขปญหา

ยาเสพติด 

๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๔๓๐.๐๐ ทต.ภูผามาน ๒๖/๑๑/๒๕๕๖ 

๖๘ ยุทธศาสตรท่ี ๕การ

พัฒนาเมืองและชุมชน

นาอยู 

โครงการปองกัน

และแกไขปญหา

ยาเสพติด ศพส. 

อําเภอภูผามาน 

๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ท่ีทําการปกครองอําเภอภู

ผามาน 

๒๔/๐๓/๒๕๕๗ 

๖๙ ยุทธศาสตรท่ี ๕การ

พัฒนาเมืองและชุมชน

นาอยู 

โครงการพัฒนา

ชุมชนนาอยูอยาง

ยั่งยืน 

๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ หมูบานในเขตเทศบาลฯ 

จํานวน ๖หมูบาน 

๒๐/๑๒/๒๕๕๖ 

        ๖๐,๐๐๐.๐๐ หมูบานในเขตเทศบาลฯ 

จํานวน ๖หมูบาน 

๐๙/๐๕/๒๕๕๗ 

๗๐ ยุทธศาสตรท่ี ๕การ

พัฒนาเมืองและชุมชน

นาอยู 

ประชุมเสวนาและ

ชมนิทรรศการ

โครงการพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐาน

ดานการคมนาคม

ขนสงของประเทศ 

๓๖,๐๐๐.๐๐ ๒๙,๗๙๐.๐๐ ทต.ภูผามาน ๒๕/๑๐/๒๕๕๖ 

๗๑ ยุทธศาสตรท่ี ๕การ

พัฒนาเมืองและชุมชน

นาอยู 

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็กซอยเทศบาล 

๑๑/๑ม. ๖ 

๙๙,๐๐๐.๐๐ ๙๘,๐๐๐.๐๐ หจก.นกยุงทองกอสราง 

๑/๕๘ 

๑๕/๑๐/๒๕๕๗ 

๗๒ ยุทธศาสตรท่ี ๕การ

พัฒนาเมืองและชุมชน

นาอยู 

โครงการกอสราง

ถนนคันดินเรียบลํา

นํ้าเชิญบานเซินใต 

หมูท่ี ๓ 

๓๕,๐๐๐.๐๐ ๓๔,๕๐๐.๐๐ นายเสง่ียม เหลาศรี/๒๓/

๒๕๕๗ 

๑๙/๐๘/๒๕๕๗ 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป ๒๕๕๗ 

เทศบาลตําบลภูผามาน 

           

ยุทธศาสตร 

แผนการดําเนินการ 

ทั้งหมด 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย 100% 

จํานวน 
งบ 

ประมาณ 
จํานวน 

งบ 

ประมาณ 
จํานวน 

งบ 

ประมาณ 
จํานวน 

งบ 

ประมาณ 
จํานวน 

งบ 

ประมาณ 

ยุทธศาสตรที่ ๑

การพัฒนาคน

และสังคมที่มี

คุณภาพ 

๕๗ ๑๑,๐๑๑,๕๐๐.๐๐ ๕๗ ๑๑,๒๔๔,๗๒๗.๗๘ ๔๒ ๙,๖๐๐,๓๙๘.๘๘ ๔๒ ๙,๖๐๐,๓๗๙.๙๘ ๔๑ ๘,๗๕๔,๑๘๒.๐๑ 

ยุทธศาสตรที่ ๒

การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

อาชีพ และการ

ทองเที่ยว 

๔ ๑,๕๙๖,๕๐๐.๐๐ ๓ ๓๔๘,๑๐๐.๐๐ ๓ ๒๕๐,๒๒๐.๐๐ ๓ ๒๕๐,๒๒๐.๐๐ ๓ ๒๕๐,๒๒๐.๐๐ 

ยุทธศาสตรที่ ๓

การจัดการ

ทรัพยากรธรรมช

าติและ

ส่ิงแวดลอม 

๑๙ ๑๖,๑๘๖,๐๐๐.๐๐ ๙ ๗๐๓,๐๐๐.๐๐ ๔ ๒๕๑,๖๔๓.๐๐ ๔ ๒๕๑,๖๔๓.๐๐ ๔ ๒๕๑,๖๔๓.๐๐ 

ยุทธศาสตรที่ ๔

การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

๑๐ ๓,๓๗๕,๐๐๐.๐๐ ๙ ๒,๙๘๒,๔๐๐.๐๐ ๘ ๒,๐๐๔,๓๖๗.๙๙ ๗ ๘๕๐,๓๖๗.๙๙ ๗ ๘๕๐,๓๖๗.๙๙ 

ยุทธศาสตรที่ ๕

การพัฒนาเมือง

และชุมชนนาอยู 

๒๑ ๓,๘๕๖,๐๐๐.๐๐ ๑๘ ๓,๖๑๙,๐๐๐.๐๐ ๑๔ ๑,๒๐๙,๘๑๙.๒๘ ๑๓ ๑,๑๑๐,๘๑๙.๒๘ ๑๓ ๑,๑๑๐,๘๑๙.๒๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนภูมิแสดงโครงการ เปรียบเทียบตามข้ันตอน 

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร 

 

 

 
 

แผนภูมิแสดงโครงการ เปรียบเทียบตามข้ันตอน 

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร 

 

๐ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐

ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ และการทองเที่ยว

ยุทธศาสตรที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู

๑๐๐%

เบิกจาย

ลงนามสัญญา

อนุมัติงบประมาณ

แผนการดําเนินการทั้งหมด



 
 

๐ ๕๐๐๐๐๐๐ ๑๐๐๐๐๐๐๐ ๑๕๐๐๐๐๐๐ ๒๐๐๐๐๐๐๐

ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ และการทองเที่ยว

ยุทธศาสตรที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู

๑๐๐%

เบิกจาย

ลงนามสัญญา

อนุมัติงบประมาณ

แผนการดําเนินการทั้งหมด



สวนที่ ๓ 

การประเมินผลการดําเนินงานเชิงคุณภาพประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 

๓.๑  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยการประเมินตามประเด็นจุดมุงหมายเพ่ือการท่ีกําหนดไวในแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕๔ –๒๕๕๘)โดยมีรายละเอียดการประเมิน ดังนี้ 

ประเด็นการประเมิน ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลการดําเนินการ 

๑.ประชาชนมีคุณภาพท้ังดาน

สุขภาพอนามัยท่ีดี มีการศึกษามี

คุณธรรมและฐานความรูตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๑ จํานวนประชาชนท่ี

ปลอดจากโรคติดตอตาม

ฤดูกาลและจํานวน

ประชาชนท่ีไดรับการ

สงเสริมดานสุขภาพ 

๙๐ % 

ของประชาชน

ท้ังหมด 

เทศบาลตําบลภูผามานไดรวมกับ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

โนนคอมและโรงพยาบาลภูผามาน

ไดดําเนินการกิจกรรมรณรงค

ปองกันโรคตามชวงฤดูกาลตางๆ 

ประกอบดวย โครงการตรวจคัด

กรองมะเร็งเตานม มะเร็งปาก

มดลูก ตรวจคัดกรองเบาหวาน 

ตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูง 

รณรงคปองกันโรคไขเลือดออก 

โครงการสงเสริมสุขภาพโดยการ

เตนแอโรบิค โครงการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมปองกันโรค เปนตน ทํา

ใหประชาชนปลอดจากโรคติดตอ

ตามตามฤดูกาลมากกวา ๙๐ % 

 ๑.๒ จํานวนหมูบานที่

ไดรับการสงเสริมความรู

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ทุกหมูบาน 

๖ หมูบาน เทศบาลตําบลภูผามานไดมีการ

สงเสริมความรูตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงใหกับประชาชนที่

สนใจทุกหมูบาน ประกอบดวย 

โครงการสงเสริมการทําเกษตร

อินทรียโดยวิธีชีวภาพ โครงการ

เสริมสรางรายไดลดรายจายใน

ครัวเรือนตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง โครงการศึกษา

อบรมการเพาะพันธุปลาดวยชุด

เพาะพันธุปลาเคลื่อนที่ โครงการ

สงเสริมมะมวงพันธุเดิมเปนน้ําดอกไม

และสนับสนุนการเพาะเห็ดกระดาง 



เปนตน 

 

 

 

 

 

๑.๓ จํานวนศูนยเรียนรู

ชุมชนที่ไดรับการ

สนับสนุนจากเทศบาล 

๖ แหง 

 

 

 

 

มีการจัดตั้งศูนยเรียนรูชุมชนประจํา

หมูบานแลว ๓ หมูบาน  ไดแก บาน

เซินใต บานโนนคอม และบานเซิน

เหนือ คิดเปน ๕๐ % ของหมูบาน

ทั้งหมด 

 

ประเด็นการประเมิน ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลการดําเนินการ 

 ๑.๔ จํานวนนักเรียนท่ี

ไดรับการสนับสนุนดาน

การศึกษาและ

โภชนาการ 

๙๐ % มีการสนับสนุนวัสดุสื่อการเรียน

การสอนในกับโรงเรียนในเขต

เทศบาลและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ตลอดจนสนับสนุนดานโภชนาการ

โดยการอุดหนุนงบประมาณอาหาร

กลางวัน ๑๐๐%  

 ๑.๕ จํานวนผูสูงอายุ ผู

พิการ ผูปวยเอดสไดรับ

เบี้ยยังชีพ  

๙๐ % เทศบาลตําบลภูผามานมีการจาย

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน ๕๖๐ 

คน ผูปวยเอดส จํานวน ๖ คน ผู

พิการ จํานวน ๘๙ คน คิดเปน 

๑๐๐ % 

๒.จํานวนกลุมอาชีพท่ีไดรับการ

สนับสนุนจากเทศบาลตําบลภูผา

มาน 

๒.๑ จํานวนกลุมอาชีพท่ี

ไดรับการสนับสนุนจาก

เทศบาลท้ังเดิมและกลุม

จัดตั้งใหม จํานวน ๖ 

กลุม 

๙๐ % เทศบาลไดมีการสนับสนุนกลุม

อาชีพในเขตเทศบาล ประกอบดวย 

๑.กลุมเกษตรเพาะพันธุปลาภูผา

มาน 

๒.กลุมมะมวงพันธุดีภูผามาน 

๓.กลุมเลี้ยงสัตวพันธุดีภูผามาน 

๔.กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตร

ธรรมชาติสูระบบเศรษฐกิจพอเพียง 

๕.กลุมทอผาพ้ืนบาน บานเซินใต 

สรุปเทศบาลตําบลภูผามานได

สนับสนุนกลุมอาชีพเดิมและจัดตั้ง

ใหมจํานวน ๕ กลุมคิดเปน  ๘๓ % 

 ๒.๒ จํานวนรายไดเฉลี่ย

ตอคนตอปเพ่ิมข้ึน 

๔๘,๐๐๐  

บาท/คน/ป 

จากขอมูล จปฐ.ป พ.ศ.๒๕๕๗

ประชาชนในเขตเทศบาลมีรายได

เฉลี่ย ๕๑,๘๑๙ บาท/คน/ป 



๓.ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมดุล

สิ่งแวดลอมท่ีดี มีพ้ืนท่ีสีเขียว

ครอบคลุม 

 

๓.๑ จํานวนพ้ืนท่ีสีเขียว 

 

 

๑๐% 

ของพ้ืนท่ี

ท้ังหมด 

 

 

เทศบาลรวมกับชุมชนไดดําเนินการ

จัดกิจกรรมปลูกปา ๑๒ สิงหา มหา

ราชินี โดยปลูกตนคูน ๑๑๒ ตน 

และตนอินทนิล จํานวน ๘๐ ตน 

บริเวณริมถนนหนองเขียด – วัง

สวาบ จากบานเซินใต ถึง บานทา

กระบือ ปจจุบันมีพ้ืนท่ีสีเขียว 

๐.๖๒ ตารางกิโลเมตร คิดเปน 

๑๐.๑๘ ของพ้ืนท่ีท้ังหมด 

 

 

ประเด็นการประเมิน ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลการดําเนินการ 

 ๓.๒ จํานวนประชาชนมีสวน

รวมในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

ลอม 

๘๕ % เทศบาลไดเขารวมโครงการเทศบาลมุงสู

เมืองคารบอนต่ํา โดยมีการขับเคลื่อน

ตามยุทธศาสตร ดังน้ี 

๑. เมืองแหงตนไมโดยการ 

สงเสริมการปลูกตนไมและอยูระหวาง

การจัดทําทะเบียนตนไม  

๒. เมืองไรมลพิษมีการตรา 

เทศบัญญัติฯ วาดวยการควบควันไพ

และฝุนละออกจากการเผา 

๓. เมืองพิชิตพลังงานมีการ 

ดําเนินการรณรงคลดใชพลังงาน และ

วางแผนในการใชพลังงานทดแทน เชน 

ติดตั้งไฟฟาสาธารณะโดยการใชโซลา

เซล 

๔. เมืองการบริโภคอยางยัง 

ยืนดําเนินการใชสินคาท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม สงเสริมการใชปุยหมักแทน

ปุยเคมีเปนตน ซึ่งจากการประเมินผล

โดยการสังเกตการณประชาชนมีสวน

รวมมากกวา ๘๕ % 

 ๓.๓ จํานวนปริมาณขยะใน

ชุมชนลดลงจากเดิม 

๔๕ % มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการลดและขัด

แยกขยะ ณ แหงกําเนิด โดยไดจัด

กิจกรรมถนนปลอดถัง (บานโนนคอม 

และบานเซินใต) มีการบันทึกขอตกลง

ความรวมมือกับ อปท.ในเขตอําเภอภูผา



มาน ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

แบบบูรณาการ มีการขัดแยกขยะ

อันตรายโดย MOU กับ อบจ.ขอนแกน 

จึงทําใหปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจัดเก็บใน

ป ๕๗ มีปริมาณ ๒.๔๐ ตัน/วัน ลดลง

จากเดิม ๐.๗๘ ตัน/วัน คิดเปน ๒๔.๕๒ 

% (จากผลการศึกษาปริมาณขยะมูล

ฝอย ป ๕๔ มีปริมาณขยะ ๓.๑๘ ตัน/

วัน) 

๔.มีการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรร

มาภิบาล 

๔.๑ จํานวนบุคลากรไดรับ

การพัฒนาสมรรถนะในการ

ทํางาน 

๙๐ % เทศบาลมีขาราชการ ลูกจางประจํา และ

พนักงานจางท้ังหมด ๕๗ คนไดรับการ

สงเสริมใหไดรับการอบรมจํานวน ๕๒ 

คน คิดเปน ๙๑.๒๒ % 

 ๔.๒ รอยละของผูมาติดตอ

ราชการมีความพึงพอใจใน

การรับบริการ 

๙๐ % เทศบาลมีการดําเนินการสํารวจความพึง

พอใจของประชาชนตอผลการ

ดําเนินงานในภาพรวมโดยวิธีการสุม

ตัวอยาง จํานวน ๑๑๓ ตัวอยาง สรุป 

ดังน้ี  ๑.พอใจมาก  ๒๙.๔๐ % 

๒.พอใจ       ๖๕.๘๘ % 

๓.ไมพอใจ      ๕.๐๑ % 

 

ประเด็นการประเมิน ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลการดําเนินการ 

 ๔.๓รอยละของ

ประชาชนท่ีมีสวนรวมใน

กิจกรรมของเทศบาล 

ของทุกประบวนการท่ี

เปนตัวชี้วัดในเรื่องการมี

สวนรวมของชุมชน 

 

๙๐ % 

 

มีการสงเสริมประชาชนมีสวนรวม

ดังนี้ 

๑.แตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุน

แผนพัฒนาเทศบาล 

๒.แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา

เทศบาล 

๓.แตงตั้งคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผน 

๔.แตงตั้งคณะกรรมการเปดซอง 

๕.แตงตั้งคณะกรรมการตรวจการ

จาง 

๖.แตงตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษา

ภาคประชาชนประจําเทศบาล 

สรุปทุกกระบวนงานเทศบาลตําบล

ภูผามานไดสงเสริมใหประชาชนมี



สวนรวมของทุกกระบวนการคิด

เปน ๑๐๐ % 

๕. ชุมชนนาอยู มีโครงสรางพ้ืนฐาน

และสวนสาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

๕.๑ จํานวนชุมชนปลอด

จากยาเสพติดและปญหา

อาชญากรรม 

๘๘ % เทศบาลมีการดําเนินการปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติดในบริบท

พ้ืนท่ีโดยดําเนินการโครงการ 

“เทศบาลตําบลภูผามาน ไมยุง

เก่ียวกับปญหายาเสพติดทําใหพ้ืนท่ี

เทศบาลปลอดจากยาเสพติดและ

ปญหาอาชญากรรมมากวา ๘๘ %  

 ๕.๒ มีการพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค

สาธารณูปการใหอยูใน

สภาพท่ีใชงานไดดี 

๙๐ % พัฒนาระบบสาธารณูปโภค

สาธารณูปการเพ่ืออํานวยความ

สะดวกปลอดภัยแกประชาชน เชน 

ปรับปรุงถนน ขยายเขตระบบไฟฟา

ปรับปรุงการผลิตและจําหนาย

น้ําประปา ปรับปรุงระบบระบาย

น้ําจึงทําใหระบบสาธารณูปโภค

สาธารณูปการมีสภาพท่ีใชงานไดดี 

คิดเปนมากกวา รอยละ ๙๐ %  

 ๕.๓ มีสวนสาธารณะ

เพ่ือใหประชาชนพักผอน

หยอยใจ 

๔ แหง มีการจัดใหมีสวนสาธารณะเพ่ือให

ประชาชนพักผอนจํานวน ๒ แหง 

คือ บริเวณหนาท่ีวาการอําเภอภูผา

มาน และบริเวณหนาตลาดสด 

 

 

ประเด็นการประเมิน ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลการดําเนินการ 

 ๕.๔ มีตลาดสดท่ีได

มาตรฐาน  

๑ แหง มีการจัดโครงการอาหารสะอาด 

ตลาดสดนาซ้ือ เพ่ือการบริโภค

ปลอดภัย และดําเนินการกอสราง

ลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ

หนาตลาดสดเทศบาลและพัฒนาให

เปนตลาดสดท่ีไดมาตรฐาน 

 

 



๓.๒  การประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลทองถิ่นในภาพรวม 

 การประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลภูผามานในภาพรวม มีวัตถุประสงคเพ่ือ

ประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลภูผามาน  โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจตอผลการ

ดําเนินงานในภาพรวมของเทศบาลตําบลภูผามาน   

 ประชากร ท่ีใชในการประเมิน  คือ  ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลภูผามานท้ัง  ๖หมูบาน  ซ่ึงมีจํานวน  

๓,๔๙๗ คน  กําหนดกลุมตัวอยางตาม  Yamane  ( Taro  Yamane, Elementary Sampling Theory ,   ๑๙๖๗,p 

๓๙๘)  ท่ีระดับความเชื่อม่ัน  ๙๕%  โดยยอมใหเกิดความคาดเคลื่อนได ±๑๐% ไดกลุมตัวอยางจํานวน  ๑๑๓คน  

โดยเทศบาลตําบลภูผามาน  ไดขอความอนุเคราะหกํานันตําบลโนนคอมและผูใหญบานทุกหมูบาน สํารวจตามแบบ

ประเมิน โดยคิดเปนรอยละ ๓ ของจํานวนประชากรแตละหมูบาน     ถาเศษนอยกวา  ๕๐คน เพ่ิม  ๑ชุด  ถา

มากกวา  ๕๐ เพ่ิม  ๒ชุด  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 หมูท่ี๑ต.ภูผามาน จํานวนประชากร  ๔๔๖ คน ใช ๑๔ ชุด 

 หมูท่ี๔  ต.ภูผามาน จํานวนประชากร  ๔๙๑ คน ใช ๑๖ ชุด 

 หมูท่ี๖  ต.ภูผามาน จํานวนประชากร  ๘๔๑ คน ใช ๒๖ ชุด 

 หมูท่ี๑ ต.โนนคอม จํานวนประชากร   ๖๔๙ คน ใช ๒๐ ชุด 

 หมูท่ี๒  ต.โนนคอม จํานวนประชากร  ๔๙๔ คน ใช ๑๖ ชุด 

 หมูท่ี๓  ต.โนนคอม จํานวนประชากร  ๕๗๖ คน ใช ๑๘ ชุด 

   

    รวมชุด  แบบสอบถาม  ท้ังหมด ๑๑๓ ชุด 

 

 

เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

 แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบวัดความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลภูผามานซ่ึงไดสราง

ข้ึนตามแนวคิดของลิเคิรต(Likert  scale)  จํานวน  ๓ระดับคือ   พอใจมาก  พอใจ  พอใจนอย  แลวนํามาวิเคราะห

โดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร  จึงเสนอผลการวิเคราะห ดังนี้   



สวนท่ี  ๑ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน 

 ๑.๑ผลการศึกษาขอมูลท่ัวไปแยกตามเพศ 

  ผลการศึกษาขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมินแยกตามเพศ  พบวา  ผูตอบแบบประเมินสวนใหญ

เปนเพศหญิง จํานวน ๖๔คน  คิดเปนรอยละ  ๕๖.๖๔รองลงมาเปนเพศชาย  จํานวน  ๔๙คน  คิดเปนรอยละ ๔๓.๓๖

ดังตาราง 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมินแยกตามเพศ 

 

ขอความ จํานวน รอยละ 

เพศ 

      หญิง 

      ชาย 

 

๖๔ 

๔๙ 

 

๕๖.๖๔ 

๔๓.๓๖ 

รวม ๑๑๓ ๑๐๐ 

 

๑.๑ผลการศึกษาขอมูลท่ัวไปแยกตามอายุ 

  ผลการศึกษาขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมินแยกตามอายุ  พบวา  ผูตอบแบบประเมินสวนใหญ  

มีอายุระหวาง  ๔๑-๕๐ป มีจํานวน ๓๖คน คิดเปนรอยละ  ๓๑.๘๖  รองลงมาคืออายุระหวาง  ๓๑-๔๐ป มีจํานวน 

๑๙คน คิดเปนรอยละ  ๑๖.๘๑  และอายุท่ีตอบแบบประเมินนอยท่ีสุดคือ ต่ํากวา ๒๐ ป ข้ึนไป   มีจํานวน      ๖ คน  

คิดเปนรอยละ๕.๓๑ดังตารางตอไปนี้ 

 

 

 

 

 



ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมินแยกตามอายุ 

ขอความ จํานวน รอยละ 

อายุ 

ต่ํากวา  ๒๐ป 

๒๐ – ๓๐ป 

๓๑ – ๔๐ป 

๔๑ – ๕๐ป 

๕๑ – ๖๐ป 

๖๐ปข้ึนไป 

 

๖ 

๑๕ 

๑๙ 

๓๖ 

๒๘ 

๙ 

 

๕.๓๑ 

๑๓.๒๘ 

๑๖.๘๑ 

๓๑.๘๖ 

๒๔.๗๘ 

๗.๙๖ 

รวม ๑๑๓ ๑๐๐ 

 

๑.๓ขอมูลท่ัวไปแยกตามระดับการศึกษา 

 ผลการศึกษาขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมินแยกตามระดับการศึกษาพบวาผูตอบแบบประเมิน          

สวนใหญ  มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา มีจํานวน ๕๒คน คิดเปนรอยละ  ๔๖.๐๒รองลงมา  คือ  การศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา มีจํานวน ๕๐คน  คิดเปนรอยละ ๔๔.๒๕และอนุปริญญานอยท่ีสุด  มีจํานวน        ๑ คน  

คิดเปนรอยละ ๐.๘๘ดังตาราง 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมินแยกตามระดับการศึกษา 

ขอความ จํานวน รอยละ 

ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 

      มัธยมศึกษา 

      อนุปริญญาหรือเทียบเทา 

 

๕๒ 

๕๐ 

๑ 

 

๔๖.๐๒ 

๔๔.๒๕ 

๐.๘๘ 



      ปริญญาตร ี

สูงกวาปริญญาตรี 

๘ 

๒ 

๗.๐๘ 

๑.๗๗ 

รวม ๑๑๓ ๑๐๐ 

 

๑.๔ขอมูลท่ัวไปแยกตามอาชีพ 

 ผลการศึกษาขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมินแยกตามอาชีพ  พบวา  ผูตอบแบบประเมินสวนใหญ 

ประกอบอาชีพ เกษตรกร   จํานวน  ๖๑คน  คิดเปนรอยละ ๕๓.๙๘ รองลงมาคือ อาชีพรับจาง  จํานวน  ๒๗คน   

คิดเปนรอยละ  ๒๓.๘๙และทํางานเอกชน จํานวน  ๒คน  คิดเปนรอยละ  ๑.๗๗ดังตาราง 

 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมินแยกตามอาชีพ 

 

ขอความ จํานวน รอยละ 

อาชีพ 

รับราชการ 

      เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 

      คาขาย/ธุรกิจ 

      รับจาง 

      นักเรียน/นักศึกษา 

      เกษตรกร 

อ่ืน ๆ 

 

๔ 

๒ 

๑๐ 

๒๗ 

๕ 

๖๑ 

๔ 

 

๓.๕๔ 

๑.๗๗ 

๘.๘๕ 

๒๓.๘๙ 

๔.๔๓ 

๕๓.๙๘ 

๓.๕๔ 

รวม ๑๑๓ ๑๐๐ 

 



 

สวนท่ี  ๒ความพึงพอใจของผูตอบแบบประเมินตอผลการดําเนินงานในภาพรวมของเทศบาลตําบล 

ภูผามานคิดเปนรอยละดังนี้ 

 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

๑)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/

กิจกรรม 

๓๘.๐๕ ๖๑.๙๕ ๐.๐๐ 

๒)  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของ

โครงการ/กิจกรรม 

๔๐.๗๑ ๕๘.๔๑ ๐.๘๘ 

๓)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นใน

โครงการ/กิจกรรม 

๔๔.๒๕ ๕๒.๒๑ ๓.๕๔ 

๔)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให

ประชาชนทราบ 

๓๐.๐๙ ๖๕.๔๙ ๔.๔๒ 

๕)  มีความโปรงในในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๒๘.๓๒ ๖๑.๙๕ ๙.๗๓ 

๖)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด ๒๐.๓๕ ๖๘.๑๔ ๑๑.๕๐ 

๗)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา

ของประชาชนในทองถ่ิน 

๑๙.๔๗ ๗๖.๑๑ ๔.๔๒ 

๘)  การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของ

ประชาชนในทองถ่ิน 

๒๐.๓๕ ๗๖.๑๑ ๓.๕๔ 

๙)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจาการดําเนินโครงการ/

กิจกรรม 

๒๓.๐๑ ๗๒.๕๗ ๔.๔๒ 

ภาพรวม ๒๙.๔๐ ๖๕.๘๘ ๕.๐๑ 

 

 



สรุปผลการประเมินผลพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานในภาพรวมของเทศบาลตําบลภูภามาน 

 จากผลการสุมตัวประชาชนจํานวน ๑๑๓ คน จํานวน ๖ หมูบานในเขตเทศบาลตําบลภูภามานจากตารางสรุป

ขางบนจะเห็นไดวาประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลภูผามานอยูในเกณฑ

ปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยรวมอยูท่ี รอยละ ๖๕.๘๘ เทศบาลตําบลภูผามานจะนําขอมูลท่ีไดไปปรับปรุงการใหบริการ

สาธารณะแกประชาชนใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด ตอไป 

 

 ท้ังนี้ หากประชาชนทุกทานหรือหนวยงานราชการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของมีขอสงสัยหรือมีความประสงคเสนอ

ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาลตําบลภูผามาน สามารถติดตอสอบถามขอมูลไดท่ี สํานักงาน

เทศบาลตําบลภูผามาน หรือ แจงผูบริหารเทศบาลตําบลภูผามาน เพ่ือจะไดพิจารณาการวางแผนและปรับปรุงการ

ดําเนินงาน ตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบโดยท่ัวกัน 

    ประกาศ ณ วันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

 

(ลงชื่อ) 

 (นายประสิทธิ์  คําภาพันธ)  

        นายกเทศมนตรีตําบลภูผามาน 
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