


 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตําบลภูผามาน 
เรื่อง  การใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 

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

  ดวย เทศบาลตําบลภูผามาน ไดดําเนินการจัดทํารางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลภูผามาน          
เรื่อง  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕ 9 และสภาเทศบาลตําบลภูผามาน ไดเห็นชอบ        
รางเทศบัญญัติดังกลาว ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕ 8 เม่ือวันท่ี  27 สิงหาคม  
๒๕๕8 แลวนั้น 

  บัดนี้  นายอําเภอภูผามาน พิจารณาตามคําสั่งจังหวัดขอนแกน ท่ี 3004/๒๕๕7 ลงวันท่ี  13  
สิงหาคม   ๒๕๕ 7  เรื่อง มอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัด ขอนแกน  ประกอบกับ
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  มาตรา ๖๒ วรรคสอง เห็นชอบในรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลภูผามาน  
เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9  

  อาศัยอํานาจตามมาตรา ๖๒ วรรคสาม  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒  จึงประกาศใชเทศบัญญัติเทศบาลตําบลภูผามาน เรื่อง งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ตั้งแต วันท่ี  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕8  เปนตนไป    

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  
 

ประกาศ ณ วันท่ี  17  เดือน  กันยายน   พ.ศ. ๒๕๕8 
 
 
        

(นายประสิทธิ์  คําภาพันธ) 
นายกเทศมนตรีตําบลภูผามาน 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลภูผามาน 
เรื่อง  การใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕9 – ๒๕๖1)   

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

  ดวย  เทศบาลตําบลภูผามาน  อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน ไดดําเนินการจัดทํา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕ 9 – ๒๕๖1)  ซ่ึงเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตําบลภูผามาน      
ท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา     
ท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป มีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามป       
เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป และการจัดทําแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.๒๕๕ 9–๒๕61)   
นั้น คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลภูผามานไดพิจารณาเห็นชอบ ราง แผนพัฒนาสามป                       
(พ.ศ.๒๕๕9 – ๒๕61)  แลว  เม่ือคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕8  เม่ือวันท่ี  18  มิถุนายน  2558 

  อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘  ขอ ๑๗ (๔) จึงประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕9 – ๒๕61)    

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  
 

    ประกาศ ณ วันที่  ๒ 9 เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.๒๕๕8 
 
 
        

 (นายประสิทธิ์  คําภาพันธ) 
  นายกเทศมนตรีตําบลภูผามาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  สวนที่ 1 
บทนํา 

 
 

 
  

 
 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2542       
มาตรา 16 และมาตรา 17 ไดบัญญัติใหเทศบาล องคการบริหารสวนตําบลและการปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบ
พิเศษ มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเองกระทรวงมหาดไทย ไดกําหนดใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจะตองจัดทําแผนพัฒนาขององคกรเอง โดยใหดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 ซ่ึงไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทํา
แผนพัฒนารวม 2 แผนคือ 

1.  แผนยุทธศาสตรการพัฒนา หมายความวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครอง              
สวนทองถ่ินท่ีกําหนดยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศน    
พันธกิจ และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด อําเภอ และแผนชุมชน 

2. แผนพัฒนาสามป หมายความวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาท่ีจัดทํา
ข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมีการ
ทบทวนเพ่ือปรับปรุงเปนประจําทุกป 

 ในการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดังกลาวนั้น ตองดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 โดยใหมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการชุดตางๆ เพ่ือจัดทําแผนดังนี้ 

1.  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน โดยมีผูบริหารทองถ่ินเปนประธานกรรมการ ปลัด  องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินนั้น เปนกรรมการและเลขานุการ มีอํานาจหนาท่ี กําหนดแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน รวมจัดทําราง
แผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแกไขปญหาเก่ียวกับการจัดทํารางแผนพัฒนา พิจารณาราง
แผนพัฒนาและรางแผนการดําเนินงาน ใหความเห็นชอบรางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงานตามขอ 
19 (2) พิจารณาใหขอคิดเห็นเก่ียวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา แตงตั้งท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการ
หรือคณะทํางานอ่ืนเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 

2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยมีปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน           
เปนประธานกรรมการ หัวหนาสวนการบริหารท่ีมีหนาท่ีจัดทําแผน เปนกรรมการและเลขานุการ มีอํานาจหนาท่ี
จัดทํารางแผนการดําเนินงานและจัดทํารางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงานตามขอ 19 (1) 

3.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการ 
ประกอบดวย สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวน 3 คน ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ิน
คัดเลือกจํานวน 2 คน ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก 2 คน หัวหนาสวนการบริหารท่ี
คัดเลือกกันเองจํานวน 2 คน ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวน 2 คน โดยใหคณะกรรมการเลอืก
กรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทําหนาท่ีเลขานุการ  คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหนาท่ี กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 



ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบ 

แผนพัฒนาสามป เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ โดยมีหลักคิดท่ีวา ภายใต
ยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง และภายใตแนวทางการพัฒนาหนึ่ง จะ
มีโครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรมท่ีจะตองนํามาดําเนินการเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายท่ีตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา ซ่ึงจะมีผลตอวัตถุประสงค เปาหมาย จุดมุงหมายการพัฒนาอยาง
ยั่นยืน และวิสัยทัศนในท่ีสุด 

 นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามป เปนแผนท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําป กลาวคือ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป โดยนํา
โครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามป ในปท่ีจะจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ไปจัดทํางบประมาณ เพ่ือให 
กระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบ และผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 

 

 

1. เพ่ือแสดงความสัมพันธเชื่อมโยงและสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการ 
พัฒนา และการจัดทํางบประมาณประจําป 

2. เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในชวงสามปท่ีมีความสอดคลองและสามารถสนองตอ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือเปนการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตางๆ ใหอยูในลักษณะท่ีพรอมจะบรรจุใน 
เอกสารงบประมาณประจําป และนําไปปฏิบัติไดทันทีเม่ือไดรับงบประมาณ 

 
 

 

 

การจัดทําแผนพัฒนาสามป ใหดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ 
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ 18 ดังนี้ 
1.  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินรวมกับประชาคมทองถ่ิน กําหนดประเด็นหลักการพัฒนาใหสอดคลองกับวิสัยทัศน 
พันธกิจ และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา รวมท้ังสอดคลองกับปญหา ความตองการของ
ประชาคมและชุมชน โดยใหนําขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปญหา ความตองการ 
และขอมูลนํามาจัดทํารางแผนพัฒนาสามป แลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
3.  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาสามปเพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน 
4.  ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปและประกาศใช 
 
 
 
 

1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

1.3 ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 



 

 

การจัดทําแผนพัฒนาสามป เปนเครื่องมือท่ีจะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินได 
พิจารณาอยางรอบคอบใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตางๆ ท่ีอาจมีความเชื่อมโยงและ
สงผลท้ังในเชิงสนับสนุน และเปนอุปสรรคตอกัน เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนํามาตัดสินใจกําหนดแนว
ทางการดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารของทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด 
 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 



บทที่ 2 
 

สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบลภูผามาน 
 
 
 
 
 

             
2.1.1 ลักษณะท่ีตั้ง  เทศบาลตําบลภูผามาน   ตั้งอยูท่ี   บานภูผามาน   ตําบลภูผามาน     

อําเภอภูผามาน   จังหวัดขอนแกน  สํานักงานตั้งอยูทางทิศตะวันตกของท่ีวาการอําเภอ     ภูผามาน หางจากจังหวัด
ขอนแกน  116  กิโลเมตร  และหางจากกรุงเทพมหานครประมาณ  554  กิโลเมตร  ชื่อภูผามาน มาจาก ชื่อภูเขา
ซ่ึงตั้งอยูบริเวณทิศเหนือของสํานักงานเทศบาลตําบลภูผามาน  ซ่ึงสูงประมาณ  250  เมตร  มีความสูงชันตั้ง
ตระหงานสูงเดนเปนสงา             มีลักษณะคลายผามาน และมีอาณาเขต  ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดตอกับ  เขตองคการบริหารสวนตําบลภูผามาน  
  ทิศใต  ติดตอกับ  เขตอําเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ  
  ทิศตะวันออก ติดตอกับ  เขตองคการบริหารสวนตําบลโนนคอม  อําเภอภูผามาน  
  ทิศตะวันตก ติดตอกับ เขตองคการบริหารสวนตําบลนาฝาย  อําเภอภูผามาน   
 

พ้ืนท่ีเขตเทศบาลตําบลภูผามาน อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน 
        

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 
   
 
 
 
 
 

จํานวน     6  หมูบาน 

ต.ภูผามาน 
ม.1 บานภูผามาน 
ม.4 บานทากระบือ 
ม.6 บานโนนสวาง ต.โนนคอม 

ม.1 บานโนนคอม 
ม.2 บานเซินเหนือ 
ม.3 บานเซินใต 

  ประชากรในเขต
เทศบาล 3,478 คน 
        

ขนาดพ้ืนท่ี  6.09  ตร.กม 

2.1 สภาพท่ัวไป  
 



2.1.2  ภมิูประเทศ เทศบาลตําบลภูผามาน  เปนเทศบาลขนาดเล็ก มีเนื้อท่ี 6.09 ตาราง 
กิโลเมตร  สวนใหญเปนพ้ืนท่ีลุมต่ํามีภูมิทัศน โดยรอบท่ีสวยงาม   รวมท้ังมีแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาตหิลายแหง 
ประกอบดวย ถํ้าคางคาว ถํ้าภูตาหลอ น้ําตกตาดใหญ ประชากรในชุมชนรักความสงบและมีสิ่งแวดลอมท่ีดี   คนภผูา
มานมีวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะท่ีดีงามโดยเฉพาะประเพณีตรุษไท    ภูผามาน ท้ังยังมีภาษาทองถ่ิน
อันเปนเอกลักษณ 
 

                  2.1.3  เขตการปกครอง/ประชากร/จํานวนครัวเรือน   แยกเปนดังนี้   

ตาํบล หมูบาน 
จํานวนประชากร 

รวม จํานวนครัวเรือน ชาย หญิง 
ตําบลโนนคอม หมูท่ี 1 บานโนนคอม 311 331 642 201 

หมูท่ี 2 บานเซินเหนือ 239 240 479 138 
หมูท่ี 3 บานเซินใต 280 295 575 155 

ตําบลภูผามาน หมูท่ี 1 บานภูผามาน 222 221 443 264 
หมูท่ี 4 บานทากระบือ 238 256 494 124 
หมูท่ี 6 บานโนนสวาง 425 420 845 273 

รวมท้ังสิ้น 1,715 1,763 3,478 1,155 
   

หมายเหตุ
 

  ขอมูลจากสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลภูผามาน ณ วันท่ี 31  พฤษภาคม  2558 

2.1.4  การใชท่ีดิน   การใชประโยชนท่ีดินปจจุบันเทศบาลตําบลภูผามาน  แบงออกเปน  ดังนี้ 
  (1)  ท่ีดินประเภทท่ีอยูอาศัย  ประชากรตั้งบานเรือนบริเวณตามแนวถนนทางดานทิศตะวันออก
และตะวันตกของสํานักงานเทศบาล  ซ่ึงติดกับลําน้ําเชิญ มีถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 2361 สายหนองเขียด 
วังสวาบ ตัดผาน 
  (2)  ท่ีดินประเภทเพ่ือการเกษตร  สวนใหญจะเปนนาขาว  ปลูกถ่ัวเหลือง อยูทางทิศตะวันออก  
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศใตของสํานักงานเทศบาล 

2.1.5  ทรัพยากรน้ํา  แหลงน้ําตามธรรมชาติท่ีสําคัญในเขตเทศบาลตําบลภูผามาน  ดังนี้ 
  -  ลําน้ําเชิญ  วิเคราะหขอมูลปริมาณน้ําทาของลําน้ําเชิญ  ใชขอมูลจากสถานีวัดน้ําทาของกรม
ชลประทาน  สถานี  E.38  ซ่ึงตั้งอยูท่ีบานโนนหัน  อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแกน  พบวาลําน้ําเชิญมีน้ําไหลตลอด
ท้ังป  โดยในฤดูฝนระหวางเดือนพฤษภาคม  ถึงเดือนตุลาคม  มีปริมาณน้ําทาไหลในลําน้ําเชิญ   รวมเทากับ 273.8  
ลาน ลบ.ม. และในฤดูแลงระหวางเดือนพฤศจิกายน  ถึงเดือน เมษายน  มีปริมาณน้ําทาไหลในลําน้ําเชิญรวมเทากับ  
40.5  ลาน ลบ.ม. ท้ังนี้มีน้ําทาไหลในลําน้ําเชิญรวมตลอดปเทากับ 314.30  ลาน ลบ.ม. 
  -หนองสมอ  เปนแหลงน้ําขนาดใหญ มีพ้ืนท่ี  396  ไร  47  ตารางวา  ซ่ึงปจจุบันสวนใหญใช
ประโยชนเพ่ือการเกษตรและใชเปนแหลงน้ําดิบเพ่ือผลิตน้ําประปา และหนองสมอมีพ้ืนท่ีรับน้ําเทากับ  18  ตร.กม. 
สามารถคํานวณไดวาจะมีน้ําไหลจากฝนตกในพ้ืนท่ีรับน้ําของหนองสมอ แลวไหลลงหนองสมอเปนปริมาณ 4.20 
ลาน ลบ.ม./ป 
  -ลําหวยลึก  เปนลําหวยธรรมชาติขนาดเล็กในเขตเทศบาลตําบลภูผามานซ่ึงรับน้ํามาจากเขต
องคการบริหารสวนตําบลนาฝาย (ฝายปาบัว) เขตองคการบริหารสวนตําบลวังสวาบ และเขตองคการบริหารสวน
ตําบลภูผามาน  อําเภอภูผามาน  จังหวัดขอนแกน  ซ่ึงไหลมาบรรจบกับลําน้ําเชิญ 
  2.1.6  ทรัพยากรปาไม  ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลภูผามานไมมีแหลงปาไมท่ีสําคัญ              
แตในบริเวณพ้ืนท่ีใกลเคียงมีแหลงปาไมท่ีสําคัญ  โดยเทศบาลตําบลภูผามานมีพ้ืนท่ีราบระหวางหุบเขาในทางทิศ
เหนือ  ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูผามาน  ดานลางทางทิศใตเปนท่ีราบติดลําน้ําเชิญ  พ้ืนท่ีเปนปาเขตอนุรักษ    



1  แหง  คืออุทยานแหงชาติภูผามาน  มีพ้ืนท่ี  169,539  ไร  ครอบคลุมพ้ืนท่ี    ตําบลนาหนองทุม  อําเภอชุมแพ  
จังหวัดขอนแกน  ตําบลหวยมวง  ตําบลวังสวาบ  ตําบลนาฝายและตําบลภูผามาน  อําเภอภูผามาน  จังหวัด
ขอนแกน  (เดิมเปนปาสงวนแหงชาติดงลาน)  สภาพปาประกอบดวยปาดิบเขา  ปาดิบแลง  ปาเบญจพรรณ  และปา
เต็งรัง  พรรณไมสําคัญไดแก  ประดู  มะคาโมง  ตะแบก  เหียง  พลวง  แดง  เต็ง  รัง  พรรณไมพ้ืนลางท่ีข้ึนอยู
หนาแนนไดแก  วาน  ไพร  ชัน  ขาปา  เพ็ก  หวาย  กลวยไมปา  หญาคง  แฝก  ฯลฯ  ท้ังนี้  พบวา  ปาไมในพ้ืนท่ี
ยังมีพืชเปนแหลงอาหารทางธรรมชาติของประชาชนชาวพ้ืนเมือง  ไดแก  เห็ด  หนอไม  ผักหวาน  พืชผักปา  
สมุนไพร    ตาง ๆ ซ่ึงมีอยูในปา  โดยมีชาวบานมีกิจกรรมรวมกันในการอนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติใน
พ้ืนท่ี 

จังหวัดขอนแกนจากสถิติอากาศในคาบ  30  ป  (พ.ศ.2514-2543)  จัดอยูในเขตภูมิอากาศ
รอนชื้นสลับแลง  ประกอบดวย  3  ฤดู  คือ  ฤดูรอนท่ีคอนขางจะรอนจัด  เริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธถึงเดือน
พฤษภาคม  ฤดูฝนจะมีฝนตกชุกเริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม  ฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวเย็นเปนชวง
สั้น ๆ เริ่มตั้งแตเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ  โดยสามารถสรุปสภาพภูมิอากาศไดดังนี้ 
  2. 1.7  อุณหภมูิ  อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปเทากับ  26.8  องศาเซลเซียส  โดยในฤดูรอนมีอุณหภูมิ
เฉลี่ยสูงสุดประมาณ  32.7  องศาเซลเซียส  อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ  22.3  องศาเซลเซียส  อุณหภูมิสูงสุดท่ีเคย
วัดไดพบในเดือนเมษายนเทากับ  42.6  องศาเซลเซียส  สวนอุณหภูมิท่ีต่ําท่ีสุดท่ีตรวจวัดไดเทากับ  5.6  องศา
เซลเซียส  ตรวจวัดไดในเดือนธันวาคม 
  2.1.8  ปริมาณน้ําฝน  ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตลอดปเทากับ  1,209.3  มม.  ซ่ึงจํานวนวันท่ีฝนตก
โดยเฉลี่ยตอปเทากับ  106.7  วัน  เดือนสิงหาคมเปนเดือนท่ีมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายเดือนสูงสุดเทากับ      
196.3  มม.  และเดือนมกราคมมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายเดือนต่ําสุดเทากับ  19.0  มม. 
  2. 1.9  ความช้ืนสัมพัทธ  คาความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยตลอดปเทากับรอยละ  71  โดยมีคาความชื้น
สัมพัทธเฉลี่ยท้ังปเทากับรอยละ  88  และมีคาความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยต่ําสุดเทากับรอยละ  50โดยมีความชื้นต่ําสุดท่ี
ตรวจวัดไดเทากับรอยละ  10  ตรวจวัดไดในเดือนมีนาคม 
  2.1.10  ความเรว็ลม   ความเร็วลมเฉลี่ยท้ังปอยูในชวง  1.3-2.5  นอต  โดยลมท่ีพัดสวนใหญ
เปนลมท่ีพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ลมทิศตะวันตกเฉียงใตและลมทางทิศใต  โดยความเร็วลมสูงสุดท่ีตรวจพบ
เทากับ  47  นอต  ในเดือนเมษายน 
  2.1.11  การระเหยของน้ํา  อัตราการระเหยของน้ําโดยเฉลี่ยท้ังปเทากับ  1,801.9  มม.  โดยมี
อัตราการระเหยเฉลี่ยสูงสุดในเดือนเมษายนเทากับ  195.5  มม.  และอัตราการระเหยเฉลี่ยต่ําสุดในเดือนกันยายน
เทากับ  121.8  มม. 
  2.1.12 ความดันบรรยากาศ   คาความดันบรรยากาศเฉลี่ยท้ังปเทากับ  1,009.4  เฮกโต
ปาสคาล  มีพิสัยอยูระหวาง  1,005.3-1,015.1  เฮกโตปาสคาล  โดยมีคาเฉลี่ยความดันบรรยากาศสูงสุดตลอด
ท้ังปเทากับ  1,028.1  เฮกโตปาสคาล  และมีคาความดันบรรยากาศต่ําสุดเทากับ  994.3  เฮกโตปาสคาล  และ
มีคาความตางความดันบรรยากาศเฉลี่ยเทากับ  5.0  เฮกโตปาสคาล 

2.1.13  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  การคมนาคม  ขนสง  ระบบคมนาคม  ขนสง  ท่ีสําคัญ คือ การ
คมนาคมทางบกไดแก  ทางรถยนต  และถนนตาง ๆ โดยรายละเอียดขอมูลดานโครงสรางพ้ืนฐาน      มีดังนี้ 

การคมนาคม  ขนสง ระบบการคมนาคม ขนสง  ท่ีสําคัญคือ   การคมนาคมทางบก 
ไดแก    ทางรถยนต  และถนนตางๆในเขตเทศบาล ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางขอมูลถนนภายในเขตเทศบาลตําบลภูผามาน 

 

 
ลําดั
บท่ี 

 
ช่ือถนน 

จํานวน
เสาไฟฟา
สองสวาง 

(จุด) 

ขนาดถนน ( ม.) สภาพการใชงานในปจจุบัน ( ม.) ทอระบายน้าํ  
( ม.) 

เขตทาง กวาง ยาว คสล. ลาด
ยาง 

ลูกรัง/
หินคลุก 

ดิน ซาย ขวา 

1 ซอยเทศบาล 1 - 4 3 534 - - 534 - - - 
2 ซอยเทศบาล 2 4 7 4 271 271 - - - - - 
3 ซอยเทศบาล 2/1 4 5 4 207 207 - - -  -  - 
4 ซอยเทศบาล 3 9 6 4 527 527 - - - 176 - 
5 ซอยเทศบาล 3/1 - 3 3 140 110 - 30 - - - 
6 ซอยเทศบาล 4 3 7 4 391 391 - - - - - 
7 ซอยเทศบาล 4/1 2 7 4 76 76 - - - - - 
8 ซอยเทศบาล 5 3 6 4 289 289 - - - - - 
9 ซอยเทศบาล 6 3 6 4 143 143 - - - - 2 
10 ซอยเทศบาล 6/1 - 5 4 365 365 - - - 167 - 
11 ซอยเทศบาล 7 6 7 4 380 380 - - - 150 150 
11 ซอยเทศบาล 8 3 6 4 284 284 - - - 100 100 
12 ซอยเทศบาล 8/1 4 6 4 201 201 - - - - - 
13 ซอยเทศบาล 9 7 6 4 318 318 - - - - - 
14 ซอยเทศบาล 9/1 - 6 4 185 185 - - - - - 
15 ซอยเทศบาล 9/2 3 6 4 232 232 - - - - - 
16 ซอยเทศบาล 9/3 - 6 4 150 150     - 
17 ซอยเทศบาล 10 9 6 4 697 697 - - - 150 150 
18 ซอยเทศบาล 11 4 6 4 291 291 - - - 214 214 
19 ซอยเทศบาล 

11/1 
5 6 4 242 242 - - - - - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ตารางขอมูลถนนภายในเขตเทศบาลตําบลภูผามาน 

 
ลําดั
บท่ี 

 
ช่ือถนน 

จาํนวนเสา
ไฟฟาสอง

สวาง 
(จุด) 

ขนาดถนน ( ม.) สภาพการใชงานในปจจุบัน ( ม.) ทอระบายน้าํ  
( ม.) 

เขต
ทาง 

กวาง ยาว คสล. ลาด
ยาง 

ลูกรัง/
หินคลุก 

ดิน ซาย ขวา 

20 ซอยเทศบาล 12 3 7 4 267 267 - - - 267 267 
21 ซอยเทศบาล 12/1 3 3 3 160 160 - - - - 85 
22 ซอยเทศบาล 13 2 6 4 209 - 209 - - - - 
23 ซอยเทศบาล 14 4 8 4 629 629 - - - - - 
24 ซอยเทศบาล 15 2 5 4 163 163 - - - - - 
25 ซอยเทศบาล 16 4 4 4 150 150 - - - - - 
26 ซอยเทศบาล 16/1 - 3 3 39 39 - - - - - 
27 ซอยเทศบาล 17 2 8 4 32 32 - - - - - 
28 ซอยเทศบาล 18 2 5 4 82 82 - - - - - 
29 ซอยเทศบาล 19 2 6 4 318 219 99 - - - - 
30 ซอยเทศบาล 20 3 6 6 221 221 - - - - - 
31 ซอยเทศบาล 20/1 2 7 6 81 81 - - - - - 
32 ซอยเทศบาล 21 6 5 4 309 309 - - - - - 
33 ซอยเทศบาล 22 7 6 4 421 421 - - - - - 
34 ซอยเทศบาล 23 1 4 4 34 34 - - - - - 
35 ซอยเทศบาล 24 4 6 6 166 - 166 - - - - 
36 ถนนประชาอุทิศ - 7 4 815 311 - -/504 - 416 416 
37 ถนนประสานมติร 3 5 4 2,41

7 
202 - 1,170/ 

1,045 
- - - 

38 ถนนหลังเมือง 22 9 4 2,34
9 

2,34
9 

- - - 278 - 

39 ถนนหลังเมือง ซอย 1 3 4 4 163 163      
40 ถนนหลังเมือง ซอย 3 3 6 4 163 163 - - - - - 
41 ถนนหลังเมือง ซอย 5 3 6 4 152 152 - - - - - 
42 ถนนหนองเขยีด-วังสวาบ 12 15 8 6,150  6,15

0 
  1,000 1,000 

43 ถนนทากระบือ -นานํ้าซํา 2 10 6 648 - 648 - - - - 
44 ถนนโนนคอม - นานํ้าซํา - 8 4 629 629 - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 



การไฟฟา 
  - ไฟฟาท่ีผลิตโดยการไฟฟานครหลวงหรือการไฟฟาสวนภูมิภาคคิดเปน 100 % ของพ้ืนท่ี 
  - จํานวนครัวเรือนท่ีมีไฟฟาใช 1,130 ครัวเรือน จํานวนครัวเรือนท่ีไมมีไฟฟาใช   -  ครัวเรือน 
  - จํานวนไฟฟาสาธารณะครอบคลุมท้ังเขตเทศบาล  
  - จํานวนระบบไฟฟาแบบโซลาเซลล       มี  ไมมี  
การประปา    ปจจุบันมีบริการน้ําประปาโดยการประปาเทศบาลตําบลภูผามานไดรับบริการทุกหมูบานในเขต
เทศบาล และกําลังดําเนินการขยายเขตบริการน้ําประปา ใหท่ัวถึงทุกหลังคาเรือน  
  - จํานวนน้ําประปาท่ีผลิตได    400    ลบ.ม./วัน    จํานวนน้ําประปาท่ีตองการใช    650    ลบ.ม./วัน 
  - จํานวนแหลงน้ําดิบท่ีใชผลิตน้ําประปา         2        แหง  
  - จํานวนแหลงน้ําดิบสํารองท่ีใชผลิตน้ําประปา 1        แหง  
การส่ือสารและโทรคมนาคม   การสื่อสารอันไดแก  ไปรษณีย – โทรเลข  และโทรศัพท          ในเขตเทศบาลมีท่ี
ทําการไปรษณีย  1  แหง  สําหรับโทรศัพททางไกลยังใชบริการของสํานักงานบริการโทรศัพทชุมแพ  รายละเอียด
ดังนี้ 
  - จํานวนบานท่ีมีโทรศัพท     354     หลังคาเรือน 
  - จํานวนโทรศัพทท้ังหมดในเขตพ้ืนท่ีคิดเปนรอยละ     34.63     ของหลังคาเรือน 
  - จํานวนโทรศัพทสาธารณะ 17 แหง  เพียงพอ  ไมเพียงพอ  ตองการเพ่ิม   5   จุด 
  - จํานวนชุมสายโทรศัพท 1  แหง  
  - เครือขายโทรศัพทเคลื่อนท่ีท่ีใหบริการในพ้ืนท่ีคิดเปนรอยละ  100 
  - ท่ีทําการไปรษณีย    1 แหง  เพียงพอ        ไมเพียงพอ    
  - จํานวนสถานท่ีบริการอินเตอรเน็ต 8 แหง  
  - จํานวนสถานีวิทยุ / วิทยุชุมชน    1 แหง  
  - สถานีโทรทัศนท่ีสามารถรับชมไดโดยใชเสาอากาศ  (ไมรวมถึงจานรับสัญญาณดาวเทียมหรือเคเบิลทีวี) 
คิดเปนเปอรเซ็นตของพ้ืนท่ี 
   ชอง 3  100  %  ชอง 5 100  %  ชอง 7 100  % ชอง 9 100  % 
   ชอง 11  100  %  ชอง ITV    100 % 
  - วิทยุสามารถรับสัญญาณได FM 100 %  AM 100 % 
  - จํานวนหอกระจายขาวท้ังหมดในพ้ืนท่ี     6 แหง  (ครบทุกหมูบาน) 
  - จํานวนเสียงตามสายท้ังหมดในพ้ืนท่ี  1 แหง (13 จุด) ครอบคลุมพ้ืนท่ีของ อปท.100% ดังนี้ 
 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือหอกระจายขาว สถานท่ีตั้ง 
ผูประกาศ

ขาว 

จาํนวน
หมูบาน 
ท่ีไดรับ
บริการ 

ท่ีมาของงบประมาณ 
เงินอุดหนุน 

(บาท) 
งบทองถิ่น 

(บาท) 

1 เทศบาลตําบลภูผามาน 
สํานักงาน 

เทศบาลตําบลภูผามาน 
ม ี 6 - 572,000 

 
 
 
 
 
 
 
 



 2.1.14  ดานเศรษฐกิจ   
ลักษณะการประกอบอาชีพ   ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ไดแก  การทํานาป  การทํานาปง  
ปลูกถ่ัวเหลือง  เลี้ยงสัตว ฯลฯ  
    การสงเสริมอาชีพชุมชนหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) 

ชื่อกลุม ผลติภัณฑ 
จํานวนสมาชิก
ที่มาจากทองถ่ิน 

สถานที่ต้ัง วัตถุดิบ ศูนยจําหนายสินคา 

กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตร
เพาะพันธุปลาหนองสมอ 

เพาะพันธุปลา 12 
(    ) เอกเทศ 

() ที่สาธารณะ
โนนฝาง 

() ในพื้นที ่
(     ) นอกพื้นที่ - 

กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตร
ธรรมชาติสูระบบเศรษฐกิจ

พอเพียง 
ปลูกผักปลอดสาร 18 

(    ) เอกเทศ 
() หนองสมอ 

() ในพื้นที ่
(     ) นอกพื้นที่ - 

กลุมสตรีสหกรณ 
บานเซินใต 

ทอผาพื้นบาน 
ตัดเส้ือสําเร็จรูป 

30 
(    ) เอกเทศ 

() บานสมาชิก 
() ในพื้นที ่

(     ) นอกพื้นที ่
- 

กลุมเล้ียงสัตวพันธุดีภูผามาน เล้ียงไกชี 19 
(    ) เอกเทศ 

() หนองสมอ 
() ในพื้นที ่

(     ) นอกพื้นที ่
- 

กลุมปลูกผักปลอดสารพษิ ผักปลอดสารพษิ 28 
( ) ที่สาธารณะ 
(     ) บานสมาชิก 

() ในพื้นที ่
(    ) นอกพื้นที ่

- 

กลุมเล้ียงเปดพันธุเนื้อ เปดมาบาลี 52 
ม.1 , 2 , 3 
ต.โนนคอม 

() ในพื้นที ่
(     ) นอกพื้นที ่

 

 

การเกษตรกรรม การทําเกษตรกรรม ไดแก การทํานา ถ่ัวเหลือง และการปลูกผักตางๆ   
การอุตสาหกรรม  การอุตสาหกรรมในเขตพ้ืนท่ีสวนมากจะเปนอุตสาหกรรมขนาด 

ยอมหรือขนาดครัวเรือน  เชน  โรงงานทําขนมจีน   ทอผา  เปนตน 
 การพาณิชยกรรม/การบริการ    เทศบาลตําบลภูผามานมีศูนยกลางพาณิชยกรรมเพียง  1  แหง  

ซ่ึงเปนลานคาชุมชน  ท้ังนี้เนื่องจากตัวชุมชนอยูหางจากตัวเมือง      ฉะนั้น  การพาณิชยกรรมหลักสวนใหญ
ประชากรจะนิยมไปซ้ือหา  สิ่งของจากตัวชุมชนเทศบาลเองมีสินคาตาง ๆ ดังนี้ 

รานอาหาร      11 ราน  
รานเสริมสวย                   7        ราน 
รานอะไหลเครื่องยนตและซอมเครื่องยนต     11  ราน 
รานอุปกรณไฟฟาวิทยุและอุปกรณกอสราง     8   ราน 
รานขายของชํา                                  27      ราน 
ตลาดสดเทศบาล       1 แหง 
สถานีบริการน้ํามัน/ปม      3  แหง  
สถานีบริการน้ํามัน/หลอด        3  แหง  
โรงสีขาว       8    แหง  
รานถายรูป       1 แหง  
รานการเกษตร       2  แหง  
 
 
 
 
 
 
 



การทองเท่ียว แหลงทองเท่ียวในเขตเทศบาล มีจํานวน 1 แหง คือ หนองสมอ ซ่ึงอยู 
ระหวางการดําเนินการปรับปรุง และมีแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ีใกลเคียง  ดังนี้ 

1. ภูผามาน  อําเภอภูผามาน  เปนภูเขาหินปูนท้ังลูก  มีหนาผาตัดตรง  เปนแนวดิ่ง  มองจากดานหนา จะ
เห็นคลายผามาน  ความสูงประมาณ  520  เมตร  จากระดับน้ําทะเลปานกลาง  ความสูงวัดจากระดับ
พ้ืนดินประมาณ  300  เมตร  ดานบนของภูผามานเปนหินสลับกับพ้ืนท่ีปาไมไผ  มีสัตวปาประเภทลิง  
หมูปา  และเกง  อาศัยอยู  มีถํ้าท่ีสํารวจแลว  ไดแก  ถํ้าคางคาว  ถํ้า พระ ถํ้าเสือ  เหมาะสําหรับ
นักทองเท่ียวท่ีชอบการผจญภัยการไตเขา  การปนหนาผาท่ีสูงชัน 

2. ถํ้าคางคาว  อําเภอภูผามาน  ตั้งอยูบนภูผามาน  หางจากท่ีวาการอําเภอ  2.5  กิโลเมตร  บริเวณหนา
ผาดานหนาสูงจากระดับพ้ืนดินประมาณ  100  เมตร  ภายในมีถํ้ามีคางคาวขนาดเล็กอาศัยนับลานตัว  
ทุกวันคางคาวจะออกจากถํ้าในเวลา  18.00  น.  ใชเวลา 30-45  นาที  บินออกเปนกลุมยาวนับสิบ
กิโลเมตร 

3. ถํ้าภูตาหลอ  อําเภอภูผามาน  เปนถํ้าท่ีโอโถง  พ้ืนท่ีประมาณไรเศษ  เพดานถํ้าสูง  5-7  เมตร  มีหิน
งอก  หินยอย  ซ่ึงอยูในสภาพท่ีเปนธรรมชาติ  พ้ืนถํ้าเปนดินเรียบ  อากาศภายในเย็นสบาย  หินบาง
กอนมีลักษณะคลายเข้ียวหนุมาน 

4. น้ําตกตาดฟา  อําเภอภูผามาน  เปนน้ําตกท่ีเกิดจากหวยตาดฟา  ซ่ึงเปนเสนแบงเขตแดนอําเภอภูผา
มาน  จังหวัดขอนแกน   กับอําเภอน้ําหนาว   จังหวัดเพชรบูรณ อยูในทองท่ีบาน ดงสะคราน  หมู  7  
ตําบลวังสวาบ  หางจากท่ีวาการอําเภอภูผามาน  40  กิโลเมตร  มีชั้นน้ําตกประมาณ  5  ชั้น  ชั้นท่ีมี
ความสูงและความสวยงามมากท่ีสุด  เปนน้ําตกชั้นสุดทายท่ีมีความสูงประมาณ  80  เมตร  เปนน้ําตก
ท่ีมีความสูงมากท่ีสุดของอําเภอภูผามาน 

  การปศุสัตว  ลักษณะประกอบการปศุสัตวในพ้ืนท่ีเทศบาลฯมีการเลี้ยงสัตวเพ่ือการจําหนายเปนรายได สัตว
ท่ีเลี้ยงมากไดแก โคเนื้อ กระบือ สุกร เปด ไก ปลา  เปนตน 

2.1.15  ดานสังคม การศึกษา  มีประเภทของการศึกษาดังตอไปนี้ 

ลําดับ
ท่ี ประเภท 

ระดบั จาํนวน 
หองเรยีน 

จาํนวน 
นักเรียน 

จาํนวน 
ครูผูสอน 

สังกัด 

1 ศูนยอบรมเด็กกอน
เกณฑวัดเฉลียงทอง 

กอนเกณฑ 2 25 2 เทศบาลตําบลภูผามาน 

2 ศูนยอบรมเด็กกอน
เกณฑวัดทากระบือ 

กอนเกณฑ 2 40 2 เทศบาลตําบลภูผามาน 

3 โรงเรียนบานโนนสวาง
ทากระบือ 

กอนประถมศึกษา
และประถมศึกษา 

8 174 11 สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา 

ขอนแกน เขต  5 

4 โรงเรียนบานโนนคอม กอนประถมศึกษา
และประถมศึกษา 

8 155 คร ู10 /
ลูกจาง 3 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา 

ขอนแกน เขต  5 

รวม 20 395 28  

 
 
 



ศาสนา  รายละเอียดดังนี้  
   - จํานวนผูนับถือศาสนาพุทธ  รอยละ  99   ของประชากรท้ังหมด 
   - จํานวนผูนับถือศาสนาอิสลาม  รอยละ     -     ของประชากรท้ังหมด  
   - จํานวนผูนับถือศาสนาคริสต  รอยละ     1    ของประชากรท้ังหมด 
   - จํานวนผูนับถือศาสนาอ่ืน ๆ  รอยละ     -     ของประชากรท้ังหมด 
   - จํานวนวัด   4 แหง  
   - จํานวนเมรุเผาศพ  4 แหง  เพียงพอ        ไมเพียงพอ 
   - จํานวนโบสถ (ศาสนาคริสต)  - แหง  
   - จํานวนมัสยิด   - แหง  
   - จํานวนสุสาน (คริสต)  - แหง  
     - (อิสลาม)  - แหง  
     - (จีน)   - แหง  
 

การสงเคราะหและจัดสวัสดิการของเทศบาลตําบลภูผามาน 
- จํานวนประชากรท่ีพิการหรือทุพพลภาพท่ีไดรับความชวยเหลือ  80 คน  
- จํานวนคนชราท่ีไดรับความชวยเหลือ   509   คน  
- จํานวนประชากรท่ีเปนโรคเอดสและไดรับความชวยเหลือ   6   คน 

ขอมูลกีฬา  นันทนาการ  และพักผอน 
   -  จํานวนสวนสาธารณะ - แหง  เพียงพอ         ไมเพียงพอ 
   -  จํานวนหองสมุดประชาชน 1 แหง  เพียงพอ         ไมเพียงพอ 
   -  จํานวนลานกีฬา 4  แหง  อยูในความดูแลของ  เทศบาลตําบลภูผามาน 
   -  จํานวนสนามกีฬา  2  แหง อยูในความดแูลของ  (1) ร.ร.บานโนนสวางทากระบือ  
                   (2) ร.ร.บานโนนคอม  
  2.1.16  ดานสถานบริการสาธารณสุข 
    -  จํานวนโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง   1     แหง  
    -   สถานีอนามัย     1     แหง   
    -  จํานวนศูนยบริการสาธารณสุข       4     แหง   
    -  จํานวนคลีนิกเอกชน   3     แหง 
    -  จํานวนรานขายยา   1    แหง  
    -  สถานพยาบาล (นวดแผนไทย)  1    แหง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  งบประมาณและโครงสรางการบริหารงานเทศบาลตําบลภูผามาน 

รายรับ – รายจายจริง ป พ.ศ. 2557 

   -  ภาษีอากร    21 8,367.45  บาท   
รายรับจริง ประจําปงบประมาณ 2557 

   -  คาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต  221,826.40  บาท  
   -  รายไดจากทรัพยสิน    621,950.84  บาท 
   -  รายไดเบ็ดเตล็ด     156,081.00  บาท 
   -  รัฐบาลจัดสรรให         17,102,343.33  บาท 
   -  อุดหนุนทั่วไป          10,782,080.00  บาท  
        รวมรายรับ          29,102,649.02  บาท 

   -  เงินเดือน-ฝายการเมือง   2,622,432.00 บาท  
รายจายจิรง ประจําปงบประมาณ 2557 

   -  เงินเดือน-ฝายประจํา   3, 913,601.00 บาท  
   -  คาจางประจํา       370,440.00 บาท  
   -  คาจางชั่วคราว    3,351,402.00 บาท  
          -  คาตอบแทน    2 ,185,916.00 บาท             
   -  คาใชสอย    3,253,905.07 บาท            
   -  คาวัสดุ    3,157,458.68 บาท              
   -  คาสาธารณูปโภค      495,392.31 บาท  
   -  เงินอุดหนุน    2 ,626,529.28 บาท  
   -  รายจายอ่ืนๆ         67,500.00 บาท  
          -  งบกลาง     1,919,079.41 บาท  
       -  คาครุภัณฑ              1,893,560.00 บาท  
            -  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง             2,565,100.00 บาท 
   รวมรายจาย           28,422,315.75 บาท   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสรางสวนราชการ 
เทศบาลตาํบลภผูามาน 

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานเทศบาล ๘) 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานเทศบาล ๗) 

หนวยตรวจสอบภายใน 
- งานตรวจสอบภายใน 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
(นักบริหารงานสาธารณสุข ๗) 

กองชาง 
(นักบริหารงานชาง ๗) 

กองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง ๗) 

สํานักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท่ัวไป ๗) 

- งานธุรการ 
- งานการเจาหนาท่ี 
- งานทะเบียนราษฎร 
- งานนิติการ 
- งานแผนและงบประมาณ 
- งานการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
- งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานสวัสดิการสังคมและการเกษตร 

- งานสถิติการคลัง 
- งานการเงินและบัญชี 
- งานพัสดุและทรัพยสิน 
- งานจัดเก็บและพัฒนารายได 

  - งานสาธารณูปโภค 
  - งานกิจการประปา 
  - งานจัดสถานท่ีและไฟฟาสาธารณะ 

  - งานสงเสริมสุขภาพ 
 - งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดลอม 

2.2  ศักยภาพของทองถิ่น 
 



เทศบาลตําบลมีหนาท่ีตองทําในเขตเทศบาล ดังตอไปนี้ 
 1.  รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน  
 2.  ใหมีและบาํรงุทางบกและทางน้าํ  
 3.  รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและท่ีสาธารณะรวมท้ังการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
 4.  ปองกันและระงับโรคติดตอ 
 5.  ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง  
 6.  ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม  
 7.  สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ  
 8.  บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน  
 9.  หนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ีของเทศบาล  

เทศบาลตําบลอาจจัดทํากิจการใดๆ ในเขตเทศบาล ดังตอไปนี้  
 1.  ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา  
 2.  ใหมีโรงฆาสัตว  
 3.  ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม  
 4.  ใหมีสุสานและฌาปนสถาน  
 5.  บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร  
 6.  ใหมีการบํารุงสถานท่ีทําการพิทักษรักษาคนเจ็บไข  
 7.  ใหมีการบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน  
 8.  ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา  
 9.  เทศพาณิชย  
 

อํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้ 
 1. การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง  
 2. การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา  
 3. การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และท่ีจอดรถ  
 4. การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืนๆ  
 5. การสาธา รณูปการ 
 6. การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ  
 7. การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน  
 8. การสงเสริมการทองเท่ียว  
 9. การจดัการศึกษา  
 10. การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส  
 11. การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน  
 12. การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย  
 13. การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ  
 14. การสงเสริมกีฬา  
 15. การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
 16. สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน  
 17. การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  
 18. การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย  
 19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล  



 20. การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน  
 21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว  
 22. การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว  
 23. การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย โรงมหรสพ และ
 สาธารณสถานอ่ืนๆ  
 24. การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
 25. การผังเมือง  
 26. การขนสงและการวิศวกรรมจราจร  
 27. การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ  
 28. การควบคุมอาคาร  
 29. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 30. การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต
 และทรัพยสิน  
 31. กิจการอ่ืนใดท่ีเปนผลประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด
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สวนที่ 3 
   สรุปผลการพัฒนาเทศบาลตําบลภูผามานในปท่ีผานมา 

 
 
 
 

 
ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม และศักยภาพการพัฒนาของเทศบาลตําบลภูผามาน โดยการทํา  

SWOT Analysis  วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค ท้ังภายในและภายนอก มีดังนี้ 

จุดแข็ง  (Strengths) 

 1.  มีทรัพยากรท่ีอุดมสมบูรณเอ้ือตอการผลิตภาคการเกษตรมีแหลงน้ําท่ีเพียงพอตอการอุปโภค-
บริโภคตลอดท้ังป งายตอการสงเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงอยางยั่งยืน 

  2. เทศบาลตําบลภูผามานสามารถ กําหนดแนวทาง ในการพัฒนาทองถ่ิน นโยบาย การบริหาร
จัดการ การบริหารงานบุคคล และการเงินการคลังไดอยางมีเอกภาพ โดยปราศจากการแทรกแซงใดๆ 
  3.  เทศบาลใชหลักธรรมาภิบาล  โปรงใส ตรวจสอบได จึงมีความม่ันใจในการเขามามีสวนรวมของ
ประชาชนอันเปนผลดีตอการพัฒนา 
  4.  เปนชุมชนท่ีมีความเอ้ืออาทร มีวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตท่ีหลากหลายเปนของตนเอง       
มีอัตลักษณเปนของตนเอง เชน ภาษา  การแตงกาย และอาหารประจําถ่ิน ซ่ึงสงผลใหชุมชนมีความสงบสุข 
 จุดออน  (Weaknesses) 

1. ประชากรยังยึดติดกับการเกษตรแบบเดิมทําใหตนทุนการผลิตสูงจึงทําใหขาดอาชีพเสริม  
รายไดตอครัวเรือนต่ํากวาเกณฑมาตรฐานรายไดตอหัวประชากร 

2.  รายไดท่ีเทศบาล ไดรับไมเพียงพอตอการแกปญหาและจัดทําบริการสาธารณะในพ้ืนท่ี 
  3.  ประชาชนยังขาดความเขาใจในวิธีการแนวทางการพัฒนาท่ีครอบคลุมทุกดานโดยมองการ
พัฒนาเฉพาะท่ีกระทบใกลตัวเชน การเนนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเปนหลัก 
  4.  แนวความคิดและการมีสวนรวมของประชาชนยังไมสามารถพ่ึงพาตนเองไดเทาท่ีควรเนื่องจากมี
ความคุนเคยกับแนวทางประชานิยมจึงทําใหมีความออนแอขาดความพ่ึงพาตนเองและยั่งยืน 
  5.  เทศบาลขาดความพรอมในการจัดการศึกษาท้ังในดาน นโยบาย การจัดการบุคลากรทางการ
ศึกษาและทรัพยากรท่ีเก่ียวของ 
  6.  มีขอจํากัดดานอัตรากําลังตามกรอบภารกิจดานบุคลากรตามกฎหมายท่ีไมครอบคลุม ภารกิจใน
การจัดทําบริการสาธารณะตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจถายโอน 

โอกาส  (Opportunities) 

  1.  รัฐธรรมนูญมุงเนนการกระจายอํานาจ แก อปท. ทําใหทองถ่ินมีการพัฒนาในดานอํานาจหนาท่ี
ความเขมแข็ง ความพรอม ในการจัดทําบริการสาธารณะในอนาคต 
  2.  เทศบาลตําบลภูผามานตั้งอยูในเขตชนแดน 4 จังหวัด ท่ีมีความใกลเคียงดานวัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตท่ีเอ้ือตอการรวมตัวกันในการพัฒนาดานตาง ๆ ในภาพรวมในภูมิภาคสูประชาคมอาเซียน 

การสรุปสถานการณการพัฒนา 
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  3.  การเขาสูประชาคมอาเซียนทําใหตลาดการทองเท่ียวและการบริการสงผลตอปริมาณการ
ทองเท่ียวและบริการเพ่ิมข้ึนเนื่องจาก จังหวัดขอนแกนเปนศูนยกลางการขนสง การลงทุน การบริการ และการ
ทองเท่ียว 
  4.  เทศบาลตําบลภูผามานเปนสถานท่ีท่ีมีภูมิประเทศสวยงามตั้งอยูใกลแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ 
เชนถํ้าคางคาว ถํ้าน้ําศักดิ์สิทธิ์ ถํ้าภูตาหลอ น้ําตกตาดฟา น้ําผุดทัพลาว น้ําผุดตาดเตา เข่ือนจุฬาภรณ   ภูกระดึง 
อุทธยานน้ําหนาว เหมาะตอการสงเสริมการทองเท่ียวเพ่ือกระตุนเศรษฐกิจในชุมชน 

ภัยคุกคาม  (Threats) 

  1.  สินคาภาคเกษตรไมสามารถแขงขันในตลาดประชาคมอาเซียนได เนื่องจากมีตนทุนการผลิตสูง 
กลไกตลาดออนแอ และขาดการสงเสริมจากรัฐบาลอยางจริงจังเม่ือมีการเปดประชาคมอาเซียนในป 2558 
  2 .  เสถียรภาพทางการคลังของรัฐบาลไมม่ันคงสงผลกระทบตอการจัดสรรงบประมาณแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินนอยลงสงผลตอสถานะการคลังของทองถ่ินไมเปนตามเปาหมาย 
  3.  รัฐไมสามารถจัดสรรงบประมาณมายัง องคกรปกครองสวนทองถ่ินในทางท่ีเพ่ิมข้ึนไดเทาท่ีควร
ในระยะท่ีผานมาและในอนาคตเนื่องจากความไมม่ันคงทางการเมือง 
  4.  ปญหาวิกฤติ โลกรอนและสภาพภูมิประเทศของเทศบาลทําใหเกิดสาธารณภัยมากข้ึน   เชน 
น้ําทวม ภัยแลง อัคคีภัย วาตภัย โคลนถลม สงผลตอภาคการเกษตร ชีวิตและทรัพยสินของประชาชนซ่ึงเกิน
ศักยภาพในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของทองถ่ิน ในสภาพปจจุบัน 
  5.  พรบ. ประกาศ ระเบียบ ท่ีเก่ียวของตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจยังลาหลังไมไดรับการพัฒนา
ใหทันสภาพ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปจจุบันทําใหการพัฒนาไมตรงกับความตองการของ
ประชาชน 
  6.  ปญหาคาครองชีพเพ่ิมมากข้ึน เชน พลังงานสินคาอุปโภค บริโภค วัตถุดิบในภาคสวน    ตาง ๆ
มีราคาสูงข้ึนสงผลกระทบตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีมีความยุงยากสลับซับซอนมากข้ึนในสังคม 
 
 
 
 

  
- ถนน  เทศบาลสามารถตั้งงบประมาณกอสรางถนน คสล.ท่ีชํารุด    หรือถนน 
ดานโครงสรางพื้นฐาน 

               ลูกรังเปนถนน คสล.  ทุกป 
- ไฟฟา  เทศบาลสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการขยายเขตไฟฟาสาธารณะทุกป   
- ทางระบายน้ํา  เทศบาลไดตั้งงบประมาณไวเพ่ือการนี้ทุกป  ท้ังกอสรางใหม  

        และซอมแซมทอระบายน้ําท่ีชํารุดตามเหตุผลและความจําเปนของแตละป 
- แหลงน้ํา เทศบาลมีการบริหารจัดการแหลงน้ําเพ่ือใชในการเกษตรและลดปญหาน้ําทวมในฤดู

น้ําหลาก 

- สงเสริมและพัฒนารายได  โดยการสนับสนุนกลุมอาชีพตางๆ และ ใหความรูดานเกษตรชีวภาพ 
เศรษฐกิจพอเพียงแบบพ่ึงตนเอง ทําใหเกิดรายไดเสริมเลี้ยงชีพได 

ดานเศรษฐกิจ 

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพในชวงท่ีผานมา 
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- ปจจุบันเทศบาลตําบลภูผามาน มีตลาดสดท่ีไดมาตรฐานจํานวน  1  แหง  เปดใหบริการ
ประชาชน 

 ดานสังคม 
- เทศบาลไดตั้งงบประมาณเพ่ือ สงเสริมการฝกอบรม 

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนอยางเปนรูปธรรมและตั้งงบประมาณเพ่ือการสนับสนุนการ
กีฬาพ้ืนบาน  กีฬาเยาวชน 

- การจัดเก็บขยะจัดทําโครงการคัดแยกขยะจากแหลงกําเนิด ปรับปรุงท่ีท้ิงขยะให 
ถูกสขุลกัษณะ และมีการรณรงคการลดใชถุงพลาสติก 

- สนับสนุนกีฬาเยาวชน  โดยการจัดตั้งงบประมาณเพ่ือจัดซ้ืออุปกรณการกีฬา 
ใหกับเยาวชนโรงเรียนตางๆ ในเขตเทศบาล และสนับสนุนอุปกรณกีฬาประจําหมูบาน 

- สงเสริมงานประเพณี    วัฒนธรรม     และศาสนา    โดยการจัดตั้งงบประมาณ 
ดําเนินการและอุดหนุนงานประเพณีทางศาสนา  วัฒนธรรมเปนประจําทุกป 

ดานการเมืองการบริหาร   
- ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานดานการจัดเก็บภาษี  โดยการสํารวจ  

ตรวจสอบกิจการรานคาในเขตเทศบาลปรับปรุงรายไดจากการเก็บคาธรรมเนียม 
ตามเทศบัญญัติเทศบาลใหเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 

-     ดานการดับเพลิงเทศบาลไดตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณในการ      
      ดับเพลิงใหมีความทันสมัยและทันตอเหตุการณ 
- การพัฒนาอุปกรณสํานักงาน เทศบาลจะจัดตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซ้ืออุปกรณ 

สํานักงานท่ียังไมมีใชเพ่ือการบริการประชาชน      
ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
-    ดานการสรางจิตสํานึกในการเฝาระวังรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมโดยการประชาสัมพันธ   
    ใหประชาชนไดตระหนักถึงความสําคัญของการปลอยน้ําเสียลงในทางระบายน้ํา ซ่ึงจะ 
    กอใหเกิดความเสียหายตอสวนรวม ควรใหแตละครอบครัวมีการสรางบอบําบัดน้ํา กอน 
    ปลอยน้ําเสีย รณรงคการลดขยะจากแหลงกําเนิด  
-    สําหรับมาตรการทางกฎหมาย  คือการดําเนินการกับผูฝาฝนตามเทศบัญญัติ    
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สรุปผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

 

ยุทธศาสตร 

จาํนวนโครงการ 

จาํนวนโครงการท่ี
ปรากฏอยูในแผน 

จาํนวนโครงการท่ีได
อนุมตังิบประมาณ 

ดําเนินการและ
เบิกจาย 

1.  การพัฒนาคมและสังคมท่ีมีคุณภาพ 57 57 42 
2.  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ และการ
ทองเท่ียว 

4 3 
3 

3.  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

19 9 
4 

4.  การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี 10 9 7 
5.  การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู 21 18 13 

รวม 111 96 69 
 
 

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

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณในชวงท่ีผานมา 
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สวนที่ 4 
   ยุทธศาสตรและแนวทางการพฒันาในชวงสามป 

 
 

  ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของ เทศบาลตําบลภูผามาน ภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   (พ.ศ. 
255๘ – 256๒) เปนการกําหนดวาในอนาคต เทศบาลตําบลภูผามาน  จะเปนไปในทิศทางใด และเปนเครื่องมือ
กําหนดแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาตําบล   3  ป  (พ.ศ. 2559 – 25๖1)  วามีความสอดคลองกับ
วัตถุประสงคการพัฒนาเทศบาลตําบลภูผามานเพียงใด 

   วิสัยทัศน (Vision) 
“ มุงสูเมืองวัฒนธรรมนาอยู เนนการสรางรายไดภาคเกษตรชีวภาพ ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี ในป 2562 ” 
 

พนัธกิจ (Mission) 

1. สงเสริมการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ตลอดจนความรูแกประชาชนให  มี
จิตสาธารณะรูจักพ่ึงตนเอง  

2. ถายทอดระบบการบริหารจัดการท่ีดีในระดับองคกรและชุมชน 
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชนมีความสมดุลอยางยั่งยืน 
4. สงเสริมอาชีพเพ่ือใหเกิดรายได โดยเนนภาคเกษตรชีวภาพ  
5. พัฒนาโครงสรางเมืองท่ีเอ้ือตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการจัดระบบ สาธารณูปโภค   

สาธารณูปการ 
6. พัฒนา คนใหมีคุณภาพ ท้ังดาน สุขภาพอนามัย  การศึกษา   คุณธรรม และฐานความรูตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

  เปาประสงค (OBJECTIVE) 

1. มีการอนุรักษสืบสานประเพณี วัฒนธรรมและการเผยแพรสูสังคมภายนอก 
2. พัฒนาสมรรถนะการทํางานของบุคลากรเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการประชาชนและ

สนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการและพัฒนาทองถ่ิน 
3. อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเสริมสรางความเขมแข็งในการบริหาร

จัดการสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืนตามแนวทางเมืองคารบอนต่ํา 
4. สรางโอกาสในการประกอบอาชีพท่ีหลากหลายและยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
5. ยกระดับการพัฒนาโครงสรางเมืองระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการท่ีไดมาตรฐาน 
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6. ยกระดับชีวิตของประชาชน และสรางความม่ันคงทางสังคม 
 

 
 
 

  

  1. ยุทธศาสตรการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
  เปาหมาย 
      มีการอนุรักษสืบสานประเพณี วัฒนธรรมและการเผยแพรสูสังคมภายนอก 

  แนวทางการพัฒนา 
1. อนุรักษและสงเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

 ๒  สงเสริมการเรียนรูผานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 ๓  สงเสริมอัตลักษณทองถ่ิน  

  ตัวช้ีวัด 
  1.  เยาวชนไดรับการอนุรักษสืบสานประเพณี 
                   2.  ผูเขารวมงานศิลปวัฒนธรรมประเพณีประจําป 
                   3.  นักทองเท่ียวท่ีเขามาทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและการเกษตร 
 

2  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีด ี
  เปาหมาย 

พัฒนาสมรรถนะการทํางานของบุคลากรเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการประชาชนและสนับสนุนให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการและพัฒนาทองถ่ิน 

  แนวทางการพัฒนา 
  1.  พัฒนาสมรรถนะการทํางานของบุคลากรทุกระดับ 
  2.  พัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน 

  3.  สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการและพัฒนาทองถ่ิน  
 ตัวช้ีวัด 

           1.  บุคลากรไดรับการพัฒนาความรูความสามารถอยางตอเนื่อง 
1. ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพในการใหบริการภาครัฐ 
2. ยกระดับการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนในการพัฒนาทองถ่ิน 

 

  ๓.  ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  เปาหมาย 

อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมท่ียั่งยืนตามแนวทาง เมืองคารบอนต่ํา 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
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  แนวทางการพัฒนา 

1. เสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการเพ่ืออนุรักษ พัฒนา และฟนฟู   
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2. เสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการเพ่ืออนุรักษ พัฒนา และฟนฟู  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
3. พัฒนาฟนฟูแหลงน้ําและการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบมีประสิทธิภาพ และการบําบัดน้ํา
เสีย 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และของเสีย 

 ตัวช้ีวัด 
1. ประชาชนมีสวนรวมในการจัดการในการ อนุรักษ พัฒนา และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

  ๒ . พัฒนาแหลงน้ําธรรมชาติใหสามารถกักเก็บน้ําไวใชเพ่ือการบริโภค อุปโภค และเพ่ือการเกษตร
ไดอยาง เพียงพอ  

  3. จํานวนพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมข้ึน 
  4. จํานวนปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล 
  5.  จํานวนผูกระทําผิดตามเทศบัญญัติวาดวยการควบคุมควันไฟและฝุนละอองจากการเผา  

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน อาชีพและการทองเท่ียว 
    เปาหมาย 

  สรางโอกาสในการประกอบอาชีพท่ีหลากหลายและยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  แนวทางการพัฒนา 

1 เพ่ิมศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง  
2 พัฒนาการทองเท่ียว  
ตัวช้ีวัด 
1. จํานวนรายไดเฉลี่ยตอคนตอป 
2. จํานวนกลุมอาชีพท่ีสามารถดําเนินกิจกรรมของกลุมไดอยางเขมแข็งและมีรายไดเพ่ิมข้ึน  
3. เพ่ิมรายไดภาคการทองเท่ียว 
4. จํานวนประชาชนไดรับการสงเสริมพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  5. พืชผลทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพและมีตลาดรองรับท่ีเพียงพอ 
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๕ การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู 
เปาหมาย 
ยกระดับการพัฒนาดานโครงสรางเมืองระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการท่ีไดมาตรฐาน 

  แนวทางการพัฒนา 
๑  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการท่ีได
มาตรฐาน   
๒  การปรับปรุงสภาพภูมิทัศนและผังเมือง 

  ตัวช้ีวัด 
  1. รอยละในการพัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการใหอยูในสภาพท่ีใชงานได 

2. ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนและผังเมืองใหเปนเมืองนาอยู 
3. มีสวนสาธารณะเพ่ือใหประชาชนไดพักผอนหยอนใจ  

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
เปาหมาย 
ยกระดับชีวิตของประชาชน และสรางความม่ันคงทางสังคม 

  แนวทางการพัฒนา 
1.การพัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาและระบบสารสนเทศท่ีมีคุณภาพในทุกระดับ 
2.พัฒนา สงเสริม ดานสาธารณสุข การปองกันและควบคุมโรค 
3.พัฒนาสงเสริม และสนับสนุน การกีฬา และนันทนาการ 
4. สงเคราะห ชวยเหลือ เพ่ิมศักยภาพ ผูยากจน และผูดอยโอกาส 
5. สงเสริมกระบวนการเรียนรูในการดําเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
7.พัฒนา สงเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

  ตัวช้ีวัด 
  1. จํานวนศูนยการเรียนรูท่ีประชาชนสามารถใชบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. จํานวนนักเรียนท่ีไดรับการสนับสนุนดานการศึกษาและโภชนาการ 

3. จํานวนศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีไดมาตรฐาน 
4. จํานวนประชาชนท่ีปลอดจากโรคติดตอตามฤดูกาลและจํานวนประชาชนท่ีไดรับการสงเสริมดาน  
สุขภาพ 

5. ระบบแพทยฉุกเฉินสามารถใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6.  รอยละของประชากรกลุมเสี่ยงท่ีไดรับการสงเสริมและเฝาระวังเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
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  คณะรักษาความสงบแหงชาติหรือ คสช. National Council for peace and Order (NCPO) 
เปนคณะผูยึดอํานาจการปกครอง โดยรัฐประหารยึดอํานาจการปกครองเม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2557         มี
พลเอกประยุทธ  จันทรโอชา เปนหัวหนาคณะ 

ยุทธศาสตรของ คสช. มีทั้งหมด 9 ดาน ดังนี้ 
  1.  ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม  
  2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน  
  3.  ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหาร และพลังงาน  
  4.  ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน  
  5.  ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ังคงทางเศรษฐกิจ  
       และสังคม  
  6.  ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  
  7.  ยุทธศาสตรในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจใหเกิด  
       ประโยชนกับประชาชนในการใชบริการอยางแทจริง  
  8.  ยุทธศาสตรในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติใหเกิดความม่ันคง  
       และยั่งยืนในอนาคตใหทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก  
  9.  ยุทธศาสตรในการปองกันและปราบปรามการทุจริต คอรรัปชั่นอยางยั่งยืน  
 

คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เพ่ือสรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง 
  1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ซ่ึงเปนสถาบันหลักของชาติในปจจุบัน  
  2.  ซ่ือสัตย  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณในสิ่งท่ีดีงานเพ่ือสวนรวม  
  3.  กตัญูตอพอแม  ผูปกครอง  ครูบาอาจารย  
  4.  ใฝหาความรู  หม่ันศึกษา  เลาเรียน  ทางตรงและทางออม  
  5.  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
  6.  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย  หวังดีตอผูอ่ืน เผื่อแผและแบงปน  
  7.  เขาใจ  เรียนรู การเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขท่ีถูกตอง  

ยุทธศาสตรหลกัของคณะรกัษาความสงบแหงชาต ิ(คสช.) 
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  8.  มีระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ  
  9.  มีสติ รูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
  10. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ  
      พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเม่ือยามจําเปน  มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็  
       แจกจาย  จําหนาย  และขยายกิจการ เม่ือมีความพรอมโดยมีภูมิคุมกันท่ีดี  
  11.  มีความเขมแข็งท้ังรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ํา  หรือกิเลส มีความ 
       ละอาย  เกรงกลัวตอบาป ตามหลักของศาสนา  
  12.  คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และตอชาติ มากกวาผลประโบชนของตนเอง  
 
 

 
 
 

วิสยัทัศน 
“ขอนแกนเมืองนาอยู  ชุมชนเขมแข็งเปนศูนยกลางการเรียนรูและเศรษฐกิจแหงอาเซียน”   

พนัธกิจ 
1.   เสริมสรางชุมชนใหเขมแข็งและพัฒนาใหเปนเมืองท่ีนาอยูอยางยั่งยืน 
2.   พัฒนาคนใหมีคุณภาพมีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม 
3.   จัดการศึกษาในและนอกระบบใหไดมาตรฐาน และสรางสังคมแหงการเรียนรู 
4.  สรางเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็งและแขงขันได โดยเชื่อมโยงการคา การลงทุน การบริการและการ
ทองเท่ียว 
5.   พัฒนาโครงขายระบบการคมนาคมขนสง   ระบบบริการสาธารณะ   และเครือขายการปองกันและ 
      บรรเทาสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพ  และไดมาตรฐาน   
6.   บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชน มีความสมดุล  อยางยั่งยืน 
7.  สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ท่ีดีงามของทองถ่ินใหคงอยู สงเสริมการทองเท่ียวของ

ชุมชนท่ีเปนเอกลักษณทองถ่ิน 

ประเดน็ยุทธศาสตร ประกอบดวย  8  ยุทธศาสตร  ดังน้ี 
ยุทธศาสตรท่ี   1   การพัฒนาเมืองและชุมชน 
ยุทธศาสตรท่ี   2   การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี   3   การพัฒนาศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตรท่ี   4   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี   5   การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี   6   การเสริมสรางสุขภาวะ 
ยุทธศาสตรท่ี   7   การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแขงขัน 
     ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

กรอบยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ในเขตจังหวัดขอนแกน ประจําป  2559 – 25๖1 
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ยุทธศาสตรท่ี   8   การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ประเด็นยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
ประเด็นยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพคนและ
สงัคม 
 
 
 
 
 
 

๑.๑พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ชุมชนเมือง และ
ชนบท อยางท่ัวถึงและเปนระบบ 
 1.2 พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือขายการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน 
1.3พัฒนา  สงเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความ
ปลอดภัย ในเขตเมืองและชุมชนแบบมีสวนรวม 
1.4  สงเสริม สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
และอบายมุขอยางครบวงจร 

ประเด็นยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนา การศึกษาและ
ศักยภาพพลเมือง 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การจัดการทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน 
 
 
 
 
 

2.1พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเสนทางคมนาคมขนสงใหได
มาตรฐานและใหท่ัวถึง   
2.๒ พัฒนาระบบการใหบริการขนสงมวลชนใหไดมาตรฐาน  
สะดวก สะอาดและปลอดภัย 
2.3พัฒนาจังหวัดเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในการเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเปนศูนยกลางการพัฒนาในดาน
ตาง ๆอยางสมดุล 

 
3.1พัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และเพ่ิมโอกาสทาง
การศึกษาท้ังในและนอกระบบอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
3.2  พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการกีฬาสูความเปนเลิศ และ
การกีฬาเพ่ือออกกําลังกาย 
3.3  สงเสริม สนับสนุนและการพัฒนาการประกอบอาชีพท่ี
เหมาะสมตามศักยภาพของประชาชน 
3.4 สงเสริมและปลูกฝงคานิยมหลัก 12 ประการ 
 
4.1บริหารจัดการ อนุรักษ  ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมแบบบูรณาการและยั่งยืน 
4.2 อนุรักษ  ฟนฟู  และเพ่ิมพ้ืนท่ีปา และปาตนน้ําลําธารใหเกิด
ความอุดมสมบูรณ 
4.3  พัฒนาฟนฟูแหลงน้ํา แหลงน้ําใตดินและการบริหารจัดการ
น้ําอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ โดยประชาชนมีสวนรวม 
4.4  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ํา
เสีย 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน  
 
 
 
ยุทธศาสตรท่ี 6 การเสริมสรางสุขภาวะ 
 

4.5 สรางสังคมและพลเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
4.6 สงเสริมการใชพลังงานทางเลือก 
 
5.1 พัฒนาสงเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
5.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิมใหภาคเกษตร 
 
6.1 พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุขใหมีคุณภาพ และเขาถึง
ไดอยางท่ัวถึงเทาเทียม 
6.2 พัฒนาระบบบริการทางสังคมใหมีคุณภาพ และเขาถึงได
อยางท่ัวถึงเทาเทียม 
 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตรท่ี 7 การเสริมสรางทุนทางสังคม
ใหเขมแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือ
การแขงขันภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง   
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตรท่ี8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 

7.1เสริมสรางคานิยม คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และ
วัฒนธรรมท่ีดีงามแกเด็กและเยาวชน 
7.2อนุรักษ สืบสานทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
7.3  พัฒนาและสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชนใหเขมแข็งและ
สามารถแขงขันได 
7.4 พัฒนาสงเสริม การพาณิชย การลงทุนและการทองเท่ียว 
7.5 สงเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู และการนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการประกอบอาชีพ 

 
 

8.1 สงเสริมกระบวนการกระจายอํานาจใหแกภาคประชาชน 
8.2 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมใหมในการปฏิบัติงานและบริการประชาชนอยาง
ตอเนื่อง 
8.3 พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรใหเพ่ิมข้ึนและพรอมรับการ
เปลี่ยนแปลง 
8.4 สงเสริมการมีสวนรวมและการสรางเครือขายของภาค
ประชาชน   
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แผนยุทธศาสตรการพฒันาจังหวัดขอนแกน 
 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดขอนแกน  เปนแผนพัฒนาจังหวัดท่ีแสดงทิศทางหรือแนวทางการ

พัฒนาในอนาคตเชิงนโยบายหรือยุทธศาสตรท่ีครอบคลุมทุกดาน    ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลและศักยภาพ
การพัฒนาในระดับพ้ืนท่ี  โดยเกิดจากกระบวนการการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาหรือทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของใน
การพัฒนารวมกันระดมความคิดเห็นจนเปนฉันทามติรวมกันในการรวมพลังขับเคลื่อน  เพ่ือใหการพัฒนาจังหวัด
ขอนแกนสัมฤทธิ์ผลตามท่ีมุงหวังไว   โดยจังหวัดขอนแกนไดกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาไววา  “ ขอนแกนเมืองนาอยู  
เปนศูนยกลางเชื่อมโยงเครือขายการคา  การลงทุน  การบริการ  และการคมนาคมขนสงในภูมิภาคสูสากล” 

 

 พนัธกิจจังหวัดขอนแกน  ( Mission)  มีดังน้ี 
  1.  ยึดประชาชนเปนศูนยกลางในการพัฒนา 
  2.  สรางความไดเปรียบการเปนเมืองศูนยกลางสูการพัฒนา 
  3.  พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพ่ือการแขงขัน 
  4.  พัฒนาคุณภาพคนและสังคมสูชุมชนเขมแข็ง 
  5.  ใชทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการเรียนรูและการทองเท่ียว 
  6.  สงเสริมการมีสวนรวมและการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  
 

 นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถ่ิน 

1  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
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 1.1.  จัดใหมี ปรับปรุง และบํารุงรักษา ระบบระบายน้ําใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือแกไข
ปญหาน้ําทวมขังซํ้าซาก เนนการบูรณาการกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  โดยการขุดลอกคูคลอง หนอง
บึง เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมขังเปนการเรงดวนในระยะแรก 

 1.2.  จัดใหมี ปรับปรุง และบํารุงรักษา ทางสาธารณะใหไดมาตรฐาน และใหมีสิ่ง
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหครอบคลุมและท่ัวถึงทุกชุมชนในเขตเทศบาล  โดยการขยายถนน 
ยกระดับถนน ขยายเขตไฟฟาสาธารณะสูพ้ืนท่ีการเกษตร ขยายเขตบริการน้ําประปา อาคารและ
ลานเอนกประสงค ใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

 1.3.   จัดใหมีระบบชลประทานกักเก็บน้ําและสงน้ํา เพ่ือการเกษตรใหครอบคลุมและ
ท่ัวถึงพ้ืนท่ีทําการเกษตร โดยเนนการสรางฝายทดน้ํา และระบบหอถังสูงสงน้ําเพ่ือการเกษตรเปน
ลําดับแรกและขยายผลอยางตอเนื่อง 

 1.4.  พัฒนาดานผังเมือง เพ่ือใชเปนกรอบทิศทางในการพัฒนาเมือง และครอบคลุม
ทิศทางในการขยายเมืองใหถูกตองและมีความนาอยู  โดยจัดแบงโซนการใชประโยชนจากท่ีดิน
เพ่ือใหเกิดสุขลักษณะ ความปลอดภัย ความสวยงาม สงเสริมดานเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตท่ีดีของ
ชุมชน พรอมท้ังสามารถรองรับตอการขยายตัวของประชากร ตามท่ีกฎหมายผังเมืองกําหนด 

 
 
 

2.  ดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 

 2.1  สงเสริมและสนับสนุนกลุมอาชีพในเขตเทศบาล ดานวิชาการ การผลิต บรรจุภัณฑ 
ใหมีความกาวหนาและยั่งยืน สรางรายไดอยางพอเพียงและตอเนื่อง รวมท้ังสงเสริมการทํามาหากิน
ของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณจาก
กลุมอาชีพท่ีประสบความสําเร็จในพ้ืนท่ีตางๆ 

 2.2  พัฒนา ปรับปรุง พ้ืนท่ีตามธรรมชาติใหเปนแหลงทองเท่ียว และเก้ือกูลตอการเกษตร 
การจําหนายผลิตภัณฑกลุมอาชีพอยางยั่งยืน  โดยเนนการสรางแหลงอาหารในสถานท่ีทองเท่ียวภูมิ
ทัศนและกิจกรรมตางๆ เพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียวใหมีโอกาสมาจับจายเยี่ยมชมผลิตภัณฑตางๆ ของ
ชุมชนและเกิดรายไดในสินคาและบริการตางๆ แกชุมชน 

 2.3  จัดใหมีและปรับปรุงตลาดสดท่ีไดมาตรฐาน และใหมีการบริหารจัดการโดยการมีสวน
รวมของชุมชนและภาคสวนท่ีเก่ียวของท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเนนใหคณะกรรมการตลาดสดมีสวน
รวมในการบริหารจัดการตลาดสดใหเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด ปลอดภัย นาซ้ือและได
มาตรฐาน   

3.  ดานการศึกษา ศาสนา กีฬา ประเพณีและวัฒนธรรม 

 3.1  สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาแกประชาชนทั้งในระบบการศึกษา นอกระบบ
การศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย ใหมีสื่อการเรียนการสอนท่ีครบครันและตรงกับความตองการ 
โดยบูรณาการรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ จัดใหมีแหลงเรียนรูในชุมชน เพ่ือสงเสริมการเรียนรู
ตลอดชีวิต สงเสริมความเปนอัตลักษณของคนในชุมชน 
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 3.2  สงเสริมและสนับสนุนการกีฬาท่ีเหมาะสมแกประชาชนตามเพศและวัย ท้ังใหมี
สถานท่ีเลนกีฬา สิ่งอํานวยความสะดวกและอุปกรณการเลนท่ีเพียงพอและมีประสิทธิภาพ  โดยใหมี
สนามกีฬา ไฟสองสวาง และอุปกรณกีฬาครบทุกหมูบานเปนลําดับแรกกอนและโครงการท่ี
เก่ียวของอยางตอเนื่องทุกป รวมท้ังสงเสริมกิจกรรมท้ังในรมและกลางแจง 

 3.3  สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ใหมีอัตลักษณท่ีโดดเดนและสืบสานแก
อนุชนรุนหลังสืบไป  โดยการมีสวนรวมของประชาชนในงานประเพณีตรุษไทและประเพณีตางๆ ท่ี
สืบทอดกันมาอยางตอเนื่อง 

4.  ดานสาธารณสุข ส่ิงแวดลอม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

 4.1  จัดใหมีระบบจัดเก็บและกําจัดขยะท่ีมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยการมีสวนรวมของ
ประชาชนโดยบูรณาการกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตใกลเคียงและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
โดยจัดหาถังรองรับขยะใหเพียงพอ การจัดเก็บขยะไมใหมีขยะตกคาง บริหารจัดการกําจัดขยะท่ีถูก
สุขลักษณะโดยวิธีท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 4.2  สงเสริมและสนับสนุนการบริการดานสาธารณสุขท่ีครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 
รวมท้ังสงเสริมกิจกรรมและการมีสวนรวมของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) โดยการจัด
กิจกรรมเพ่ือสุขภาพสําหรับทุกเพศทุกวัย การปองกันโรคติดตอ การเผยแพรความรูดานรักษา
สุขภาพและการตรวจคัดกรองโรคตางๆ แกประชาชนในชุมชน 

 

4.3  ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนในเขตเทศบาลใหมีความสวยงาม นาอยูมีสภาพแวดลอมท่ีดี
ตามระบบนิเวศนและสงเสริมกิจกรรมการลดภาวะโลกรอน  โดยการรณรงคลดการเผาในชุมชน 
การไถกลบตอฟาง การปลูกตนไมบริเวณท่ีสาธารณะและบริเวณท่ีอยูอาศัยตามแนวทางสวนใน
เมืองและปาชุมชน 

 4.4  จัดใหมีและขยายปรับปรุง สถานท่ีพักผอนหยอนใจและสงเสริมกิจกรรมการออก
กําลังกายใหท่ัวถึง สะดวกและมีประสิทธิภาพ  โดยการจัดกิจกรรมใหประชาชนในชุมชนไดรวมกัน
ออกกําลังกายทุกเพศทุกวัย 

5.  ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และชุมชน 

 5.1  จัดใหมีระบบบริการ ชวยเหลือฉุกเฉินแกประชาชน ท่ีมีความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ ภายใตกรอบท่ีกฎหมายกําหนด โดยจัดเตรียมบุคลากร รถรับสง อุปกรณการแพทย
ใหพรอมบริการกรณีฉุกเฉิน และระบบดูแลคนในชุมชน เม่ือแรกเกิดจนถึงแกความตายตามท่ี
ระเบียบกฎหมายกําหนด 

 5.2  จัดใหมีระบบสวัสดิการแกผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาสอยางท่ัวถึงและครอบคลุม
พ้ืนท่ีในเขตเทศบาล  สนับสนุนการฝกอาชีพสําหรับผูพิการ ผูดอยโอกาส ใหมีอาชีพและรายไดท่ี
พอเพียงสําหรับเลี้ยงชีพ 
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 5.3  สงเสริมและสนับสนุนใหมีมาตรการ ในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน
ชุมชน โดยการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของตามท่ีกฎหมายกําหนด  โดยจัด
กิจกรรมคาย 

เยาวชนท่ีเปนกลุมเสี่ยง จัดอบรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน จัดตั้งอาสาสมัครเฝาระวังยาเสพติดใน
ทุกชุมชน จัดกิจกรรมใหเด็กและเยาวชนเขามามีสวนรวมรับผิดชอบในการแกไขปญหายาเสพติดใน
ชุมชน และระบบปองกันการแพรระบาดของยาเสพติดคืนสูเยาวชนและประชาชนอยางยั่งยืน  

6.  ดานการเมือง การบริหารและการจัดการท่ีดี 

 6.1  สงเสริมการมีสวนรวมของคนในชุมชน และภาคสวนท่ีเก่ียวของทางการเมืองและ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  โดยจัดกิจกรรมรณรงค
ใหประชาชนไดไปใชสิทธิเลือกตั้ง การมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในการจัดทําประชาคม การ
จัดทําแผนชุมชน และการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 

 6.2  สงเสริมการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใหการบริการมีประสิทธิภาพ 
โปรงใส และตรวจสอบได ภายใตการมีสวนรวมรับผิดชอบและรับผลประโยชนของประชาชน 

 6.3  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาล ใหมีขีดความสามารถท้ังในดาน
ความรู ทักษะ และการพัฒนางานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมท้ังใหมีเครื่องมือ
เครื่องใชท่ีครบครันและมีศักยภาพในการใหบริการประชาชนท่ีสะดวกรวดเร็วตามท่ีกฎหมาย
กําหนด  

 

 6.4  พัฒนาและปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายใหมีความสอดคลองเหมาะสมกับสภาวะ
เศรษฐกิจสังคมในปจจุบัน โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นการออก
กฎ เพ่ือพัฒนารายไดและการคลังตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยการปรับปรุงเทศบัญญัติท่ีประกาศใช
มานานและการออกเทศบัญญัติใหมตามภาวะการณปจจุบัน 

 6.5  สงเสริมสนับสนุนใหมีเครื่องมือเครื่องใชท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือใชในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย โดยเนนใหมีอาสาสมัครรูปแบบตางๆ ท่ีกฎหมายกําหนด รวมท้ังสงเสริมในดาน
ความรูและขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ี 

 

 

 
 
 
 
 
 



สวนที่ 4 
แนวทางการตดิตามประเมนิผล 

4.1  การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติสามารถแบงเปน 4 แนวทางดังนี ้

1.  เทศบาลตําบลภูผามานดําเนินการเองโดยการแปลงแนวทางการพัฒนาและโครงการนําไปจัดทําแผนการ
ดําเนินงาน แลวเทศบาลตําบลภูผามานดําเนินการปฏิบัติเพ่ือบรรลุจุดประสงคของแผนงานโครงการ 

2.  การสนับสนุนใหหนวยงานราชการอ่ืนหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน หรือองคกรเอกชนเปนผู
ดําเนินงาน ในกรณีท่ีเทศบาลตําบลภูผามานไมมีความพรอมหรือมีศักยภาพเพียงพอ และมีหนวยงานหรือองคกรอ่ืนมี
ศักยภาพและมีความพรอมท่ีจะดําเนินงานมากกวา 

3.  การรวมมือกับหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนหรือองคกรเอกชนอ่ืนในการดําเนินงานในกรณี
ท่ีปฏิบัติงานจะตองเก่ียวพันกับหนวยงานหรือองคกร โดยอาจดําเนินงานในรูปแบบหุนสวนสหการหรือคณะทํางานหรือ
คณะกรรมการ 

4.  การประสานหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือองคกรเอกชนอ่ืนเปนผูจัดสรรงบประมาณและ
การดําเนินการตามแผนงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแนวทางท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาสามปของเทศบาลตําบลภูผา
มาน  โดยผานความเห็นชอบจากผูบริหารทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน คณะกรรมการประสานการพัฒนา
ทองถ่ินตามลําดับ 
 

6.2 หนวยงานดําเนินการตามแผนพัฒนาสามป 
 

กําหนดหนวยงานผูรับผิดชอบในการดําเนินการตามแผนพัฒนาสามป  โดยการกํากับดูแลของปลัดเทศบาลและ
ผูบริหารดังนี้ 

(1)  สํานักปลัด 
(2)  กองคลงั 
(3)  กองชาง 
(4)  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 
 
 

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  ขอ 28  
กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย 

6.3  องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป 

(1)  สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน 
(2)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
(3)  ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
(4)  หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
(5) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 



โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง 
คนทําหนาท่ีเลขานุการคณะกรรมการแนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

6.4  อําหนาหนาที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548  ขอ 29  ได
กําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องคกรปกครองสวนทองถ่ินไว  ดังนี้ 

(1)  กําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2)  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ เพ่ือให

ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

(4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 

6.5 การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 

จุดมุงหมายสําคัญของการประเมินผลแผนพัฒนาสามป คือ การประเมินวามีการนําแผนสามปไป 
ปฏิบัติอยางแทจริงเพียงใด และไดผลเปนอยางไรเพ่ือท่ีจะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของยุทธศาสตรได ใน
ขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใชเปนสมมุติฐานในการจัดทําแผนพัฒนาสามปฉบับตอไป 
ดังนั้น  การท่ีจะประเมินผลแผนพัฒนาสามปในภาพรวมไดจําเปนตองประเมินผลการปฏิบัติในแตละแนวทางการ
พัฒนากอน เพ่ือนําไปสูการวัดความสําเร็จของยุทธศาสตร ซ่ึงจะแสดงใหเห็นไดวาการพัฒนาเปนไปในแนวทางใด บรรลุ
วัตถุประสงคของการพัฒนาท่ียั่งยืนและตอบสนองตอวิสัยทัศนหรือไม ดังนั้น ในข้ันตนองคกรปกครองสวนทองถ่ินจึง
ตองติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปใหไดขอมูล ขอเท็จจริง อันจะนําสูบทสรุปท่ีไมบิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงท่ี
เกิดข้ึน 

1. การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติจริง 

ประเด็นการติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติ คือ 

2. ความพึงพอใจของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตําบลภูผามาน 

1. จํานวนโครงการท่ีบรรจุอยูในแผนพัฒนาสามปไดนําไปดําเนินการจริง 80 % ข้ึนไป 

ตัวชี้วัดในการติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติ 

2. ความพึงพอใจของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลไมนอยกวารอยละ 90 

1. ตรวจสอบโครงการจากเทศบัญญัติงบประมาณประจําปและฉบับเพ่ิมเติม 

วิธีการประเมินตามตัวชี้วัด 

2. ตรวจสอบจากฎีกา การจายงบประมาณจากกองคลัง 
3. ประเมินความพึงพอใจในการบริหารงานของเทศบาลจากประชาชนในเขตเทศบาล โดยวิธีสุมกลุม

ตัวอยาง 

6.6 การกําหนดหวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล รายละเอียดมีดังนี้ 



1. ใหคณะกรรมการติดตามการประเมินผลแผนพัฒนาดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานปละ 1 
ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ 

2. ใหคณะกรรมการติดตามการประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการประเมินความพึงพอใจในการ
บริหารงานของเทศบาลประจําป ของประชาชนในเขตเทศบาล และดําเนินการเก็บขอมูลใหเดือน
ตุลาคม เปนตนไปของปงบประมาณท่ีจะประเมิน 

3. คณะกรรมการติดตามการประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงไดจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ิน
ทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ท้ังนี้ใหปดประกาศโดย
เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

 

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

 
 

 



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตรที่ 1 การอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

แนวทางที่ 1 อนุรักษและสงเสริมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 14             2,655,000     13           755,000       13          755,000       40             4,165,000          
แนวทางที่ 2 สงเสริมการเรียนรูผานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 2               100,000        2             100,000       2            100,000       6               300,000            

รวม 16            2,755,000    15          855,000      15         855,000      46            4,465,000        
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางที่ 1 พัฒนาสมรรถนะการทํางานของบุคลากรทุกระดับ 2               420,000        2             420,000       2            420,000       6               1,260,000          
แนวทางที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการและบริการประชาชน 15             6,083,000     8             1,805,000          7            1,525,000    30             9,413,000          
แนวทางที่3 สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ 7               515,000        6             215,000       6            215,000       19             945,000            
                 และพัฒนาทองถิ่น

รวม 24            7,018,000    16          2,440,000    15         2,160,000   55            11,618,000      
ยุทธศาสตรที่ 3 การจัดการทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางที่ 1  เสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการเพื่ออนุรักษ พัฒนา และฟนฟู 4               322,559        4             320,000       4            320,000       12             962,559            

                  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางที่ 2 พัฒนาฟนฟูแหลงน้ําและการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 5               82,373,000   7             2,748,000        -         -                  12             85,121,000       
                  และการบําบัดน้ําเสีย

แนวทางที่ 3  เพิ่มประสิทธิภาพการกําจัดขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และของเสีย 7               325,000        8             1,571,500     6            545,000       21             2,441,500          
รวม 16            83,020,559  19          4,639,500    10         865,000      45            88,525,059      

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน อาชีพและการทองเที่ยว

แนวทางที่ 1 เพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 6               950,000        4             200,000       4            200,000       14             1,350,000          
แนวทางที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยว 4               860,000        2             80,000          4            590,000          10             1,530,000          

รวม 10            1,810,000    6            280,000      8           790,000      24            2,880,000        

รวม 3 ป

ยุทธศาสตร
2559 2560 2561

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561

เทศบาลตําบลภูผามาน อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน

ผผ 03



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

รวม 3 ป

ยุทธศาสตร
2559 2560 2561

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู

แนวทางที่ 1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค 25             12,695,120   5             7,390,000     4            10,600,000  34             30,685,120       
                 สาธารณูปการที่ไดมาตรฐาน

แนวทางที่ 2การปรับปรุงสภาพภูมิทัศนและผังเมือง 2               170,000        2             170,000       2            170,000       6               510,000            
รวม 27            12,865,120  7            7,560,000    6           10,770,000 40            31,195,120      

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

แนวทางที่ 1 พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ 12             4,100,000     11           4,200,000     11          4,300,000    34             12,600,000       
แนวทางที่ 2 พัฒนา สงเสริม ดานสาธารณสุขการปองกันและควบคุมโรค 9               1,031,500     9             1,651,500        9            1,651,500    27             4,334,500          
แนวทางที่ 3 พัฒนา สงเสริม สนับสนุนดานการกีฬา และนันทนาการ 10             695,000        9             545,000       8            445,000       27             1,685,000          
แนวทางที่ 4 สงเคราะห ชวยเหลือผูยากจนและผูดอยโอกาส 14             6,740,000     13           7,200,000        13          7,775,000    40             21,715,000       
แนวทางที่ 5 สงเสริมกระบวนการเรียนรูในการดําเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5               570,000        4             200,000       4            200,000       13             970,000            
แนวทางที่ 6 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 2               190,000        1             160,000       1            160,000       4               510,000            
แนวทางที่ 7 พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 10             1,140,000     9             790,000       9            790,000       28             2,720,000          

รวม 62            14,466,500  56          14,746,500  55         15,321,500 173          44,534,500      

รวมทั้งสิ้น 155          121,935,179   119        30,521,000  109       30,761,500 383          183,217,679    



แนวทางที่  1   พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ 

เปาหมาย  ตัวชี้วัด ผลลัพทที่ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2558 2560 2561  (KPI) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท)  (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพ เพื่อใหโรงเรียน/ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/ 1. จัดซื้อสื่อการเรียนรูและเทคโนโลยีในการถายทอด 200,000 200,000 200,000 200,000 วัสดุอุปกรณ   -  ครู/นักเรียนมีวัสดุอุปกรณ สื่อการ สํานักปลัด

การศึกษา หองสมุดประชาชน/ ศูนยการเรียนรูชุมชน สื่อสารการเรียนรูรวมทั้งวัสดุอุปกรณที่จําเปนสําหรับ สื่อการเรียน เรียน การสอนที่มีคุณภาพ ทําให

มีวัสดุอุปกรณ สื่อการเรียนการสอน  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนในเขตเทศบาล การสอน การเรียนการสอนมีประสิทธภาพ

 ที่ทันสมัย ตามโครงการ  - หองสมุดชุมชนและศูนยการเรียนรู

2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณสื่อการเรียนรู สําหรับศูนย 200,000 200,000 200,000 200,000 ชุมชน มีวัสดุ อุปกรณ หนังสือ ฯลฯ

 การเรียนรูชุมชน  ,หองสมุดประชาชน เพียงพอสําหรับใหบริการประชาชน

และจัดใหมีจุดบริการ wifi ทุกหมูบาน

2 โครงการอาหารกลางวัน 100 % เพื่อนักเรียนไดรับอาหารกลางวันครบ อุดหนุนงบประมาณอาหารกลางวัน วันละ 20บาท 1,700,000   1,700,000   1,850,000   1,900,000   อุดหนุนงปม. นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ สํานักปลัด

ทุกคน ตอวันตอคน ใหโรงเรียน,ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามจํานวนเด็ก

3 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ เพื่อจัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ ดําเนินการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ 60,000   60,000   60,000   60,000   จํานวนเด็ก เด็กและเยาวชนไดรวมกิจกรรม สํานักปลัด

เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดรวมกิจกรรม ใหแกเด็กและเยาวชนในวันเด็กแหงชาติ ที่เขารวมกิจกรรม วันเด็กแหงชาติ

4 โครงการฝกอบรมและ เพื่อใหเยาวชนไดปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม จัดฝกอบรมและเขาคายเยาวชน 120,000 120,000 120,000 120,000 จํานวนเด็ก  -เด็กเยาวชนไดรับความรูดานตางๆ สํานักปลัด

เขาคายเยาวชน ที่มีประโยชนในการดํารงชีวิตโดยใช ในดานสิ่งแวดลอม ,ดานคุณธรรม จริยธรรม และเยาวชน  -รูจักการใชชีวิตรวมกับผูอื่น

หลักธรรมแกไขปญหาพฤติกรรมที่ไมพีง การปองกันปญหายาเสพติด,หรือศิลปะและ ที่เขารวม  -หางไกลยาเสพติด

ประสงคของเยาวชน ดนตรี กิจกรรม

สังคมเพื่อแกไขปญหายาเสพติด

5 โครงการสงเสริมสุขภาพชองปาก เพื่อใหเด็กนักเรียนมีสุขภาพชองปาก ดําเนินการจัดซื้ออุปกรณสําหรับแปรงฟนให 60,000    60,000    60,000    60,000    จํานวนอุปกรณ นักเรียนในเขตเทศบาลมีสุขภาพ สํานักปลัด

สําหรับเด็กนักเรียน ที่ดี แกนักเรียนในเขตเทศบาลและ ที่แจกเด็ก ฟนที่แข็งแรง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

สวนที่  5

งบประมาณและที่ผานมา
ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 ถึง 2561)

เทศบาลตําบลภูผามาน อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  6  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ผ.01



เปาหมาย  ตัวชี้วัด ผลลัพทที่ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2558 2560 2561  (KPI) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท)  (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค

6 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อใหนักเรียนในเขตเทศบาลมีนม ดําเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)ใหแก 850,000  90,000    900,000  950,000  อุดหนุนงปม.  -เด็กนักเรียนมีรางกายที่แข็งแรง สํานักปลัด

ฟลูออไลด 100% รับประทาน เพื่อใหรางกายเติบโตแข็งแรง นักเรียนในเขตเทศบาล และศูนยพัฒนา ตามจํานวนเด็ก สมบูรณเติบโตสมวัย

มีพัฒนาการที่สมวัย เด็กเล็ก

7 โครงการสงเสริมวิชาการดาน เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดรับการพัฒนา ดําเนินการจัดคายวิชาการ ดานภาษาอังกฤษ 70,000    70,000    70,000    70,000    จํานวนผูเขา เด็กและเยาวชนไดรับโอกาสใน สํานักปลัด

ภาษาอังกฤษ ทักษะดานวิชาการ ภาษาเพื่อรองรับ แบงเปนคายระดับมัธยม ,คายระดับประถมศึกษา รับการอบรม การพัฒนาทักษะวิชาการ

(English  language) ประชาคมอาเซียน

8 โครงการทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรและศูนยใหได จัดศึกษาดูงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กตนแบบ 90,000    90,000    90,000    90,000    จํานวนเด็ก   -  พัฒนาศูนยใหไดมาตรฐาน สํานักปลัด

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตนแบบ มาตรฐาน แกคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ที่เขารวม   -  บุคลากรมีแนวคิดที่ดีในการ

ครูผูดูแลเด็ก  อยางนอยปละ 1 ครั้ง กิจกรรม พัฒนาศูนยใหมีมาตรฐานที่สูงขึ้น

9 โครงการปรับปรุงศูนย เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนการเรียนการสอน  -ดําเนินการจัดและตกแตงสวนบริเวณภาย 100,000  50,000    100,000  100,000  พื้นที่ในการ เด็กมีสถานที่ในการทํากิจกรรม สํานักปลัด

พัฒนาเด็กเล็กนาอยู ทั้งภายในและภายนอกใหนาอยู นอกอาคารใหรมรื่น สวยงาม เปนระเบียบ ปรับปรุง ที่ปลอดภัย 

และตกแตงภายในอาคารใหนาอยู สวยงาม ภูมิทศน  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีความรมรื่น

 ฯลฯ สวยงามนาอยูอาศัย

 - ปรับปรุงสภาพแวดลอมการเรียนการ

สอนภายในหองเรียนใหนาอยู นาเรียน

10 โครงการทัศนศึกษาแหลง  - เพื่อใหเด็กไดเรียนรูแหลงเรียนรู  - จัดกิจกรรมทัศนศึกษาสถานที่ตาง ๆ 50,000    50,000    50,000    จํานวนเด็กและ  -เด็กไดเรียนรูและมีประสบการณ สํานักปลัด

เรียนรู นอกหองเรียน ใหแกเด็กและผูปกครองศุนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูปกครองที่ จริง

เทศบาลตําบลภูผามานทั้ง 2 ศูนย ฯ เขารวมกิจกรรม

ไมนอยกวา

รอยละ 85

ของเด็กและผู

ปกครองทั้งหมด

11 โครงการจัดซื้อเครื่องเลน  - เพื่อใหเด็กมีกิจกรรมสันทนาการ  - จัดซื้อเครื่องเลนสนาม ประจําศูนย 500,000   - 500,000  500,000   -จํานวนเครื่อง  - เด็กมีพัฒนาการเรียนรู สํานักปลัด

สนามเพื่อเสริมสราง และพัฒนาการเรียนรู พัฒนาเด็กเล็ก 2 แหง เลนสนาม เต็มศักยภาพ

พัฒนาการเด็กปฐมวัย ที่จัดซื้อ



เปาหมาย  ตัวชี้วัด ผลลัพทที่ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2558 2560 2561  (KPI) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท)  (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค

12 โครงการปรับปรุงอาคาร  - เพื่อปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ดําเนินการปรับปรุงและขยายอาคาร 100,000   -  -  -  - ปรับปรุง  - มีอาคารเรียนที่นาอยู นาเรียน สํานักปลัด

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด วัดทากระบือใหนาอยู นาเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดทากระบือ และขยายอาคาร สะอาด  ถูกสุขอนามัย 

ทากระบือ  - เพื่อขยายหองเรียนศูนยพัฒนา ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด ตามแบบแปลน  - เด็กมีความสุขมีพัฒนาที่

เด็กเล็กวัดทากระบือใหมีพื้นที่ ที่เทศบาลกําหนด สมวัย

เพียงพอเหมาะสมกับจํานวนเด็ก

รวมงบประมาณ 4,100,000 2,640,000 4,200,000 4,300,000



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทที่ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2558 2560 2561  (KPI) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการระบบหลักประกันสุขภาพ เพื่อสรางหลักประกันสุขภาพใหแก สมทบงบประมาณกองทุนหลักประกัน 90,000  80,000  90,000  90,000  กิจกรรมที่ดําเนินการ ประชาชนไดรับบริการดาน กองทุนหลักประกัน

ในระดับทองถิ่น ประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการปองกัน สุขภาพในระดับทองถิ่นเทศบาลตําบล ตามโครงการ สาธารณสุขอยางทั่วถึง สุขภาพเทศบาล

ฟนฟูสรรถภาพที่จําเปนตอสุขภาพ ภูผามานเพื่อดําเนินการปองกัน ฟนฟู ตําบลภูผามาน

สมรรถภาพที่จําเปนตอสุขภาพ

2 โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอ เผยแพรและประชาสัมพันธ อบรมใหความรูในการปองกันและ 50,000  50,000  50,000  50,000  จํานวนผูเขา ปญหาโรคติดตอลดนอยลง กองสาธารณสุข

รายแรง ใหประชาชนมีความตระหนัก ควบคุมโรคติดตอรายแรง เชน ฉีหนู รับการอบรม

ในการปองกันและควบคุม โรคทองรวงอยางรุนแรง,โรคมือเทาปาก รอยละ 75 ของ

โรคติดตอรายแรง โรคไขหวัดสายพันธุใหม ฯลฯ ประชาชนในเขต ฯ

3 โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบา เพื่อปองกันและแกไขปญหา อุดหนุนงบประมาณใหปศุสัตวอําเภอ 16,500  16,500  16,500  16,500  จํานวน งปม. ปญหาโรคพิษสุนัขบา ปศุสัตวอําเภอ

โรคพิษสุนัขบา ในการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ที่อุดหนุนเพื่อ ลดนอยลง

ดําเนินการตามโครงการ

4 โครงการปองกันโรคไขเลือดออก เพื่อปองกันควบคุมโรค 1.อบรมใหความรูกับ อสม. แกนนําชุมชน 120,000     120,000     120,000     120,000     สถิติของผูปวยไข ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น กองสาธารณสุข

ไขเลือดออกในเขตเทศบาล 2. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร ในการควบคุม เลือดออกในเขต และปญหาการเกิดโรค

โรคไขเลือดออก ลดนอยลง ไขเลือดออกลดนอยลง

5 โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูล เพื่อพัฒนาศักยภาพ สนับสนุนงบประมาณศูนย ศสมช. 45,000  90,000  45,000  45,000  ประชาชนไดรับ ประชาชนมีสุขภาพดี กองสาธารณสุข

ฐาน งานดานสาธารณสุขมูลฐาน หมูบานละ 7,500  จํานวน 6 หมูบาน บริการดานสาธารณ มีสุขอนามัยที่ดี

ใหมีประสิทธิภาพ เพื่อให อสม.ดําเนินการ 3 กลุม คือ สุขมูลฐาน

1.พัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข คิดเปนรอยละ 85

2. การแกไขปญหาสาธารณสุข ของประชาชน

3.การจัดบริการสุขภาพเบื้องตน

แนวทางที่  2 พัฒนา สงเสริม ดานสาธารณสุข การปองกันและควบคุมโรค

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 การเสริมสรางสุขภาวะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 ถึง 2561)

เทศบาลตําบลภูผามาน อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน

งบประมาณและที่ผานมา

ยุทธศาสตรที่  6 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ผ.01



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทที่ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2558 2560 2561  (KPI) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

6 โครงการพัฒนาศักยภาพดาน เพื่อพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข ดําเนินการอบรมทางดานสาธารณสุข 40,000  40,000  40,000  40,000  จํานวนผูเขา กลุมเปาหมายมีความรูดาน กองสาธารณสุข

สาธารณสุข กลุมตางๆ 3 กลุม คือ กลุมผูประกอบ รับการอบรม สาธารณสุขที่ถูกตอง

การ ,กลุมเสี่ยง , กลุมดานสงเสริมสุขภาพ

และกิจกรรมดานสาธารณสุข

7 โครงการกอสรางและปรับปรุง เพื่อเปนสถานที่ไวบริการประชาชน ดําเนินการกอสรางศูนยและซอมแซม 30,000  650,000   650,000     650,000   ศูนย ศสมช.ตามแบบ ประชาชนไดรับบริการดาน กองชาง

ศูนย ศสมช.ประจําหมูบาน ในดานสาธารณสุขตาง ๆ ศูนย ศสมช.ที่ชํารุดประจําหมูบานในเขต (บ.โนนคอม) ที่เทศบาลกําหนด สาธารณสุขอยางทั่วถึง

เทศบาล(ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด) งบฯซอมแซม ใกลบาน สะดวกในการรับบริการ

8 โครงการสงเสริมสนับสนุนระบบ  -เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการ เปนคาใชจายในระบบแพทยฉุกเฉิน เชน 550,000   400,000   550,000    550,000   ความพึงพอใจของ  ประชาชนไดรับความชวยเหลือ กองสาธารณสุข

แพทยฉุกเฉิน ระบบแพทยฉุกเฉิน คาตอบแทนการปฏิบัติงาน,คาอุปกรณ ประชาชนในการ ไดทันทวงทีในยามเกิดอุบัติเหตุ

ในการปฏิบัติงาน,คาวัสดุเครื่องแตงกาย ใหบริการระบบ หรือเจ็บปวยฉุกเฉิน

คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ แพทยฉุกเฉิน

9 โครงการจัดหนวยบริการสุขภาพ  เพื่อใหบริการเชิงรุกแบบ  -กิจกรรมบริการดานตาง ๆแกชุมชน 90,000   - 90,000  90,000   -ชุมชนทั้ง 6 ชุมชน  - ประชาชนไดรับบริการ กองสาธารณสุข

เคลื่อนที่ บูรณาการรวมกันกับองคกร เชน บริการสุขภาพเบื้องตน, ไดรับบริการทุก ดานสาธารณสุข มีความรู

ภาคีเครือขาย ใหความรูพื้นฐานในการควบคุมดูแล กิจกรรม 100 % ในการดูแลสุขภาพของตนเอง

 -ใหบริการดานสุขภาพเชิงรุก สุขภาพผูสูงอายุ  บริการตัดผม ฯลฯ  และคนในครอบครัวและไดรับ

ทุกดาน  -ทุกชุมชนมีกิจกรรมบูรณาการรวมกัน

รวมงบประมาณ 1,031,500   1,446,500   1,651,500  1,651,500  



แนวทางที่  3  พัฒนา สงเสริม และสนับสนุน การกีฬาและนันทนาการ

เปาหมาย  ตัวชี้วัด ผลลัพทที่ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2558 2560 2561  (KPI) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดแขงขันกีฬาประชาชน เพื่อสงเสริมใหประชาชนรักการ  -จัดการแขงขันกีฬาแกประชาชน 165,000    150,000    165,000   165,000   จํานวนผูเขารวม  -ประชาชนเกิดความสามัคคี สํานักปลัด

ออกกําลังกาย และเยาวชนทั้ง 6 หมูบาน แขงขันกีฬา ในหมูคณะและใชเวลาวาง

สรางวินัยและมีความสมัครสมาน  -จัดการแขงขันกีฬาประเภทลู ประชาชน ใหเกิดประโยชน

สามัคคี รูจัการวางแผนรวมกัน และประเภทลาน กีฬามหาสนุก  -ประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง

2 โครงการจัดการแขงขันกีฬา เพื่อสงเสริมใหประชาชน อุดหนุนงบประมาณใหที่ทําการ 15,000   15,000   15,000   15,000   จํานวนผูเขารวม ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง สํานักปลัด

"ภูผามานสัมพันธ ตานยาเสพติด" ขาราชการรักการออกกําลังกาย ปกครองอําเภอภูผามานเพื่อดําเนิน กิจกรรม  - มีความรัก ความสามัคคี รูแพ รูชนะ อําเภอ

และพัฒนาการกีฬา การแขงขันกีฬา ตามโครงการ รูอภัย

3 โครงการแขงขันกีฬานักเรียนตาน เพื่อเปนการสงเสริมใหความรูเพิ่ม  อุดหนุนงบประมาณให 40,000   40,000   40,000   40,000   จํานวนผูเขารวม  - เด็กและเยาวชน มีความสามัคคี สํานักปลัด

ยาเสพติด ทักษะปลูกฝงการมีน้ําใจนักกีฬา โรงเรียนในเขตเทศบาล กิจกรรม มีระเบียบ รูจักมีน้ําใจนักกีฬา รร.ในเขตเทศบาล

มีระเบียบวินัย ความสามัคคี อดทน เพื่อทําการแขงขันกีฬานักเรียน ตามโครงการ รูแพ รูชนะ รูอภัย  -ศูนยพัฒนา

การปฏิบัติตามขอตกลง สงเสริม  - เด็กและเยาวชน มีสุขภาพ เด็กเล็ก

สุขภาพใหแข็งแรง เกิดความสัมพันธ แข็งแรงสมบูรณ สามารถทํา

อันดีระหวางเด็ก ครู และผูปกครอง กิจกรรมรวมกัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 ถึง 2561)

เทศบาลตําบลภูผามาน อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน

งบประมาณและผานมา

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่  6  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ผ.01



เปาหมาย  ตัวชี้วัด ผลลัพทที่ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2558 2560 2561  (KPI) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและผานมา

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค

4 โครงการสงเสริมศูนยกีฬาประจํา เพื่อสงเสริมใหประชาชนได  -จัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬาประจําหมูบาน 90,000      120,000    90,000     90,000     จํานวนอุปกรณกีฬา ประชาชนไดมีการออก สํานักปลัด

หมูบาน ออกกําลังกาย และศูนยกีฬาเทศบาล เชน ลูกฟุตบอล ที่จัดซื้อ กําลังกาย

ตะกรอ เสาตาขายกีฬา ฯลฯ

5 โครงการแขงขันกีฬาเพื่อพัฒนา เพื่อสนับสนุนการแขงขัน สนับสนุนงบประมานใหแก 50,000    20,000    20,000   20,000   จํานวนผูเขารวม เด็กและเยาวชนไดแขงกีฬา สํานักปลัด

ทักษะกีฬาแกเยาวชน กีฬานักเรียนในเขตอําเภอภูผามาน โรงเรียนที่เปนเจาภาพ กิจกรรม มีรางกายแข็งแรง มีน้ําใจเปน

(กีฬาศูนยเครือขาย) จัดการแขงขันกีฬา(ศูนยเครือขาย) ตามโครงการ นักกีฬารูแพ รูชนะ รูอภัย

6 โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนตาน เพื่อสนับสนุนการแขงขันกีฬา อุดหนุนงบประมาณใหโรงเรียน 15,000    10,000    15,000   15,000   จํานวนผู เด็กและเยาวชนลูกหลานชาวเทศบาล สํานักปลัด

ยาเสพติด เยาวชนตานยาเสพติด ภูผามานในการแขงขันกีฬาเยาวชน เขารวมกิจกรรม ไดแขงขันกีฬา มีรางกายแข็งแรง

7 โครงการแขงขันฟุตบอล เพื่อสงเสริมการเลนกีฬาให  จัดการแขงขันฟุตบอล 7 คน 50,000       - 50,000     50,000     จํานวนผูเขารวม   -เด็กเยาวชนและประชาชน สํานักปลัด

(ภูผามานคัพ) กับเยาวชนและประชาชนที่สนใจ โดยเปดรับสมัครผูที่สนใจ กิจกรรม ทั่วไปที่เขารวมการแขงขัน

ในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกลเคียง ในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกลเคียง มีรางกายแข็งแรง มีน้ําใจนักกีฬา

หางไกลยาเสพติด

8 โครงการสงเสริมศิลปะดนตรีพื้นบาน  - เพื่อสงเสริมใหเด็กนักเรียน  -อุดหนุนงบประมาณใหโรงเรียน 50,000     - 50,000   50,000   ร.ร.รายงานผลการ นักเรียนไดรูจักและชวยกัน สํานักปลัด

ไดเรียนรูดานศิลปะดนตรีพื้นบาน บานโนนคอมในการอบรม ดําเนินงานให สืบสานดนตรีพื้นบาน

 -เพื่ออนุรักษศิลปะดนตรีพื้นบาน ความรูเกี่ยวศิลปะดนตรี  เทศบาลทราบ ไมใหสูญหาย

ใหคงอยูสืบไป พื้นบานใหแกเด็กนักเรียน

บานโนนคอม

 - อุดหนุนงบประมาณให 50,000     - 50,000   50,000   

โรงเรียนบานโนนสวางทากระบือ

ในการอบรมศิลปะดนตรี

พื้นบานโปงลาง



เปาหมาย  ตัวชี้วัด ผลลัพทที่ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2558 2560 2561  (KPI) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและผานมา

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค

9 โครงการเตนแอโรบิค  -เพื่อสงเสริมใหประชาชน 1. จัดชมรมแอโรบิคใน 50,000    75,000    50,000   50,000    ชมรมแอโรบิค 1.ประชาชนในเขตเทศบาล กองสาธาฯ

ไดออกกําลังกายเปนประจํา เขตเทศบาล 1 ชมรม เห็นความสําคัญในการ

 2.จัดกิจกรรมเตนแอโรบิค   -มีการจัดเตน ออกกําลังกาย

ตอนเย็น แอโรบิคตอนเย็น 2.ประชาชนในเขตเทศบาล

3 วัน/1สัปดาห มีสุขภาพรางกายที่ดีขึ้น

อยางตอเนื่อง

10 โครงการกอสรางลานกีฬา  - เพื่อใหประชาชนมีลาน  กอสรางลานกีฬา ขนาด 120,000   -  -  - ลานกีฬา  1. ประชาชนมีสุขภาพ กองชาง

บริเวณตลาดสดเทศบาลตําบล กีฬาไวออกกําลังกาย กวาง 10 เมตร ยาว 20 เมตร พรอมเวที ดีถวนหนา

ภูผามาน  หนา 10 เซนติเมตร พรอมเวที ตามแบบแปลน 2. ประชาชนรักการออก

สูง 1.20 เมตร ขนาด ที่เทศบาลกําหนด กําลังกาย

4 × 3 เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

รวมงบประมาณ 695,000       430,000       545,000   545,000   



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทที่ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2558 2560 2561  (KPI) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท)  (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุ เพื่อจายเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุ จายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 4,700,000   4,100,000   5,100,000   5,600,000  จํานวนผูรับ ผูสูงอายุมีรายไดเพียงพอตอ สํานักปลัด

100 % ตามขั้นบันได ที่อายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป ตามหลักเกณฑที่ระเบียบกําหนด เบี้ยยังชีพ การยังชีพ

ตามนโยบายรัฐบาล 100 % ของผูมีสิทธิ์ไดรับ

2 โครงการจัดเบี้ยยังชีพแกคนพิการ เพื่อจายเบี้ยยังชีพแกคนพิการ จายเบี้ยยังชีพแกคนพิการที่ชวยเหลือ 900,000 500,000 950,000   1,000,000  จํานวนผูรับ คนพิการที่มีฐานะยากจน สํานักปลัด

100% ที่ชวยเหลือตนเองไมได ตนเองไมไดทุกราย เบี้ยยังชีพ และชวยเหลือตนเองไมได

ไดรับเบี้ยยังชีพ

3 โครงการจัดเบี้ยยังชีพแกผูปวยเอดส เพื่อจายเบี้ยยังชีพแกผูปวยเอดส จายเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 30,000   40,000   40,000   45,000  จํานวนผูรับ ผูปวยเอดสไดรับเบี้ยยังชีพ สํานักปลัด

100% เบี้ยยังชีพ

4 โครงการชวยเหลือผูปวยเอดส เพื่อสงเสริมอาชีพหรือสวัสดิการ สนับสนุนงบประมาณแก 15,000   15,000   15,000   15,000  จํานวนผูรับ ประชาชนในเขตเทศบาลที่ สํานักปลัด

และผูติดเชื้อ HIV ผูปวยเอดส ศูนยผูปวยเอดสอําเภอภูผามาน ผลประโยชน ปวยไดรับการสงเคราะห

5 โครงการจางนักเรียนทํางานในชวง เพื่อชวยเหลือนักเรียนใหมีงานทํา ดําเนินการจางนักเรียน/นักศึกษา 80,000   80,000   80,000   80,000  จํานวนนักเรียน นักเรียน/นักศึกษามีรายได สํานักปลัด

ปดภาคเรียน ในชวงปดภาคเรียน ใหทํางานชวงปดภาคเรียน ที่รวมโครงการ ระหวางปดภาคเรียน

แนวทางที่  4  สงเคราะหและชวยเหลือ ผูยากจน และผูดอยโอกาส 

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 การเสริมสรางสุขภาวะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 ถึง 2561)

เทศบาลตําบลภูผามาน อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน

งบประมาณและที่ผานมา

ยุทธศาสตรที่  6  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ผ.01



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทที่ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2558 2560 2561  (KPI) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท)  (บาท) (บาท) (บาท)

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

6 โครงการชวยเหลือประชาชน 1) สงเคราะห,ชวยเหลือ ผูประสบภัย สงเคราะห,ชวยเหลือ โดยใหเปน 200,000 200,000 200,000   200,000   จํานวนผูไดรับ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สํานักปลัด

ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล ธรรมชาติซ้ําซาก ทางการเกษตร เงินหรือวัสดุอุปกรณตามที่ระเบียบ ผลประโยชน

เลี้ยงสัตว , ประมง กําหนดไว

2)ชวยเหลือผูดอยโอกาส ผูยากจน 

ผูยากไร หรือไรที่พึ่ง

7 โครงการปองกันและบรรเทา เพื่อปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ดําเนินการชวยเหลือประชาชนที่ 500,000 500,000 500,000   500,000   จํานวนผูไดรับ ประชาชนไดรับการชวยเหลือ สํานักปลัด

สาธารณภัยกรณีฉุกเฉิน ซึ่งไมสามารถคาดการณได ประสบภัยธรรมชาติที่ไมสามารถคาด ผลประโยชน ไดทันทวงที่เมือประสบภัย

ลวงหนา เชน อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย การณไดลวงหนา อุทกภัย วาตภัยฯลฯ

ธรณีพิบัติ ทั้งกอน  ขณะ  และหลังเกิดภัย

8 โครงการปรับปรุงที่อยูอาศัย เพื่อชวยเหลือดานที่อยูอาศัย กอสรางหรือปรับปรุงที่อยูอาศัยให 100,000 100,000 100,000   100,000   บานทองถิ่นไทย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี กองชาง

ใหแกผูยากไรยากจน ใหแกผูยากไร แกประชาชนที่ยากไร ไรที่พึ่ง ตามแบบที่

ที่สมควรไดรับการชวยเหลือ เทศบาลกําหนด

9 โครงการจัดงานเทศกาลไหม  เพื่อสมทบงบประมาณใหอําเภอ อุดหนุนงบประมาณใหอําเภอภูผามาน 15,000    15,000    15,000     15,000      จํานวนผูเขารวม ศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน อําเภอภูผามาน

ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาด ภูผามานในการจัดรถขบวนแห จัดสง เพื่อเขารวมกิจกรรมในงานไหม กิจกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 

จังหวัดขอนแกน นางสาวขอนแกน เขารวมงาน ประเพณีผูกเสี่ยวจังหวัดขอนแกน ของภาคอีสาน ไดถูกเผยแพร

เทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยว ใหเปนที่รูจักแกบุคคลทั่วไป

10 โครงการสนับสนุนกิจกรรมของ เพื่อใหการสงเคราะหดานอาหาร อุดหนุนงบประมาณใหอําเภอภูผามาน 10,000   10,000   10,000     10,000  จํานวนผูรวม กาชาดจังหวัดขอนแกน อําเภอภูผามาน

เหลากาชาดจังหวัดขอนแกน เครื่องดื่มและสถานที่แกผูเขารวม เพื่อเปนคาใชจายคาจางเหมาเตรียม บริจาคโลหิต มีเลือดไวชวยเหลือผูปวย

ดานการบริจาคโลหิต ดวงตา บริจาคโลหิต สถานที่ , คาจางเหมาทําอาหาร

และอวัยวะ คาจางเหมารถรับ-สงผูบริจาคโลหิต

11 โครงการสงเสริมอาชีพผูสูงอายุและ เพื่อสงเสริมอาชีพใหแกผูสูงอายุ  -ฝกอบรมอาชีพใหแกผูสูงอายุ 50,000   50,000   50,000     50,000     จํานวนผูเขารับ ผูสูงอายุและผูพิการมีรายได สํานักปลัด

คนพิการ และคนพิการ อาชีพทีเปนภูมิปญญาทองถิ่น เชน การฝกอบรม เสริมลดภาระใหกับครอบครัว

เครื่องจักรสาน และสังคม

 - อบรมสารพัดชางใหแกผูพิการ 50,000   50,000   50,000     50,000     



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทที่ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2558 2560 2561  (KPI) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท)  (บาท) (บาท) (บาท)

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

12 โครงการกองทุนสวัสดิการ  1. เพื่อสงเสริมการจัดสวัสดิการ  -อุดหนุนงบประมาณใหแก 50,000    - 80,000   100,000      -จํานวน  1. ประชาชนใน สป./

ชุมชนตําบลภูผามาน ชุมชนโดยชุมชนดูแล สงเสริม กองทุนสวัสดิการชุมชน สมาชิกที่สมัคร ชุมชนสามารถดูแล หมูบาน

(ในเขตเทศบาล) ในเรื่องการจัดสวัสดิการสังคม ในการบริหารจัดการกองทุน เขารวมกองทุน ชวยเหลือดาน ชุมชน

ใหแกคนในชุมชน ประสงคที่ตั้งไว สวัสดิการสังคม

 2. เพื่อใหชุมชนมีกองทุนในการ  - จํานวนเงิน ซึ่งกันและกันได

ดูแลชวยเหลือเกื้อกูลกันของ ในการกอตั้ง  2. ชุมชน (กองทุน)

คนในชุมชนโดยยึดหลักการ กองทุน มีงบประมาณหรือมี

พึ่งตนเองมากกวาการพึ่งพา กองทุนในการจัด

สวัสดิการสังคม

อยางมั่นคง

13 โครงการสนับสนุนภารกิจ เพื่อสนับสนุนภารกิจ อุดหนุนงบประมาณให 10,000     - 10,000   10,000  รายงานผล ผูประสบภัย ผูยากไร สํานักปลัด

เหลากาชาดจังหวัดขอนแกน ของเหลากาชาดในการใหการ เหลากาชาดจังหวัดขอนแกน การดําเนินงาน ผูดอยโอกาส ในเขต

สงเคราะหและชวยเหลือ จากเหลา จังหวัดขอนแกน

ผูประสบภัย ผูดอยโอกาส กาชาด ไดรับการชวยเหลือ

14 โครงการอุดหนุนการแกไข  - เพื่อเปนศูนยกลางรับเรื่อง  อุดหนุนงบประมาณใหอําเภอ 30,000    -  -  - อําเภอรายงาน  - ประชาชนมีชองทาง สํานักปลัด

ปญหา "ศูนยดํารงธรรมอําเภอ ราวความเดือดรอนของประชาชน ภูผามานเพื่อดําเนินการตาม ผลการดําเนิน ในการติดตอสื่อสาร

ภูผามาน" (ศดธ.อ.ภูผามาน) ในทุกเรื่องทางชองทางการ วัตถุประสงคของโครงการ งานใหเทศบาล ประสานงานในการ

ประจําป 2559 สื่อสารที่ทันสมัย ไดแก โทรศัพท ทราบ รองทุกข รองเรียน

Internet และอื่น ๆ และรูผลการรอง

 - เพื่อเปนศูนยกลางประสานการ ทุกขรองเรียนทันที

ปฏิบัติและสงเรื่องราวใหหนวย ที่ไดรับเรื่องราว

งานที่เกี่ยวของรับไปดําเนินการ ระหวางการปฏิบัติ

อยางรวดเร็ว และภายหลังภารกิจ

เสร็จสิ้นแลว

รวมงบประมาณ 6,740,000    5,660,000    7,200,000   7,775,000  



แนวทางที่ 5  สงเสริมกระบวนการเรียนรูในการดําเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทที่ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2558 2560 2561  (KPI) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท)  (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเสริมความรูเกี่ยวกับ เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรหันมา 1.ฝกอบรมความรูเกี่ยวกับเกษตรชีวภาพ 60,000 30,000 60,000 60,000  จํานวนผูเขารวม  -เพิ่มผลผลิตแกพืชผลทางการเกษตร สํานักปลัด

การทําเกษตรชีวภาพ ทําการเกษตรโดยใชวิธีเกษตรชีวภาพ ใหกับเกษตรกรและผูที่สนใจในเขตเทศบาล กิจกรรมตาม  -ลดตนทุนในการผลิต เกษตรอําเภอ

2.ตรวจคัดกรองเพื่อออกใบรับรองแกผูผาน โครงการ  -เพิ่มรายไดใหแกเกษตรกร ภูผามาน

มาตรฐาน GAP ที่กําหนดเพื่อสงเสริม  -เกษตรกรมีความอยูดีกินดี

การตลาด

 3. จัดหาอุปกรณการผลิตสารชีวภัณฑ

2 โครงการสงเสริมการประมงน้ําจืด เพื่อใหมีการขยายพันธุปลาที่เพียง  -ผลิตพันธุปลาแจกจายใหกับประชาชน 30,000   30,000   30,000   30,000   -จํานวนประชาชน  -มีพันธุปลาปลอยลงสูแหลงน้ํา สํานักปลัด

พอตอการบริโภคและเพิ่มรายได  -สงเสริมการแปรรูปและการถนอมอาหาร ที่เขารวมโครงการ  -ประชาชนมีอาชีพเสริม

ใหแกประชาชน จากปลา 30,000    - 30,000   30,000 มีรายไดเพิ่มขึ้น คุณภาพชีวิตดี

3 โครงการจัดตั้งศูนยสาธิตการเรียนรู เพื่อเปนศูนยเรียนรูดานการเกษตร   - จัดทําแปลงสาธิตการปลูกผักตามหลัก 50,000   50,000   50,000   50,000   -จํานวนกิจกรรม  -เกษตรกรมีความรูนําไปพัฒนา สํานักปลัด

เศรษฐกิจพอเพียง ชีวภาพใหกับเกษตรกรและผูที่สนใจ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ดําเนินการตาม ดานการเกษตรของตน

ไดศึกษา   -กอสรางแหลงเรียนรูเกษตรชีวภาพ ฯลฯ 350,000    -  -  - โครงการ  -เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

บริเวณสํานักงานเทศบาลตําบลภูผามาน  -แหลงเรียนรู  -เพิ่มรายไดใหแกเกษตรกร

กวาง 6 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 5.5 เมตร เกษตรตามแบบ

พื้นที่ใชสอย 48 ตารางเมตร แปลนที่เทศบาล

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด กําหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 ถึง 2561)

เทศบาลตําบลภูผามาน อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ยุทธศาสตรที่  6 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  7 การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขันภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผ.01



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทที่ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2558 2560 2561  (KPI) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท)  (บาท) (บาท) (บาท)

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

4 โครงการขับเคลื่อนขยายผลโครงการ  -เพื่อขยายผลโครงการอันเนื่อง อุดหนุนงบประมาณใหอําเภอภูผามาน 30,000    - 30,000   30,000 อําเภอรายงาน  -ประชาชนมีแหลงเรียนรูตาม สํานักปลัด

ตามแนวพระราชดําริ มาจากพระราชดําริ ดําเนินการตามโครงการ ผลการดําเนินการ แนวพระราชดําริ

 -เพื่อสนองพระราชดําริตาม ตามวัตถุประสงค

ของโครงการ

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหเทศบาลทราบ

5 โครงการสงเสริมยุวเกษตรกร  - เพื่อใหความรูแกเด็กดานการ อุดหนุนงบประมาณใหเกษตรอําเภอ 20,000    -  -  - เกษตรอําเภอราย  - เด็กและเยาวชนรูจักวิธี สํานักปลัด

ในโรงเรียน เกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ชุมชน ภูผามานในการจัดอบรมตามโครงการ งานผลการดําเนิน ทําการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ เกษตรอําเภอ

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมยุวเกษตรกรในโรงเรียน งานใหเทศบาล ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภูผามาน

ทราบ

รวม 570,000 110,000 200,000 200,000



แนวทางที่  6 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทที่ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2558 2560 2561  (KPI) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท)  (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปองกันและแกไขปญหา  1.เพื่อดําเนินการแกไขปญหายาเสพติด  ดําเนินการแกไขปญหายาเสพติด 100,000   100,000   100,000   100,000   ผลการดําเนินงาน ปญหายาเสพติดในพื้นที่ สํานักปลัด

ยาเสพติด ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลภูผามาน ตามนโยบายรัฐบาล และ ในการแกไขปญหา เทศบาลตําบลภูผามาน

นโยบายจังหวัดขอนแกน ตาม ยาเสพติด ลดนอยลง

โครงการจังหวัดขอนแกน ไมยุง

เกี่ยวยาเสพติดอยางยั่งยืน 

 2. เพื่อปองกันและแกไขปญหายา อุดหนุนงบประมาณให ศป.ปส.อ. 30,000  30,000  30,000    30,000   ปญหายาเสพติดในเขต ศป.ปส.อ.

เสพติดในเขตอําภอภูผามาน อําเภอภูผามาน ในการแกไข อําเภอภูผามานลดนอยลง ภูผามาน

ปญหายาเสพติด

  3.เพื่อปองกันและแกไขปญหายา อุดหนุนงบประมาณให ศอ.ปส.จ. 30,000  30,000  30,000    30,000   ปญหายาเสพติดในจังหวัด ศอ.ปส.จ.

เสพติดในจังหวัดขอนแกน จังหวัดขอนแกน ในการแกไข ขอนแกนลดนอยลง ขอนแกน

ปญหายาเสพติด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 ถึง 2561)

เทศบาลตําบลภูผามาน อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ยุทธศาสตรที่  6  การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

ผ.01



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทที่ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2558 2560 2561  (KPI) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท)  (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการ "ชุมชนภูผามาน  เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน อุดหนุนงบประมาณใหสภ. 30,000   -  -  - สภ.ภูผามานรายงาน ปญหายาเสพติด สํานักปลัด

ปลอดภัย เยาวชนหางไกล ดานการปองกันและปราบปราม ภูผามานในการแกไขปญหา ผลการดําเนินงาน ในเขตเทศบาลตําบล สภ.ภูผามาน

ยาเสพติด ประจําป 2559" ยาเสพติดให สภ.ภูผามาน ยาเสพติด ใหเทศบาลตําบล ภูผามานลดนอยลง

ภูผามานทราบ

รวมงบประมาณ 190,000     160,000     160,000   160,000   

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



แนวทางที่  7 พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหมาย  ตัวชี้วัด ผลลัพทที่ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2558 2560 2561  (KPI) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดการจราจรภายใน เพื่อปองกันอุบัติเหตุในเขตเทศบาล 1. จัดทําเครื่องหมายจราจรตางๆ 100,000 60,000   100,000   100,000   เครื่องหมายจราจร ประชาชนมีความปลอดภัยในการ สภ.ภูผามาน

เขตเทศบาล กระจกนูน สัญจรไปมา และจํานวนอุบัติเหตุ สํานักปลัด

2.ติดตั้งกระจกนูนบริเวณจุดเสี่ยงที่ 100,000 100,000 - - ลูกระนาดยาง ลดลง

เปนทางแยกตางๆ 

3.ติดตั้งลูกระนาดยางเพื่อใหรถชะลอ 50,000   50,000    - -

ความเร็วในบริเวณจุดเสี่ยง ซอยตางๆ

ในเขตเทศบาลตามมาตรฐาน

ความปลอดภัยตามที่กฎหมายกําหนด

2 โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อปองกันอุบัติเหตุในเขตเทศบาล จัดตั้งจุดสกัดและบริการประชาชน 70,000   60,000   70,000 70,000 จํานวนผูเขารวม ประชาชนไดรับความปลอดภัย สํานักปลัด

ในชวงเทศกาลตางๆ ตั้งจุดตรวจ ในการสัญจรผานไปมา กองสาธารณสุข

3 โครงการติดตั้งกลองวงจรปด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ดําเนินการติดตั้งกลองวงจรปด 100,000 100,000 100,000   100,000   กลองวงจรปด ประชาชนมีความปลอดภัยจาก สํานักปลัด

ของพี่นองประชาชนตลอดจนสวน บริเวณจุดเสี่ยงเชน หนาวัดทากระบือ ชีวิตและทรัพยสิน

ราชการตาง สถานที่ราชการตางๆที่สําคัญ

4 โครงการฝกอบรมวินัยจราจร เพื่อใหความรูแกประชาชนในเรื่องวินัย ประชาชนมีความรูความเขาใจใน 30,000   30,000   30,000 30,000 จํานวนผูเขารวม สามารถลดปญหาการเกิดอุบัติเหตุ สํานักปลัด

การจราจร เรื่องกฏระเบียบและวินัยจราจร อบรม

สามารถลดปญหาการเกิดอุบัติเหตุ

5 โครงการฝกอบรมสมาชิก เพื่อสงเสริมมาตรการปองกันภัย ฝกทบทวนสมาชิก อปพร.ในเขต 160,000 120,000 160,000   160,000   จํานวนสมาชิกอปพร. สมาชิก อปพร.มีประสิทธิภาพ สํานักปลัด

อปพร. ที่มีตอบานเรือน ชีวิต ผูอยูอาศัย เทศบาลพรอมทั้งจัดซื้อชุดใหแก ที่เขารับการฝก ในการปองกันภัยเพิ่มมากขึ้น

ผูเขารับการฝกอบรมทุกนาย อบรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 ถึง 2561)

เทศบาลตําบลภูผามาน อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  6  การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู

งบประมาณและที่ผานมา
ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

ผ.01



เปาหมาย  ตัวชี้วัด ผลลัพทที่ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2558 2560 2561  (KPI) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค

6 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ เพื่อใหมีครุภัณฑพรอม จัดซื้อครุภัณฑสําหรับใชในการ 200,000 200,000 200,000   200,000   จํานวนครุภัณฑ มีครุภัณฑที่มีประสิทธิภาพ สํานักปลัด

สําหรับการปองกันและบรรเทา สําหรับการปองกันและบรรเทา ปองกันภัย เชน สายน้ําดับเพลิง ปองกันภัย ในการปองกันภัย

สาธารณภัย สาธารณภัย

7 โครงการฝกซอมแผนปองกัน เพื่อซอมแผนปองกันและบรรเทา ฝกอบรมฝกซอมแผนปองกันและ 30,000   30,000   30,000 30,000     จํานวนผูเขารวม ประชาชนสามารถชวยเหลือ สํานักปลัด

และบรรเทาสาธารณภัย สาธารณภัย บรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาล โครงการ ตนเองไดเวลาเกิดภัยวิบัต

8 โครงการกอสรางสถานีจายน้ํา เพื่อใหมีสถานีจายน้ํา - สูบน้ําเพื่อ ดําเนินการกอสรางสถานีจายน้ํา - 200,000 98,000    -  - สถานีสูบน้ํา สามารถชวยเหลือประชาชนที่ กองชาง

สูบน้ําเพื่อการดับเพลิง การดับเพลิง สูบน้ําเพื่อการดับเพลิง ตามแบบที่ ประสบอัคคีภัยไดทันทวงที

บริเวณหนองสมอ เทศบาลกําหนด

9 โครงการความรวมมือในการ เพื่อเปนการสนธิกําลังในการปองกัน 1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น 50,000    - 50,000 50,000 จํานวนผูประสบ  -สามารถชวยเหลือประชาชน สํานักปลัด

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และบรรเทาสาธารณภัยในเขต ลงนามสัญญาในการสนธิกําลังเพื่อ สาธารณภัย ไดทันทวงทีเมื่อเกิดสาธารณภัย

อําเภอภูผามาน บรรเทาสาธารณภัยในเขตอําเภอ  - ประชาชนไดรับขอมูลขาวสาร

ภูผามาน ในการปองกันสาธารณภัยมากขึ้น

2. จัดทําปายและระบบเตือนภัย

3.ซักซอมแผนในการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

10 โครงการเสริมสรางศักยภาพ เพื่อเตรียมความพรอมใหกับชุมชน จัดอบรมพัฒนาศักยภาพของ 50,000    - 50,000 50,000 จํานวนผูเขารวม   -ประชาชนไดรับความ สํานักปลัด

ชุมชนดานการปองกัน /หมูบาน ไดมีความรู ความเขาใจ ชุมชนใหความรูความเขาใจตาม การอบรมคิดเปน ชวยเหลือไดทันทวงทีเมื่อเกิด

และบรรเทาสาธารณภัย และเกิดความตระหนักถึงศักยภาพ แนวทางที่กรมปองกันและบรรเทา 100% ตาม สาธารณภัย

ของชุมชนในการปองกันสาธารณภัย สาธารณภัยกําหนด แนวทางของ

ตาง ๆเตรียมพรอมในการชวยเหลือ รุนละ 2 วัน กรมสาธารณภัย

ประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัย ( 3 หมูบาน/รุน/ 60 คน) กําหนด

รวมงบประมาณ 1,140,000  848,000     790,000  790,000  



ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู

เปาหมาย  ตัวชี้วัด ผลลัพทที่ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2558 2560 2561  (KPI) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อใหประชาชนไดมี อุดหนุนงบประมาณใหการไฟฟาสวนภูมิภาค 400,000    500,000   400,000   400,000   ขยายเขตไฟฟาตาม ประชาชนมีไฟฟาใชในการดํารง การไฟฟา

เทศบาล ไฟฟาใชอยางทั่วถึง ดําเนินการขยายเขตไฟฟาในเขตเทศบาลให แบบแปลนกําหนด ชีวิตประจําวันและใชในการเกษตร สวนภูมิภาค

ทุกครัวเรือนและปลอดภัย ทั่วถึงบริเวณบานเรือนและพื้นที่เกษตร

2 โครงการปรับปรุงทอเมนประปา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ วางทอ PVc ชั้นคุณภาพ 8.5  ขนาด 4" 3,500,000 446,000   3,000,000     7,000,000 ปรับปรุงทอธาร  - มีประชาชนมีน้ําไวอุปโภค กองชาง

ในเขตเทศบาล ในการจําหนายน้ําประปา ทุกหมุบานในเขตเทศบาล (บ.โนนสวาง) ประปาตามแบบ บริโภคอยางทั่วถึงทุกครัวเรือน

ที่เทศบาลกําหนด

3 โครงการจัดซื้อเครื่องทดสอบการ เพื่อเปนเครื่องทดสอบ จัดซื้อเครื่องทดสอบการตกตะกอนของน้ํา 85,000       -  -  - เครื่องทดสอบ   - ไดน้ําที่สะอาดมีคุณภาพ กองชาง

ตกตะกอนของน้ํา การตกตะกอนของน้ํา สําหรับหองปฏิบัติการ จํานวน 1 เครื่อง การตกตะกอน เพื่อใหบริการแกผูใชน้ํา

สําหรับหองปฏิบัติการ จํานวน 1 เครื่อง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 ถึง 2561)

เทศบาลตําบลภูผามาน อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน

งบประมาณและที่ผานมา

แนวทางที่  1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค ,สาธารณูปการที่ไดมาตรฐาน

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 5 การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงและอาเซียน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ผ.01



เปาหมาย  ตัวชี้วัด ผลลัพทที่ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2558 2560 2561  (KPI) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค

4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อใชขุดดินซอมทอประปา  - รถแบล็คโฮ สําหรับขุดซอมทอน้ําประปา  -  -  - 1,300,000   -รถแบล็คโฮ มีเครื่องมืออุปกรณในการ กองชาง

การผลิตน้ําประปา ที่แตกรั่ว จํานวน 1 คัน จํานวน 1 คัน ซอมประปาบริการประชาชน

 - เพื่อเพิ่มกําลังการผลิต  - กอสรางโรงกรองน้ําพรอมถังตกตะกอน   - 2,500,000       -   - โรงกรองน้ํา  - เพิ่มกําลังการผลิตน้ําประปา

น้ําประปาใหเพียงพอตอการ ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด ตามแบบแปลน ใหเพียงพอตอความตองการ

ที่เทศบาลกําหนด ของผูใชน้ํา

5 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหประชาชนได กอสรางถนน คสล.  ขนาดกวาง 3. 00 เมตร 165,000     -  -  - ปรับปรุงถนน ประชาชนมีความพึงพอใจ กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก สัญจรไดอยางสะดวกและ ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลน มีความปลอดภัยในการใชรถ

ซอยประชาอุทิศ ปลอดภัย ที่เทศบาลกําหนด ใชถนน

6 โครงการยกระดับถนน เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง กอสรางยกระดับถนนสูงเฉลี่ย 0.60ม. 300,000     -  -  - กอสรางยกระดับ  -ประชาชนมีความพึงพอใจ กองชาง

คสล. ซอย 6/1 (ขามเทศ ในฤดูน้ําหลาก ถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กวาง1.00 เมตร ถนน คสล. ในการแกไขปญหาน้ําทวมขัง

พัฒนา) ระยะทาง 122 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา ตามแบบแปลน  - ประชาชนสัญจรไปมา

488  ตารางเมตร พรอมไลทางหินคลุก ที่เทศบาลกําหนด สะดวก ปลอดภัย

7 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อเปนถนนในการใช กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร  -  - 1,170,000      - กอสรางถนน  -ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

ซอยเทศบาล 1 สัญจรไปมาของประชาชน กวาง 3 เมตร ระยะทาง 704 เมตร คสล.ตามแบบแปลน ที่สะดวกและปลอดภัย

ที่มีบานเรือนและมีที่นา พรอมหูชางหรือพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา ที่เทศบาลกําหนด

อยูในบริเวณซอยเทศบาล 2,112 ตารางเมตรและไหลทางหินคลุก

1

8 โครงการกอสรางถนนทางเชื่อม  เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 50,000       -  -  - กอสรางถนน  -ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

ซอย 14 กับถนนหนองเขียด ใชรถใชถนนของประชาชน กวาง 6 เมตร ยาว 10.7 เมตร พรอมหูชาง คสล.ตามแบบแปลน ที่สะดวกและปลอดภัย

วังสวาบ ในเขตเทศบาลและพื้นที่ หรือพื้นที่ไมนอยกวา 85 ตารางเมตรพรอม ที่เทศบาลกําหนด

ใกลเคียง ไหลทางหินคลุก 

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด



เปาหมาย  ตัวชี้วัด ผลลัพทที่ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2558 2560 2561  (KPI) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค

9 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนไดใช กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 75,000       -  -  - กอสรางถนน  -ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

แยกซอย 10 สัญจรไปมา กวาง 3 เมตร ยาว 45 เมตร พรอมหูชาง คสล.ตามแบบแปลน ที่สะดวกและปลอดภัย

หรือพื้นที่ไมนอยกวา 135 ตารางเมตรพรอม ที่เทศบาลกําหนด

ไหลทางหินคลุก 

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

10 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อใหประชาชนไดใช กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร  -  - 320,000    - กอสรางถนน  -ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

เลียบลําน้ําเชิญ จากวัด สัญจรไปมา กวาง 3 เมตร ยาว 195 เมตร พรอมหูชาง คสล.ตามแบบแปลน ที่สะดวกและปลอดภัย

เฉลียงทองถึงถนนประชาอุทิศ หรือพื้นที่ไมนอยกวา 585 ตารางเมตรพรอม ที่เทศบาลกําหนด

ไหลทางหินคลุก 

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

11 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนไดใช กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 100,000     -  -  - กอสรางถนน  -ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

แยก ซอย 20 สัญจรไปมา กวาง 3 เมตร ระยะทาง 60 เมตร คสล.ตามแบบแปลน ที่สะดวกและปลอดภัย

หรือพื้นที่ไมนอยกวา 180 ตารางเมตร ที่เทศบาลกําหนด

พรอมไหลทางหินคลุก

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

12 โครงการยกระดับทางเขา  เพื่อความปลอดภัยในการ กอสรางถนน คสล.ปากซอย 22 ยกระดับเชื่อม 70,000       -  -  - กอสรางถนน  -ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

ซอย  22 ใชรถใชถนนของประชาชน กับถนนหนองเขียด -วังสวาบ หนา 0.15 เมตร คสล.ตามแบบแปลน ที่สะดวกและปลอดภัย

ในเขตเทศบาลและพื้นที่ กวาง 4 เมตร ยาว 27 เมตร หรือพื้นที่ไมนอย ที่เทศบาลกําหนด

ใกลเคียง กวา 108 ตารางเมตร ถมดินสูงเฉลี่ย

0.6 เมตร พรอมวางทอลอดถนนขนาด 0.40 ม.

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด



เปาหมาย  ตัวชี้วัด ผลลัพทที่ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2558 2560 2561  (KPI) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค

13 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เพื่อปรับปรุงถนน คสล. ปรับปรุงถนน คสล. ซอย 13 โดยลาดยาง 158,000     -  -  - ปรับปรุงถนน  -ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

ซอย 13 ที่ผิวจราจรชํารุดใหใชงาน หนา 0.05 ม. กวาง 4 ม. ระยะทาง 106 ม.  คสล. ตามแบบ ที่สะดวกและปลอดภัย

ไดปกติ หรือพื้นที่ไมนอยกวา 424 ตารางเมตร แปลนที่เทศบาล

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด กําหนด

14 โครงการกอสรางถนน ประชาชนที่อาศัย ถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กวาง 3 เมตร 198,000     -  -  - กอสรางถนน  - ประชาชนมีความสะดวกใน กองชาง

คสล. แยกซอย 21 อยูในซอยและพื้นที่ใกลเคียง ระยะทาง 120 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา คสล.ตามแบบแปลน การสัญจรไปมา

ไดรับความสะดวกในการ 360 ตารางเมตร ไหลทางหินคลุก ที่เทศบาลกําหนด

ใชรถใชถนน ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

15 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ประชาชนที่อาศัย ถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กวาง 2.5 เมตร 62,000       -  -  - กอสรางถนน  - ประชาชนมีความสะดวกใน กองชาง

บานทากระบือ หมูที่ 4 อยูในซอยและพื้นที่ใกลเคียง ระยะทาง 45 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา คสล.ตามแบบแปลน การสัญจรไปมา

(ซอย 26) ไดรับความสะดวกในการ 112.5 ตารางเมตร พรอมไหลทางหินคลุก ที่เทศบาลกําหนด

ใชรถใชถนน ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

16 โครงการกอสรางถนนคันดิน  -เพื่อใชเปนถนนสัญจรไปมา  กอสรางถนนคันดินเลียบลําน้ําเชิญจาก 100,000     -  -  - กอสรางถนนคันดิน  - ประชาชนสัญจรไปมา กองชาง

เลียบลําน้ําเชิญ  - เพื่อเปนคันดินกั้นลําน้ํา บานนายสุเทพ ถึง สะพานลําหวยลึก ตามแบบแปลน ที่สะดวกและปลอดภัย

บานเซินใต เชิญในฤดูน้ําหลากไมให ผิวจราจรกวาง เฉลี่ย 3 เมตร สูงเฉลี่ย ที่เทศบาลกําหนด  - มีคันกั้นน้ําไมใหทวมบานเรือน

ทวมบานเรือน 0.60 เมตร ระยะทาง 1,260 เมตร ในฤดูน้ําหลาก

17 โครงการซอมแซมถนน เพื่อปรับปรุงถนนคันดิน ซอมแซมถนนคันดินชวงที่ไมสามารถใชงานได 25,000       -  -  - ซอมแซมถนน  - ประชาชนสัญจรไปมา กองชาง

คันดินตั้งแตซอย 16 ถึง ที่ชํารุดใหสามารถใชงาน (ถูกน้ํากัดเซาะจนพัง) กวางเฉลี่ย 4 เมตร คันดินตามแบบ ที่สะดวกและปลอดภัย

ม. 6 บานโนนสวาง ไดปกติ ลึกเฉลี่ย 2 เมตร ระยะทางไมนอยกวา 85 เมตร แปลนที่เทศบาล

หรือปริมาณดินไมนอยกวา 680 ลบม. กําหนด

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด



เปาหมาย  ตัวชี้วัด ผลลัพทที่ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2558 2560 2561  (KPI) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค

18 โครงการกอสรางถนนคันดิน เพื่อเปนถนนสําหรับใช กอสรางถนนคันดิน สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร 10,000       -  -  - ถนนคันดินตาม ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

สายตาดโตน สัญจรไปยังพื้นที่ทําการ กวาง 3 เมตร ระยะทางยาว 93 เมตร แปลนที่เทศบาล ที่สะดวกและปลอดภัย

ม.1 ตําบลภูผามาน เกษตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 279 ตารางเมตร กําหนด

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

19 โครงการลงหินคลุกพรอม  -เพื่อลงหินคลุกถนนคันดิน  - ลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยแยกซอย 3 1,440         -  -  - ลงหินคลุก  -ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

ปรับเกลี่ย แยกซอย 4 ที่มีอยูแลวใหประชาชน หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กวาง 1.70 เมตร ตามแบบแปลน ปลอดภัยในการสัญจรไปมา

แยกซอย 3 แยกซอย 20 ไดรับความสะดวกในการ ยาว 57 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไมนอยกวา ที่เทศบาลกําหนด โดยเฉพาะในฤดูฝน

(สุดซอย) สัญจร 6 ลูกบาศกเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

 - ลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยแยกซอย 4 4,320         -  -  -

หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กวาง 3 เมตร

ยาว 90 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไมนอยกวา

14 ลูกบาศกเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

 - ลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ยแยกซอย 20 3,360         -  -  -

หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กวาง 3 เมตร

ยาว 95 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไมนอยกวา

18 ลูกบาศกเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

20 โครงการซอมแซมเมรุมาศ เพื่อซอมแซมหลังคาเมรุมาศ ซอมแซมหลังคาเมรุมาศขนาดหลังคากวาง 200,000     -  -  - ซอมแซมหลังคา  -ประชาชนในเขตเทศบาล กองชง

หลังเกา วัดราษฎรศรัทธาธรรม หลังเกาที่ชํารุดใหชางานได 4 เมตร ยาว 7 เมตร สองดานหรือพื้นที่ เมรุมาศตาม และพื้นที่ใกลเคียงมีเมรุมาศ

ม. 6 ต.ภูผามาน ปกติ หลังคาไมนอยกวา 56 ตร.ม. พรอม แบบที่เทศบาล ไวใชประกอบพิธีทางศาสนา

ทาสีอาคาร ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด กําหนด ที่พรอมใชงาน



เปาหมาย  ตัวชี้วัด ผลลัพทที่ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2558 2560 2561  (KPI) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค

21 โครงการปรับปรุงเมรุมาศ เพื่อใหเมรุมาศสามารถใช ปรับปรุงเมรุมาศ หมู 6 บานโนนสวาง โดย  -  -  - 1,900,000 ปรับปรุงเมรุมาศตามแบบ ประชาชนมีฌาปณสถานที่ กองชาง

หลังใหมวัดราษฎรศรัทธาธรรม งานไดอยางมีประสิทธิ ปรับเปลี่ยนระบบการเผาเปนระบบไฟฟา ที่เทศบาลกําหนด ไดมาตรฐานในการประกอบ

ภาพและไมเกิดน้ําทวม ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด พิธกรรมทางศาสนา

22 โครงการติดตั้งไฟสองสวาง เพื่อติดตั้งไฟสองสวาง ติดตั้งเสาไฟฟาขนาด 6 เมตร จํานวน 8 ตน 400,000     -  -  - ไฟฟาสองสวาง  พนักงานและประชาชนผูรับ กองชาง

ทางเขาสํานักงานเทศบาล สองขางทางเขา ใชหลอด LED ทางเขาสํานักงาน บริการมีไฟฟาสองสวาง

สํานักงานเทศบาล ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด เทศบาลตามแบบที่ ในการสัญจรในยามวิกาล

ตําบลภูผามาน เทศบาลกําหนด

23 โครงการเสริมคันดินเลียบถนน เพื่อปองกันน้ําทะลักเขา กอสรางคันดินพรอมประตูระบายน้ํา กวาง 2 เมตร 760,000     -  -  - คันดิน  - เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรใหแก กองชาง

หนองเขียดวังสวาบ จากหมู 1 ทวมพืชผลทางการเกษตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร ความยาวไมนอยกวา 1,550 เมตร ตามแบบที่เทศบาล เกษตรกร มีรายไดเพิ่มขึ้น

ต.โนนคอม ถึง หมู 3 ต.โนนคอม พรอมประตูระบายน้ําเพื่อการเกษตร 3 จุด กําหนด มีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น

24 โครงการซอมแซมฟุตบาทจาก เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ซอมแซมฟุตบาทตามจุดที่พัง 250,000     -  -  - ฟุตบาทตามแบบ ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจร กองชาง

หนา ร.ร.บานโนนสวาง ฯ ทางเทา ลดอุบัติเหตุ ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด ที่เทศบาลกําหนด

ถึงหนาวัดทากระบือ

25 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร 769,000     -  -  - ถนน คสล. ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

สายทากระบือ -นาน้ําซํา ไป-มา กวาง 6.00 เมตร ความยาว 245 เมตร ตามแบบที่เทศบาล ในการสัญจร

หรือพื้นที่ไมนอยกวา 1,470 ตารางเมตร กําหนด

พรอมทางเชื่อมและไหลทางหินคลุก



เปาหมาย  ตัวชี้วัด ผลลัพทที่ หนวยงานที่
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค

26 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15เมตร 2,539,000  -  -  - ปรับปรุงถนน  -ประชาชน นักเรียน ที่สัญจร กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ใหมีสภาพดีประชาชน กวาง 6.00 เมตร ความยาวรวม830 เมตร คสล. ไปมามีความพึงพอใจในการ โครงการ

ถนนโนนคอม-นาน้ําซํา สัญจรไปมาสะดวก หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 4,980 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาล ใชรถใชถนนที่สะดวกและ ที่เกินศักยภาพ

ปลอดภัย ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด กําหนด ปลอดภัย ประสานแผน

ไปยัง

 อบจ.ขอนแกน

27 โครงการกอสรางถนน  - เพื่อใชเปนถนนขนสง กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 948,000     -  -  - ถนน คสล.  - ประชาชนมีถนน กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก พืชผลทางการเกษตร 0.15 เมตร กวาง 3 เมตร ยาวรวม 645 เมตร ตามแบบแปลน สัญจรไปมาอยางสะอาด โครงการ

สายตาดโตน  - เพื่อใชสัญจรไปมายัง หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,935 ตร.ม. ที่เทศบาลกําหนด ปลอดภัย ที่เกินศักยภาพ

พื้นที่ทําการเกษตรของ ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด  - เกษตรกรมีถนนขนสงสินคา ประสานแผน

เกษตรกร ทางการเกษตร ไปยัง

 อบจ.ขอนแกน

28 โครงการกอสรางถนน  - เพื่อใชเปนถนนขนสง กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา0.15ม. 1,480,000  -  -  - ถนน คสล.  - ประชาชนมีถนน กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กถนน พืชผลทางการเกษตร กวาง 4 เมตร ยาวรวม 700 เมตร หรือพื้นที่ ตามแบบแปลน สัญจรไปมาอยางสะอาด โครงการ

ประสานมิตร หมู 4 ถึง  - เพื่อใชสัญจรไปมายัง ไมนอยกวา 2,700  ตารางเมตร ที่เทศบาลกําหนด ปลอดภัย ที่เกินศักยภาพ

หมูที่ 6 ตําบลภูผามาน พื้นที่ทําการเกษตรของ ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด  - เกษตรกรมีถนนขนสงสินคา ประสานแผน

เกษตรกร ทางการเกษตร ไปยัง

 อบจ.ขอนแกน



เปาหมาย  ตัวชี้วัด ผลลัพทที่ หนวยงานที่
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ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค

29 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.  - เพื่อความปลอดภัย  กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม. 42,000       -  -  - ถนน คสล.  -ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

ทางเชื่อมซอยเทศบาล 3 ของประชาชนในการ กวาง 5.50 เมตร ยาว 12.90 เมตร ตามแบบแปลน ในการใชรถใชถนน

กับถนนหนองเขียด-วังสวาบ ใชรถใชถนน หรือพื้นที่ไมนอยกวา 83.1 ตารางเมตร ที่เทศบาลกําหนด  

พรอมไหลทางหินคลุก

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

รวมงบประมาณ 12,695,120      946,000       7,390,000     10,600,000     



แนวทางที่  2  การปรับปรุงสภาพภูมิทัศนและผังเมือง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทที่ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2558 2560 2561  (KPI) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจางเหมาบริการชุมชนใน เพื่อใหสภาพภูมิทัศนในเขตเทศบาล  - ดําเนินการจางเหมาชุมชนปรับปรุงสภาพ 50,000     100,000   50,000     50,000   ความสะอาด สภาพภูมิทัศนในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

การรักษาความสะอาด สวยงามและเปนเมืองนาอยูพรอม ภูมิทัศน ทําความสะอาดถนนคลองสาธารณะฯลฯ ของถนนคูคลอง สวยงามและเปนเมืองนาอยู

ทั้งเปนการสรางรายไดใหแก และจํานวน ประชาชนมีรายไดเสริม

ประชาชน ผูเขารวมโครงการ

2 โครงการพัฒนาชุมชนนาอยู  - เพื่อใหประชาชนที่อาศัยอยู  อุดหนุนงบประมาณใหหมูบานในเขตเทศบาล 120,000   120,000   120,000   120,000 รายงานผลการ หมูบานในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

อยางยั่งยืน ในชุมชนพัฒนาทําความสะอาด ชุมชนละ 20,000  บาท เพื่อพัฒนาหมูบาน ดําเนินงาน มีความสะอาด สวยงาม

หมูบาน/ชุมชนของตนเองใหนาอยู เชน คาวัสดุ อุปกรณในการทําความสะอาด ตามโครงการ นาอยู

 - เพื่อใหเกิดความสามัคคีในการ ในการตกแตงหมูบานใหสวยงาม นาอยู

ทํางานพัฒนาหมูบานรวมกัน

รวมงบประมาณ 170,000   220,000   170,000   170,000 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 ถึง 2561)

เทศบาลตําบลภูผามาน อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  5  การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 5 การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงและอาเซียน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ผ.01



ยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ และการทองเที่ยว

แนวทางที่  2  พัฒนาการทองเที่ยว

เปาหมาย  ตัวชี้วัด ผลลัพทที่ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561  (KPI) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝกอบรมมัคคุเทศทองถิ่น ซึ่งเปนเอกลักษณของชาวภูผามาน ฝกอบรมมัคคุเทศในทองถิ่น เพื่อบรรยาย 50,000 50,000 50,000 50,000       จํานวน การบริหารจัดการดานทองเที่ยวมี สํานักปลัด

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร วัฒนธรรมประเพณีแกนักทองเที่ยว ผูเขารับการ ประสิทธิภาพ

จัดการดานแหลงทองเที่ย อบรม

2 โครงการฝกอบรมการเปนเจาบาน เพื่อบริการและอํานวยความ ฝกอบรมใหความรูแกประชาชน   -  -   - 30,000       จํานวน นักทองเที่ยวมีความประทับใจ สํานักปลัด

ที่ดีเพื่อตอนรับนักทองเที่ยวและ สะดวกใหนักทองเที่ยว พอคา , แมคา นักเรียน ใหมีความรู ผูเขารับการ จากบริการดานอาหาร,ระบบการ

สวนราชการ เกี่ยวกับการเปนเจาบานที่ดีเพื่อตอนรับ อบรม รักษาความปลอดภัย 

นักทองเที่ยว

3 โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการ  -เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว  1.จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว เชน  -  -  - 200,000     จํานวนนัก ประชาชนมีรายไดจากกิจกรรม สํานักปลัด

ทองเที่ยวและสงเสริมการจัด แขงขันมินิมาราธอน , มหกรรมคอนเสริ์ต ทองเที่ยว การทองเที่ยว

Home Stay โดยชุมชน เปนตน เขามาเที่ยวที่

2.จัดระเบียบหมูบานเพื่อเตรียมพรอมเปน 50,000 ในทองถิ่น

หมูบาน Home Stay

3.การจัดสภาพภูมิทัศนโดยรอบหมูบาน 200,000

4.จัดอบรมใหความรูกับสมาชิก Home Stay 30,000

และเผยแพรประชาสัมพันธ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 ถึง 2561)

เทศบาลตําบลภูผามาน อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน

งบประมาณและที่ผานมา
ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความมั่นคงและมีความสามารถในการแขงขัน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  7 การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขันภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผ.01



เปาหมาย  ตัวชี้วัด ผลลัพทที่ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561  (KPI) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค

4 โครงการกอสรางศูนยบริการ  - เพื่อเปนจุดบริการนักทองเที่ยว  - กอสรางศูนยบริการนักทองเที่ยว 500,000  -  -  - ศูนยบริการ  - มีสถานที่สําหรับบริการดาน สํานักปลัด

นักทองเที่ยว เปนศูนยใหบริการขอมูลดาน บริเวณตลาดกกเกลือขนาดกวาง 4 ม. นักทองเที่ยว ขอมูลขาวสารแกนักทองเที่ยว

สถานที่ทองเที่ยว แผนที่ ยาว 4 ม. หรือพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา ปายตนทาง  - จํานวนนักทองเที่ยวที่เขามา

การเดินทาง สถานที่พัก รานอาหาร 16 ตารางเมตร ปายบอกทาง เที่ยวในเขตอําเภอภูผามานเพิ่มมาก

ฯลฯ แกนักทองเที่ยว  - กอสรางปายตนทาง ปายบอกสถานที่ 50,000     ปรับปรุง ขึ้นสงผลใหประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น

 -กอสรางสัญลักษณคางคาว 100,000   ภูมิทัศน และ

 - ปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบเปนจุด 100,000   สัญลักษณ

คางคาวตาม

แบบที่เทศบาล

ถายภาพสําหรับนักทองเที่ยว กําหนด

5 โครงการสงเสริมอาชีพการผลิต  - เพื่อใหประชาชนมีความรู  - อบรมสงเสริมการผลิต 30,000    - 30,000   30,000    จํานวน  -ประชาชนมีความรูในการ สํานักปลัด

ของที่ระลึกเพื่อสงเสริมรายได ในการผลิตของที่ระลึก ของที่ระลึกเพื่อสรางรายไดเสริม ผูเขารับ ผลิตของที่ระลึก

แกประชาชน เพื่อจําหนายใหนักทองเที่ยว แกประชาชน การอบรม  -ประชาชนมีรายไดเสริม

เพิ่มรายไดใหแกชุมชน ไมนอยกวา สงผลใหครอบครัวอยูดีมีสุข

รอยละ 85

ของเปาหมาย

ที่กําหนด

6 โครงการพัฒนาเอกลักษณ  - เพื่อปรับปรุงเพื่อพัฒนา  จัดประกวดคัดเลือกรูปแบบตัว 30,000    -  -  - จํานวน มีรูปแบบตัวคางคาวเพื่อนํามา สํานักปลัด

ของอําเภอภูผามาน เอกลักษณใหเปนสัญลักษณของ คางคาวเพื่อนํามาทําเปนสัญลักษณ ผูเขารวม กอสรางเปนสัญลักษณของ งานการศึกษา

อําเภอภูผามาน ของอําเภอภูผามาน โครงการ/ อําเภอภูผามานสามารถดึงดูด

รูปแบบตัว นักทองเที่ยวใหเขามาเที่ยว

คางคาว ธรรมชาติในเขตอําเภอภูผามาน

ที่สวยงาม มากขึ้น

รวมงบประมาณ 860,000 50,000 80,000 590,000



ยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน อาชีพและการทองเที่ยว

แนวทางที่ 1 เพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง

เปาหมาย  ตัวชี้วัด ผลลัพทที่ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2558 2560 2561  (KPI) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเสริมกลุมอาชีพพัฒนา  -เพื่อสงเสริมความรู และทักษะ 1.สนับสนุนกลุมอาชีพเดิมที่มีศักยภาพ 50,000 300,000 50,000 50,000   ผลิตภัณฑ ประชาชนมีรายไดเพิ่มมากขึ้น สํานักปลัด

สูวิสาหกิจชุมชนอยางยั่งยืน ในการผลิตสินคาและบรรจุภัณฑ เพื่อพัฒนาสินคาใหเปนผลิตภัณฑชุมชน และรายไดของ จากการประกอบอาชีพเสริม

 -สงเสริมเกษตรทางเลือกตาม โดยการสนับสนุนวัสดุอุปกรณและทุน กลุมอาชีพที่เพิ่มขึ้น มีความอยูดีกินดีขึ้น

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใหกับ หมุนเวียนใหแกกลุมที่มีความเขมแข็ง

ประชาชน และยั่งยืน

2.สงเสริมความรูการบริหารจัดการกลุม

อาชีพ

2 โครงการสงเสริมการทําการ  -เพื่อสนองพระราชดําริ  1. อบรมความรูในการทําไรนาสวนผสม 50,000  - 50,000 50,000    -กิจกรรมการ  -ประชาชนหันมาทําเกษตร สํานักปลัด

เกษตรทฤษฎีใหมตามแนว ของพระบาทสมเด็จพระเจา การจัดการพื้นที่ทําการเกษตรไดอยาง สงเสริมตามแนว ตามแนวพระราชดําริ

พระราชดําริ อยูหัว เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พระราชดําริ  - ประชาชนมีความเปนอยู

 - เพื่อสงเสริมการทําเกษตร 2.สงเสริมการผลิตและทางเลือกใหม  -จํานวนผูเขา ที่ดีขึ้นมีรายไดเพิ่มขึ้น

ตามแนวทฤษฎีใหม ใหแกกลุมอาชีพใหสอดคลองกับตลาด รับการอบรม

สงเสริมศักยภาพการผลิต

3 โครงการสงเสริมและสนับสนุน  - เพื่อสงเสริมการเลี้ยงสัตว 1. สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน 50,000  - 50,000 50,000   รอยละความ  - ประชาชนมีอาชีพเสริม สํานักปลัด

การเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ เศรษฐกิจใหประชาชนและ และกลุมอาชีพเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ สําเร็จของ มีความอยูดีกินดีขึ้น

เพื่อสรางรายได ลดรายจาย กลุมอาชีพที่สนใจ เพื่อสรางรายได ลดรายจายในครัวเรือน ประชาชนที่เลี้ยง

ในครัวเรือน  เชน  การเลี้ยงไกชี การเลี้ยงหมูหลุม ฯลฯ เศรษฐกิจ

ทําใหรายไดเพิ่ม

เทศบาลตําบลภูผามาน อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 ถึง 2561)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ
ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความมั่นคงและมีความสามารถในการแขงขัน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน

ผ.01



เปาหมาย  ตัวชี้วัด ผลลัพทที่ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2558 2560 2561  (KPI) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค

4 โครงการสงเสริมระบบการผลิต  - เพื่อสงเสริมการปลูกพืช  - สงเสริมสนับสนุนการปลูกพืชและ 50,000  - 50,000 50,000    ความสําเร็จ  - ประชาชนมีอาชีพเสริม สํานักปลัด

เพื่อการบริโภคปลอดภัย ปลอดสารพิษใหกับประชาชน การทําเกษตรปลอดสาร เชนการปลูก ของประชาชน มีความอยูดีกินดีขึ้น

และกลุมปลูกผัก ขาวเหนียวปลอดสาร และกลุมอาชีพ

 - สงเสริมการทําปุยชีวภาพ  -สงเสริมการเกษตรชีวภาพ ในการปลูก

ใหกับเกษตรกร พืชผักปลอดสาร

5 โครงการกอสรางสถานที่จําหนาย  - เพื่อเปนสถานที่จําหนาย  กอสรางอาคารจําหนายสินคาของ 450,000  -  -  - อาคารจําหนาย   -ประชาชนมีอาชีพเสริม กองชาง

สินคาของกลุมอาชีพ ผลผลิตของกลุมอาชีพตาง ๆ กลุมอาชีพ ขนาดกวาง 4 เมตร สินคาผลิตภัณฑ เพิ่มรายไดใหแกครอบครัว

ที่จัดตั้งขึ้นในชุมชน ยาว 12 เมตร ชุมชน  - ลดอัตราการวางงาน

เชน ผักปลอดสารพิษ ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด ตามแบบแปลน

ที่เทศบาลกําหนด

6 โครงการปรับปรุงแปลงสาธิต  - เพื่อปรับปรุงแปลงสาธิตปลูก  ปรับปรุงแปลงสาธิตปลูกผักปลอดสาร 300,000  -  -  - ปรับปรุงแปลง  - ประชาชนมีแปลงปลูกผัก สํานักปลัด

ปลูกผักบริเวณหนองสมอ ผักปลอกสารใหแกกลุม ใหแกกลุมปลูกผัก เชน จัดหาตาขาย สาธิตตามที่ ที่ไดมาตรฐานในการ

อาชีพปลูกผัก กรองแสง หรือจัดซื้อวัสดุตาง ๆที่จําเปน เทศบาลกําหนด ประกอบอาชีพเสริม

ในการจัดทําแปลงสาธิตใหไดมาตรฐาน

รวม 950,000 300,000 200,000 200,000



แนวทางที่  1  เสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการเพื่ออนุรักษ พัฒนา และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เปาหมาย  ตัวชี้วัด ผลลัพทที่ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2558 2560 2561  (KPI) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท)  (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ เพื่อใหประชาชนเกิดจิตสํานึก  1.จัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพ 50,000    50,000    50,000   50,000   จํานวน  -ประชาชนมีจิตสํานึกรวมจัดการ กองสาธารณสุข

ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในการรักษาและฟนฟูทรัพยากร และคําขวัญเกี่ยวกับการอนุรักษ ผูเขารวม สภาพแวดลอมในเขตเทศบาล

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม กิจกรรม  -เด็กและเยาวชนตระหนักถึงการ

2.ฝกอบรมประชาชน/นักเรียน/เยาวชน 40,000    40,000    40,000   40,000   ไมนอยกวา

เพื่อใหความรูและจัดใหมีอาสาสมัคร รอยละ 85

พิทักษสิ่งแวดลอม ของเปาหมาย

ที่กําหนด

2 โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว  - เพื่อเพิ่มพื้นที่ปาใหเกิดความอุดม  -ปลูกปาในพื้นที่สาธารณะและถนน 100,000  50,000    100,000 100,000 จํานวน เขตเทศบาลมีทรัพยากรปาไม กองสาธารณสุข

สมบูรณ ตนแบบเพื่อเปนเอกลักณ จ. ขอนแกน พื้นที่สีเขียว เพิ่มขึ้นและชวยลดภาวะโลก

 -ลดภาวะโลกรอน โดยการปลูกตนราชพฤกษ(พันธุไมขุด) เพิ่มขึ้น รอน

 -เพื่อสรางเอกลักษณใหจังหวัดขอนแกน  และพันธุไมอื่น ๆ

 -แจกจายพันธุไม

ใหประชาชนปลูกในที่ดินของตนเอง

 -ปลูกหญาแฝกตามพระราชดําริ

งบประมาณและที่ผานมา

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 ถึง 2561)

เทศบาลตําบลภูผามาน อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ผ.01



เปาหมาย  ตัวชี้วัด ผลลัพทที่ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2558 2560 2561  (KPI) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท)  (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค

3 โครงการสงเสริมเทศบาลเมืองคารบอนต่ํา  -เพื่อดําเนินตามยุทธศาสตร 1. ปลูกปาชุมชนและจัดทําประวัติ 30,000    30,000    30,000   30,000   ความสําเร็จ ประชาชนมีที่พักผอนหยอนใจ กองสาธารณสุข

(Low carbon city) เมืองคารบอนต่ํา ตนไม ตามแผนงาน รูจักเลือกใชสิ่งของที่เปนมิตรกับ

 1.มุงสูเมืองแหงตนไม 2.ประชาสัมพันธการบริโภคสินคาที่ ทั้ง 4 ย. สิ่งแวดลอม

 2.มุงสูเมืองไรมลพิษ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ที่ดําเนินการ

 3.มุงสูเมืองพิชิตพลังงาน 3. รณรงคใชพลังงานทดแทน เชน

 4.มุงสูเมืองที่มีการบริโภคอยาง ใชไฟสาธารณะเปนโซลาเซลล

ยั่งยืน 4. รณรงคในการใชจักรยานแทน

เพื่อรักษาโลกอันนาอยูไวใหลูกหลาน รถจักรยานยนต

ในอนาคต

4 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช  -เพื่อเปนการสนองพระราชดําริ  1. จัดอบรมวิชาการใหความรูและ 100,000   - 100,000 100,000  -มีสวน  -ประชาชนมีความรูความ กองสาธารณสุข

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ ฯ สื่อประชาสัมพันธโครงการ พฤษศาสตร เขาใจในโครงการตามพระราช

 -เพื่อการอนุรักษพันธุกรรมพืช  2. จัดทําสวนพฤษศาสตรโรงเรียน  -มีสวนรุก ดําริ

 -เพื่อสรางแหลงเรียนรูการเก็บรักษา จัดทําปายชื่อ พันธไมและพันธุพืชตาง ๆ ขศาสตร  -ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการ

ประโยชนของพันธุพืชที่ควรอนุรักษ 3. จัดกิจกรรมปลูกปาลักษณะปา  -ผูเขารวม จัดทําสวนพฤษศาสตรโรงเรียน

พันธุกรรมพืช อบรม 85%  -กิจกรรมปลูกปาฯสราง

ตามเปาหมาย คุณประโยชนตอประชาชน

รวมงบประมาณ 322,559  170,000  320,000 320,000 



เปาหมาย  ตัวชี้วัด ผลลัพทที่ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2558 2560 2561 (KPI) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการกอสรางคลองสงน้ํา  - เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใชทําการ กอสรางคลองสงน้ําพลังไฟฟา จาก 1,600,000       -  -  - คลองสงน้ํา  -เกษตรกรไดผลผลิตทางการ กองชาง

พลังไฟฟาบริเวณหมูที่ 1 เกษตรตลอดทั้งป หมูที่ 1 ภูผามานถึงหมูที่ 1 โนนคอม ดาดคอนกรีต เกษตรเพิ่มขึ้น
 ตําบลภูผามานถึง หมูที่ 1 คลองดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบแปลน  - มีรายไดเพิ่มขึ้น
ตําบลโนนคอม ความยาวไมนอยกวา 2,130 ม. เทศบาลกําหนด
(ถนนหลังเมือง) ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

2 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อระบายน้ําไมใหทวมขังในฤดูน้ํา กอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู ราง คสล. 348,000      -  -  - ทอระบายน้ํา  - ประชาชนมีความพึงพอใจ กองชาง

ซอย 6 หลากจัดการน้ําเสียที่ปลอยจาก ปากรางกวาง 0.40 ม. หนา 0.10 ม. รูปตัวยู ในการแกไขปญหาน้ําทวม

ชุมชนอยางเปนระบบ ฝาหนา 0.15 ม. ความยาวไมนอยกวา ตามแบบแปลน   - มีทอระบายน้ําเสียจากบาน

145 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด เทศบาลกําหนด เรือนอยางเปนระบบ

3 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา เพื่อระบายน้ําที่ทวมขังบานเรือน กอสรางวางทอระบายน้ําพรอมบอพัก  -  - 960,000   - ทอระบายน้ํา  - ประชาชนมีความพึงพอใจ กองชาง

พรอมบอพัก จากทางเขา ในฤดูฝน ทอคอนกรีตอัดแรงขนาด 0.60 เมตรและ พรอมบอพัก ในการแกไขปญหาน้ําทวม แขวงการ

ซอย 14 ถึงทางเขาซอย 8 บอพักขนาดไมนอยกวา 1.0 ×1.0 เมตร ตามแบบแปลน ในฤดูน้ําหลาก ทางชุมแพ

เลียบถนนหนองเขียด- จํานวน 35 บอ ความยาวไมนอยกวา 530 ม. เทศบาลกําหนด

วังสวาบ ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

4 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อระบายน้ําที่ทวมขังบานเรือน กอสรางราง ค.ส.ล. ปากรางกวาง 0.40 เมตร 420,000   -  -  - รางระบายน้ํา  - ประชาชนมีความพึงพอใจ กองชาง

รูปตัวยู ซอย เทศบาล 7 ในฤดูฝน หนา 0.10 เมตร ฝาหนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลน ในการแกไขปญหาน้ําทวม

ความยาวไมนอยกวา 173 เมตร เทศบาลกําหนด ในฤดูน้ําหลาก

ความลึกเริ่มตน 0.50 เมตร

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด 

งบประมาณและที่ผานมา

แนวทางที่  2  พัฒนาฟนฟูแหลงน้ําและการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ และการบําบัดน้ําเสีย

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 ถึง 2561)

เทศบาลตําบลภูผามาน อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน
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เปาหมาย  ตัวชี้วัด ผลลัพทที่ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2558 2560 2561 (KPI) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค

5 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อระบายน้ําที่ทวมขังบานเรือน กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ปากรางกวาง  -  - 405,000   - รางระบายน้ํา  - ประชาชนมีความพึงพอใจ กองชาง

รูปตัวยู จาก รพสต.โนนคอม ในฤดูฝน 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบแปลน ในการแกไขปญหาน้ําทวม

ถึงแยกหลังโรงเรียนบาน ฝาหนา 0.15 เมตร ความยาวไมนอยกวา เทศบาลกําหนด ในฤดูฝน 

โนนคอม 168 เมตร ความลึกเริ่มตน 0.50 เมตร 

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

6 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อระบายน้ําที่ทวมขังบานเรือน กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ปากรางกวาง  -  - 528,000   - รางระบายน้ํา  - ประชาชนมีความพึงพอใจ กองชาง

รูปตัวยู จาก รพสต.โนนคอม ในฤดูฝน 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ฝาหนา ตามแบบแปลน ในการแกไขปญหาน้ําทวม

ถึงคลองเลียบถนนหนองเขียด  0.15 เมตร ความยาวไมนอยกวา 220 ม. เทศบาลกําหนด ในฤดูฝน 

วังสาบ หมูที่ 1 ตําบล ความลึกเริ่มตน 0.50 ม. 

โนนคอม ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

7 โครงการวางทอระบายน้ํา เพื่อระบายน้ําที่ทวมขังบานเรือน วางทอระบายน้ําทออัดแรงขนาด 0.40 เมตร  -  - 315,000   - วางทอระบายน้ํา  - ประชาชนมีความพึงพอใจ กองชาง

จาก รพสต.โนนคอม ในฤดูฝน พรอมบอพักขนาดไมนอยกวา 0.70×0.70 ม. ตามแบบแปลน ในการแกไขปญหาน้ําทวม แขวงการ

ถึงที่สาธารณะโนนฝาง จํานวน 17 บอ ความยาวไมนอยกวา 175 ม. ที่เทศบาลกําหนด ในฤดูฝน ทางชุมแพ

ม. 1 ตําบลโนนคอม ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

8 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา เพื่อระบายน้ําที่ทวมขังบานเรือน วางทอคอนกรีตอัดแรงขนาด 0.60 ม.  -  - 324,000   - วางทอระบายน้ํา  - ประชาชนมีความพึงพอใจ กองชาง

บานโนนสวางฝงขวา ในฤดูฝน และระบายน้ําเสีย พรอบอพักขนาดไมนอยกวา 1.0×1.0 เมตร ตามแบบแปลน ในการแกไขปญหาน้ําทวม แขวงการ

จากบริเวณตรงขามซอย 22 จากบานเรือน จํานวน 12 บอ ความยาวไมนอยกวา ที่เทศบาลกําหนด ในฤดูฝน ทางชุมแพ

ถึง ซอย 13 180 เมตร

 ม. 6 ต.ภูผามาน ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

9 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา เพื่อระบายน้ําที่ทวมขังบานเรือน วางทอระบายน้ําทออัดแรงขนาด 0.40 เมตร  -  - 90,000     - วางทอระบายน้ํา  - ประชาชนมีความพึงพอใจ กองชาง

บานทากระบือ ในฤดูฝน และระบายน้ําเสีย พรอมบอพักขนาดไมนอยกวา 0.70×0.70 ม.  ตามแบบแปลน ในการแกไขปญหาน้ําทวม

(หนาบานพอสมควร  ไกรพล จากบานเรือน จํานวน 4 บอ ความยาวรวม 50 เมตร ที่เทศบาลกําหนด ในฤดูฝน 

ถึงทอลอดถนน) ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

10 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา เพื่อระบายน้ําที่ทวมขังบานเรือน วางทอระบายน้ําทออัดแรงขนาด 0.40 เมตร  -  - 126,000   - วางทอระบายน้ํา  - ประชาชนมีความพึงพอใจ กองชาง

บานทากระบือ ในฤดูฝน และระบายน้ําเสีย พรอมบอพักขนาดไมนอยกวา 0.70×0.70 ม. ตามแบบแปลน ในการแกไขปญหาน้ําทวม

(ทางเขาถนนประสานมิตร จากบานเรือน จํานวน 7 บอ ยาวรวม 70 เมตร ที่เทศบาลกําหนด ในฤดูฝน 

ถึงคลองสงน้ําพลังไฟฟา) ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด



เปาหมาย  ตัวชี้วัด ผลลัพทที่ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2558 2560 2561 (KPI) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค

11 โครงการกอสรางระบบบําบัด  -เพื่อบําบัดน้ําเสียจากบานเรือน  -กอสรางบอบําบัดน้ําเสียแบบบอเติมอากาศ 6,105,000       -  -  - ระบบบําบัด ชุมชนสะอาดนาอยู กองชาง

น้ําเสีย กอนปลอยทิ้งลงในแมน้ําสาธารณะ รายละเอียดตามผลการศึกษาการแกไข น้ําเสีย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี กรมทรัพยากร

ปญหาน้ําเสียอยางยั่งยืน ตามแบบแปลน ธรรมชาติ

 -วางทอระบบบําบัดน้ําเสียทั่วทั้งเขต 65,000,000     -  -  - เทศบาลกําหนด และสิ่งแวด

เทศบาลวางทอขนาดเสนผานศูนยกลาง ลอม

0.60 เมตร พรอมบอพักยาว 18,507 เมตร

ตามแบบที่เทศบาลกําหนด

12 โครงการปองกันน้ําเซาะ เพื่อปองกันน้ํากัดเซาะตลิ่ง ดําเนินการถมดินพรอมปรับเกลี่ย 8,900,000       -  -  - แนวปองกันน้ํา  - ปองกันดินพังริมตลิ่งบริเวณ กองชาง

ตลิ่งเรียบลําน้ําเชิญ ลําน้ําเชิญ ตอกเสาเข็ม เรียงหินยาแนวปองกันน้ํา เซาะตลิ่ง ที่ทําการเกษตรและบานเรือน โครงการ

บานโนนสวาง ถึง กัดเซาะตลิ่ง พรอมกอสรางราวกันตก ตามแบบที่เทศบาล ของประชาชนที่อาศัยอยู ที่เกินศักยภาพ

บานเซินเหนือ ความยาว 1,000 เมตร กําหนด บริเวณนั้น ประสานแผน

ไปยัง

 อบจ.ขอนแกน

รวมงบประมาณ 82,373,000      -                  2,748,000      -                



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทที่ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2558 2560 2561  (KPI) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการถนนปลอดถัง  -เพื่อใหความรูกับประชาชนใน อบรมใหความรูเกี่ยวกับการคัดแยกและ 50,000    50,000    50,000    50,000     จํานวน  -บานเมืองชุมชนมีความสะอาด กองสาธารณสุข

การคัดแยกขยะกอนทิ้ง นําขยะไปใชประโยชนตามแนวทาง 3 R หมูบาน/ชุมชน สวยงามนาอยู

 -เพื่อใหความรูกับประชาชนใน ปงบประมาณ 2558  3 หมูบาน ที่เขารวม

การนําขยะมาทําปุยหมัก ปงบประมาณ 2559 3 หมูบาน โครงการ

 -จัดซื้อวัสดุอุปกรณในโครงการเชน

ถังในการทําปุยหมัก,ถุงดําสําหรับใสขยะ

2 โครงการจัดซื้อถังขยะ  -เพื่อใหมีถังขยะที่เพียงพอตอความ ดําเนินการจัดซื้อถังขยะแบบแยกขยะ 90,000    50,000    90,000    90,000     จํานวน 1.ประชาชนมีถังขยะรองรับแบบแยก กองสาธารณสุข

ตองการของประชาชน ใหเพียงพอตอความตองการและ ถังขยะ เพียงพอกับปริมาณขยะในแตละวัน

 -มีถุงดําประจําบานเพื่อลดปริมาณ ปริมาณขยะในแตละวันและจัดซื้อถุง ที่จัดซื้อ 2.การจัดการขยะถูกสุขลักษณะ

ถังขยะ ดําเก็บขยะภายในบานเรือน

3 โครงการฝงกลบขยะมูลฝอย เพื่อปองกันและแกไขปญหามลพิษ อุดหนุนเทศบาลตําบลโนนคอม 65,000    50,000    65,000    65,000     การฝงกลบขยะ ประชาชนที่อาศัยอยูใกลเคียงกับ กองสาธารณสุข

ตามบันทึกขอตกลง ดําเนินการฝงกลบขยะมูลฝอย มูลฝอย ที่ทิ้งขยะมีความพึงพอใจใน

สถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยเพื่อมิให ตามโครงการ การบริหารจัดการขยะ

เกิดมลพิษตามบันทึกขอตกลง

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

งบประมาณและที่ผานมา

แนวทางที่  3  เพิ่มประสิทธิภาพการกําจัดขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และของเสีย

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 ถึง 2561)

เทศบาลตําบลภูผามาน อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผ.01



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทที่ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2558 2560 2561  (KPI) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค

4 โครงการจัดการสิ่งแวดลอมเกี่ยวกับ เพื่อสรางความรูความเขาใจให อุดหนุน เทศบาลตําบลโนนคอมในการ 10,000    10,000    10,000    10,000     จํานวน ประชาชนบริเวณที่ทิ้งขยะ กองสาธารณสุข

สถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย กับประชาชนในบริเวณที่ทิ้งขยะ สรางจิตสํานึกและการมีสวนรวม งบประมาณ มีความรูความเขาใจในหลักการ ทต.โนนคอม

เพื่อลดการตอตานตามบันทึกขอ ของประชาชนใกลเคียงกับสถาน ที่อุดหนุน เขาใจในหลักการกําจัดขยะ อบต.หวยมวง

ตกลง ที่ทิ้งขยะสรางความรวมมือและ ตามโครงการ อบต.ภูผามาน

ลดการตอตาน (ตามบันทึกขอตกลง -

MOU)

5 โครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน  -เพื่อเพิ่มพูนความรูในดาน  -อบรมเพิ่มพูนความรูดานสุขภาพ   - 300,000  300,000   - จํานวน อสม.  -ผลการดําเนินงานของ อสม. กองสาธารณสุข

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สําหรับ การทํางานใหแก อสม. และการบริการใหแก อสม. ที่เขารับการ มีประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น

อสม.  - เพื่อให อสม. นําความรู  -พาคณะ อสม.ไปศึกษาดูงาน อบรมจํานวน  -อสม. สามารถดูแลสุขภาพ

ไปพัฒนาในดานสุขภาพ ในชุมชนที่มีการบริการดานสุขภาพ รอยละ 85 เบื้องตนใหแกประชาชนในชุมชน

ในการใหบริการประชาชน ใหแกชุมชนประสบผลสําเร็จ ของ อสม. ของตนเองได

6 โครงการบริหารจัดการขยะ  -เพื่อกําจัดขยะมูลฝอย  - ฝงกลบขยะตาม Road map 50,000     - 726,500   -   - มีการฝง  -ประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึก กองสาธารณสุข

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาล ของ คสช. กลบขยะ ที่ดีในการบริหารจัดการขยะ กรมทรัพ

ตําบลภูผามาน  - จัดอบรมประชาชนในการ 1-2ครั้ง/ป  - ทุกชุมชนในเขตเทศบาล ยากรธรรม

 - เพื่อกําจัดขยะมูลฝอยและ จัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน  - ทุกหมูบนมี มีความสะอาดเรียบรอย ชาติและสิ่ง

สิ่งปฏิกูลที่ตกคางในพื้นที่ทิ้งขยะ  - ประชาสัมพันธการกําจัดขยะ การกําจัดขยะ สวยงาม แวดลอม

 -เพื่อกําจัดขยะติดเชื้อใหถูก มูลฝอยในชุมชน ที่เปนอันตราย

สุขลักษณะ  - จัดกิจกรรมถนนปลอดถังขยะ และขยะติดเชื้อ

  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  -จัดกิจกรรมขยะอันตรายแลกสินคา รอยละ 100

การจัดการขยะที่เปนอันตราย

ตอชุมชน



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทที่ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2558 2560 2561  (KPI) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค

7 โครงการพัฒนามาตรฐาน  - เพื่อยกระดับตลาดสดใหได  1. จัดอบรมวิชาการ อาหารสะอาด 30,000     - 300,000  300,000    -ตลาดสด  - ประชาชนในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

ตลาดสดนาซื้อ มาตรฐานตลาดสดนาซื้อ และปลอดภัยแกผูประกอบการ ผานเกณฑ มีความปลอดภัยในการบริโภค

 - เพื่อพัฒนาศักยภาพผู ตลาดสด มาตรฐาน อาหารจากตลาดสดนาซื้อ

ประกอบการ  2. จัดกิจกรรม 5 ส.ในตลาดสด ตลาดสด   - ตลาดสดเทศบาลตําบล

 - เพื่อคุมครองผูบริโภค  3. จัดกิจกรรมออกตรวจ อาหาร  - ผูประกอบ ภูผามานยกระดับตามเกณฑ

ตามเกณฑอาหารปลอดภัย ปนเปอน สารเคมี รวมกับหนวยงาน การแผงลอย มาตรฐาน

 - เพื่อติดตามประเมินและ สาธารณสุขและผูประกอบการ ในตลาดสด

พัฒนาตลาดสดนาซื้อ ไดรับการพัฒนา

ศักยภาพ

8 โครงการพัฒนาคุณภาพ   - เพื่อใหถูกหลักสุขาภิบาล 1. จัดอบรมเชิงวิชาการแกผู 30,000     - 30,000    30,000     ผูประกอบการ  - ประชาชนมีความปลอดภัย กองสาธารณสุข

รานอาหารและแผงลอย อาหารในรานอาหารและแผงลอย ประกอบการรานอาหารและแผง รานอาหาร ในการบริโภคอาหารจากรานคา

ในตลาดสด ลอย และแผงลอย และแผงลอย

 - เพื่อพัฒนาศักยภาพผูประกอบ 2. ออกตรวจรานอาหารและแผง ไดรับการ  - ผูประกอบการมีจิตสํานึกที่ดี

การใหมีการคุมครองผูบริโภค ลอยแบบบูรณาการรวมกัน พัฒนาศักยภาพ รับผิดชอบตอรานอาหารของตน

 -รานอาหาร ใหสะอาดและปลอดภัยตอผู

และแผงลอย บริโภค

ผานเกณฑ ฯ

รวมงบประมาณ 325,000       460,000       1,571,500    545,000        



เปาหมาย  ตัวชี้วัด ผลลัพทที่ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2558 2560 2561  (KPI) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท)  (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝกอบรมเพิ่มศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสราง จัดอบรมความรูดานวิชาการ 300,000  300,000  300,000  300,000  จํานวน ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน สํานักปลัด

และวิสัยทัศนสําหรับ ความรูและประสบการณในดาน ที่เปนประโยชนแกบุคลากรใน บุคลากร เทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง

ผูบริหาร,สมาชิกสภา,พนักงานเทศบาล วิชาการและแนวทางปฏิบัติตามหลัก หนวยงาน ที่เขารับ มีความรูความเขาใจการ

ลูกจางประจํา พนักงานจาง ธรรมมาธิบาลและสามารถนําความรูมา พรอมทั้งศึกษาดูงานนอกสถานที่ การอบรม ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ

ประยุกตใหเปนประโยชนแกหนวยงาน

2 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มพูนความรู ในการฏิบัติงาน จัดอบรมความรูที่ใชในการปฏิบัติ 120,000     - 120,000  120,000    จํานวน พนักงานเทศบาลลูกจางประจํา สํานักปลัด

ในการปฏิบัติงาน ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ งานสําหรับพนักงานเทศบาล บุคลากร พนักงานจาง มีความรู

สําหรับพนักงานเทศบาล เพื่อนําความรูที่ไดมาใชในการ ลูกจางประจํา  พนักงานจาง ที่เขารับ ความเขาใจในการปฏิบัติงาน

ลูกจางประจํา พนักงานจาง ปฏิบัติงาน การอบรม และการใหบริการประชาชน

รวมงบประมาณ 420,000  300,000  420,000  420,000  

งบประมาณ

แนวทางที่  1  พัฒนาสมรรถนะการทํางานของบุคลากรทุกระดับ

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่  2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใตหลักธรรมาภิบาล 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 ถึง 2561)

เทศบาลตําบลภูผามาน อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ผ.01



แนวทางที่  2 พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการและบริการประชาชน

เปาหมาย  ตัวชี้วัด ผลลัพทที่ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2558 2560 2561  (KPI) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท)  (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางอาคารอเนก เพื่อไวสําหรับจัดกิจกรรม/ประชุม/อบรม กอสรางอาคารอเนกประสงค 1,900,000    -  -   - อาคารอเนกประสงค เทศบาลมีสถานที่ไวจัด กองชาง

ประสงคประจําเทศบาล ประชาชน ขนาดกวาง 15ม. ยาว 20 ม. พื้นที่ ประจําเทศบาล กิจกรรม/ประชุม/อบรม ฯลฯ

ใชสอย 300  ตร.ม. จํานวน 1 หลัง ที่เพียงพอ

2 โครงการจัดซื้อ โตะ เกาอี้ เต็นท เพื่อใชในกิจกรรมของเทศบาลและบริการ  - จัดซื้อโตะ เกาอี้  เต็นท 200,000   100,000   -  - จํานวนโตะ เกาอี้ เทศบาลมีโตะ เกาอี้ เต็นท สํานักปลัด

ประชาชน  เพื่อใชในการจัดกิจกรรม เครื่องชวยลด ใชในการจัดกิจกรรมตางๆ

ของเทศบาล อุณหภูมิ เต็นท  - ทุกหมูบานในเขตเทศบาลมี โตะ เกาอี้ 

 - จัดซื้อโตะ เกาอี้ เต็นท  เพื่อใช 400,000   200,000   -   - ทั้งเทศบาลและหมูบาน เต็นท ใชในการจัดกิจกรรมตางๆ

ในการจัดกิจกรรมของทุกหมูบาน

3 โครงการกอสรางและปรับปรุง เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาล ปรับปรุงหอกระจายขาวหมูบาน 150,000   100,000  150,000   50,000      หอกระจายขาวประจํา ประชาชนไดรับขอมูลขาวสาร กองชาง

หอกระจายขาวหมูบาน ไดรับขอมูลขาวสารจากทางราชการ ทุกหมูบานใหสามารถใชงานไดดี หมูบานทั้ง 6หมูบาน ราชการตางๆอยางทั่วถึง

อยางรวเร็วและทั่วถึง ไดรับการซอแซม

และใชงานไดดี

4 โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ เพื่อใหมีวัสดุครุภัณฑที่ทันสมัยและ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑสําหรับใช 500,000   500,000  500,000   500,000    มีวัสดุครุภัณฑที่ มีครุภัณฑสํานักงานเพียงพอ ทุกกอง

ตาง ๆ เพียงพอสําหรับปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานเชนคอมพิวเตอร เพียงพอสําหรับใชงาน สําหรับการปฏิบัติงาน ในเทศบาล

หรือวัสดุ ครุภัณฑตาง ๆฯลฯที่มีความ

จําเปนในการปฏิบัติงาน 

หรือบริการประชาชน

5 โครงการสนับสนุนศูนยขอมูล เพื่อใหมีศูนยขอมูลฯที่ไดมาตรฐาน อุดหนุนงบประมาณใหอําเภอ หรือ 35,000     35,000    35,000     35,000  มีการปรุงปรุงศูนย อปท.ในเขตอําเภอภูผามาน อําเภอ

ขาวสารในการจัดซื้อจัดจางระดับ อปท.ในเขตอําเภอในการปรับปรุง ขอมูลขาวสาร มีศูนยขอมูลขาวสารเพื่อใช อปท.ในเขต

อําเภอ ตอเติมศูนยขอมูลฯใหไดมาตรฐาน ที่ไดมาตรฐาน ในงานจัดซื้อจัดจางที่ไดมาตรฐาน อําเภอภูผามาน

6 โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค  -เพื่อเปนสถานที่ในการทํากิจกรรมตาง ๆ กอสรางอาคารอเนกประสงคบริเวณ 864,000      -  -  - กอสรางอาคาร  ประชาชนมีสถานที่ในการทํากิจกรรม กองชาง 

บริเวณหนองปลาซิว ในหมูบาน เชน การประชุมประจําเดือน หนองปลาซิว กวาง 6 เมตร ยาว อเนกประสงคตาม ตางๆ ของหมูบาน/ชุมชน

16เมตร สูง 5.1 เมตร แบบแปลนที่

พื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 96ตารางเมตร เทศบาลกําหนด

ตามแบบที่เทศบาลกําหนด

งบประมาณและที่ผานมา
ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่  2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่  8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใตหลักธรรมาภิบาล 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 ถึง 2561)

เทศบาลตําบลภูผามาน อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน

ผ.01



เปาหมาย  ตัวชี้วัด ผลลัพทที่ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2558 2560 2561  (KPI) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท)  (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค

7 โครงการกอสรางรั้วรอบสํานักงาน  -เพื่อความปลอดภัยในทรัพยสินของ กอสรางรั้ว ยาว 481 เมตร 200,000    - 200,000   200,000    กอสรางรั้วสํานักงาน  -สถานที่ทํางานมีความเปนระเบียบ กองชาง

เทศบาลตําบลภูผามาน ทางราชการ และพนักงานทุกคน สูง 2 เมตร ทต.ภูผามาน สวยงาม และมีความปลอดภัยใน

 -เพื่อความสวยงามเปนระเบียบ ตามแบบที่เทศบาลกําหนด ความยาวตามแบบ ทรัพยสินของทางราชการ

สํานักสถานที่ทํางาน ที่เทศบาลกําหนด

ในแตละป

8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ  -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพ อุดหนุนงบประมาณใหอําเภอภูผามาน 30,000      - 30,000     30,000  ความพึงพอใจ ประชาชนไดรับความสะดวกรวดเร็ว สํานักปลัด

ประชาชนดานการทะเบียน การบริการประชาชนดานการทะเบียน เพื่อดําเนินการตามโครงการ ของประชาชนในการ ในการรับบริการดานงานทะเบียน

และบัตร รับบริการ และบัตร

9 โครงการตอเติมอาคาร  - เพื่อเปนสถานที่ในการทํากิจกรรม ตอเติมอาคารอเนกประสงค 384,000    -  -  - ตอเติมอาคาร ประชาชนมีสถานที่ในการจัด กองชาง

อเนกประสงคบริเวณหนองสมอ ตาง ๆภายในหมูบานโนนคอมและ ขยายดานหนาอีก 4 ม. ยาว 16 ม. อเนกประสงค กิจกรรมตาง ๆ เชน

หมูบานใกลเคียง หรือพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา ตามแบบแปลน งานประเพณีแขงเรือ ประชาคม

64 ตารางเมตร ที่เทศบาลกําหนด งานประเพณีบุญเดือนหก ฯลฯ

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

10 โครงการกอสรางหองน้ําสาธารณะ  - เพื่อเปนสถานที่ไวสําหรับบริการ กอสรางหองน้ําสาธารณะขนาด  -  - 180,000    - กอสรางหองน้ํา  -ประชาชนมีหองน้ําสาธารณะใช กองชาง

บริเวณฌาปณสถานบานทากระบือ ที่ไปทํากิยกรรม ฌาปณกิจ บริเวณ กวาง 3 เมตร ยาวรวม 6.8 เมตร สาธารณะตาม อยางเพียงพอ สะอาด 

ฌาปณสถานบานทากระบือ หรือพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา แบบแปลนที่  - ประชาชนมีความพึงพอใจใน

20.4 ตารางเมตร เทศบาลกําหนด

11 โครงการจัดซื้อพัดลมไอน้ํา  - เพื่อใชในงานพิธีตาง ๆ จัดซื้อพัดลมไอน้ํา 100,000    -  -  - จํานวนพัดลม ความพึงพอใจของประชาชน สํานักปลัด

เชน งานตรุษไท งานวันเทศบาล ไอน้ํา ในการดูแลเอาใจใสการใหบริการ

และใหประชาชนยืมใชในกิจกรรม ในงานพิธี งานทําบุญตาง ๆ

ตาง ๆภายในหมูบาน ในหมูบาน/ชุมชน

12 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ ออกรับบริการจัดเก็บภาษี 10,000      - 10,000     10,000  จํานวนลูกหนี้ ความพึงพอใจของประชาชน กองคลัง

จัดเก็บภาษี ภาษี ลดจํานวนลูกหนี้ภาษีคงคาง พรอมคาธรรมเนียมตาง ๆนอก ภาษีที่คางชําระ ในการอํานวยความสะดวกให

ใหความสะดวกกับประชาชนในการ สถานที่โดยตั้งจุดบริการ ลดลง ประชาชนในการชําระภาษี

ชําระภาษี ตามหมูบาน จํานวน 6 หมูบาน

13 โครงการจัดซื้อเครื่องถายเอกสาร  -เพื่อทดแทนเครื่องเกาที่หมดอายุ จัดซื้อเครื่องถายเอกสาร 100,000    -  -  - เครื่องถายเอกสาร  - มีเครื่องใชสํานักงานที่เพียงพอ สํานักปลัด

การใชงาน ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) ตามมาตรฐาน พรอมใชงานในการปฏิบัติงาน

 - เพื่อใหการทํางานในการใหบริการ จัดซื้อตามราคามาตรฐาน ครุภัณฑ ดานตาง ๆเพื่อบริการประชาชน

แกประชาชนเกิดความรวดเร็ว ครุภัณฑประจําป พ.ศ. 2558 จํานวน 1 เครื่อง



เปาหมาย  ตัวชี้วัด ผลลัพทที่ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2558 2560 2561  (KPI) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท)  (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค

14 โครงการกอสรางอาคารจัดเก็บพัสดุ  - เพื่อเปนอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ  - กอสรางอาคารอเนกประสงค 360,000    -  -  - อาคารอเนกประสงค  - มีสถานที่ในการจัดเก็บอุปกรณ กองชาง

อเนกประสงคบริเวณสํานักงาน ในการปฏิบัติงานรวมถึงเก็บเอกสาร 1 ชั้น กวาง 6 เมตร ยาว 12 ตามแบบแปลน ในการปฏิบัติงานใหมีความเปน

เทศบาลตําบลภูผามาน ที่สําคัญที่ใชในการปฏิบัติงาน เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ที่เทศบาลกําหนด ระเบียบ สะอาด  นามอง

 - เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย 72 ตารางเมตร  - ยืออายุการใชงานของวัสดุ

สวยงาม ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด อุปกรณ

15  โครงการตอเติมหองเก็บพัสดุ  - ปรับปรุงตอเติมหองเก็บพัสดุเดิม ตอเติมอาคารเก็บพัสดุเดิม 150,000    -  -  - ตอเติมอาคาร  - มีสถานที่ในการจัดเก็บพัสดุ กองชาง

เทศบาลตําบลภูผามาน เพื่อใหสามารถจัดเก็บพัสดุ  เชน ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 12 เมตร เก็บพัสดุตาม ที่มิดชิด ปลอดภัย เปนระเบียบ

เต็นท โตะ เกาอี้ เวที ใหมิดชิด โดยกอสรางผนังฉาบปูนพรอม แบบแปลนที่  สะอาด  นามอง

ปองกันทรัพยสินของทางราชการมิให ทาสี พรอมกับติดตั้ง เทศบาลกําหนด

เกิดความเสียหาย ประตูเหล็กมวน

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

16 โครงการจางเหมาบุคคลภายนอก  - เพื่อจางเหมาบุคคลภายนอกชวย  ดําเนินการจางเหมาบุคคล 700,000    - 700,000   700,000  รายงานผลการ  การปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว สํานักปลัด

เหลือในงานบริการตาง ๆ ภายนอกเพื่อชวยเหลืองาน ปฏิบัติงานตาม สงผลใหประชาชนไดรับ กองคลัง

เชน พนักงานจดมาตรน้ํา คนสวน บริการตาง ๆ ที่ไดรับมอบหมาย บริการสาธารณะที่รวดเร็ว กองชาง

ชางยนต ฯลฯ กองสาธา ฯ

 - เพื่อใหเกิดความรวดเร็วในการ

ปฏิบัติงานรวมไปถึงการบริการ

ประชาชน

รวมงบประมาณ 6,083,000     935,000      1,805,000     1,525,000   



แนวทางที่  3 สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการและพัฒนาทองถิ่น

เปาหมาย  ตัวชี้วัด ผลลัพทที่ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2558 2560 2561  (PKI) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท)  (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการวันเทศบาล  -เพื่อระลึกถึงการจัดตั้ง อปท.  - จัดทําบุญตักบาตร 50,000   70,000   50,000  50,000    จํานวนผูเขารวม  ประชาชนเขาใจบทบาทหนาที่ สํานักปลัด

ในรูปแบบเทศบาล  - จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ กิจกรรม การทํางานของเทศบาล

 -สรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน บทบาทและหนาที่เทศบาล ฯลฯ และมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น

ของพนักงาน  - ประชาสัมพันธผลการดําเนินงาน

ของเทศบาลใหประชาชนทราบ

2 โครงการประชุมประชาคม เพื่อใหประชาชนไดรวมแสดง จัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟง 35,000   30,000   35,000  35,000    จํานวนผูเขารวม ประชาชนไดแสดงความ สํานักปลัด

ความคิดเห็นในการพัฒนา ความคิดเห็นของประชาชนและ กิจกรรม คิดเห็นในการรวมคิดรวมพัฒนา

เทศบาล ขอเสนอแนะในการจัดทําแผน เทศบาล

พัฒนาเทศบาล ฯลฯ

3 โครงการอบรมความรูเกี่ยวกับ เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นมีความรู  -จัดอบรมประชาชน ใหความรูเกี่ยวกับ 50,000   50,000   50,000  50,000    จํานวนผูเขารวม ประชาชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ สํานักปลัด

วิถีการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความเขาใจเกี่ยวกับวิถีการปกครอง วิถีการปกครองระบอบประชาธิปไตย กิจกรรม วิถีการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ระบอบประชาธิปไตยและการมีสวน  - ความรูความเขาใจในการปกครอง  - ความรูตาม พรบ. ขอมูลขาวสาร

รวมในการปกครองในระดับตางๆ กอน  ขณะ และหลัง ปฏิรูป ตาม พรบ. ขอมูลขาวสาร

 -อบรมขอมูลขาวสารตาม พรบ.  - ความรูเรื่องทิศทางการปฏิบัติ

ขอมูลขาวสารใหกับประชาชน ตัวเปนพลเมืองที่ดีหลังปฏิรูป

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 ถึง 2561)

เทศบาลตําบลภูผามาน อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน

งบประมาณและที่ผานมา

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใตหลักธรรมาภิบาล 

ผ.01



เปาหมาย  ตัวชี้วัด ผลลัพทที่ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2558 2560 2561  (PKI) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท)  (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค

4 โครงการจัดงานวัน อปพร. เพื่อสรางขวัญและกําลังใจในการ  - จัดพิธีเดินสวนสนามรวมกับ 30,000   30,000   30,000  30,000    จํานวนผูเขารวม สมาชิก อปพร.มีขวัญและกําลังในการ สํานักปลัด

ปฏิบัติงานของ สมาชิก อปพร. ศูนย อปพร.ในเขต อ.ภูผามาน กิจกรรม ปฏิบัติหนาที่ อปท.ในเขต

 - พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ อําเภอภูผามาน

 - กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณะ  - สนง.ทองถิ่น

ประโยชน อําเภอภูผามาน

5 โครงการจัดงานวันทองถิ่นไทย  -เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  -อปท.ในเขตอําเภอภูผามานรวมกัน 30,000   30,000   30,000  30,000    จํานวนผูเขารวม  - ประชาชน ขาราชการในเขตอําเภอ สํานักปลัด

ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา จัดกิจกรรมรวมกันบริเวณที่วาการ กิจกรรม ภูผามานและพื้นที่ใกลเคียงรูบทบาท

เจาอยูหัวในการกระจายอํานาจ อําเภอภูผามาน เชน ทําบุญตักบาตร หนาที่ในการพัฒนาการบริหารงาน

การปกครองใหประชาชนในทองถิ่น /พิธีสักการะตอพระบาทสมเด็จพระ ของทองถิ่นมากขึ้น

ไดมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น จุลจอมเกลาเจาอยูหัว/ประชาสัมพันธ

งานของทองถิ่นใหประชาชนไดรับรู

6 โครงการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน  -เพื่อนําขอมูลมาใชในการจัดทํา จางอาสาสมัครจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน 20,000   20,000   20,000  20,000    จํานวนขอมูล มีขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาทองถิ่น สํานักปลัด

ของชุมชน แผนพัฒนาทองถิ่น ของชุมชนทุกหลังคาเรือนและบันทึก พื้นฐานที่จัดเก็บ ชุมชนไดตรงตามความตองการ

ประมวลผลขอมูลพื้นฐานของชุมชน ของประชาชน

7 โครงการฝกอบรมเพิ่มศักยภาพ อบรมเพิ่มศักยภาพในการ  -อบรมใหความรูในการมีสวนรวม 300,000  -   -   - จํานวนผูเขารับ คณะกรรมการชุมชน สํานักปลัด

เพื่อการมีสวนรวมสําหรับ ปฏิบัติงานรวมคิดรวมพัฒนา  ในการพัฒนาทองถิ่น บทบาทหนาที่ การอบรม ผูนําชุมชน มีความรูความเขาใจ

คณะกรรมการฯ ชุดตาง ๆและ รวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  - ศึกษาดูงานชุมชนที่มีสวนรวม ในบทบาทนาที่ในการรวมงาน

ผูนําชุมชน  - บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ ในการบริหารจัดการที่ดี กับองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ชุดตาง ๆ ผูนําชุมชนที่มีตอทองถิ่น มีความยั่งยืน

รวมงบประมาณ 515,000      230,000      215,000   215,000     



แนวทางที่  1   อนุรักษและสงเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

เปาหมาย  ตัวชี้วัด ผลลัพทที่ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ 2558 ๒๕๖๐ 2561  (KPI) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท)  (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการทําบุญตักบาตรเนื่องใน เพื่อสงเสริมใหประชาชนไดทําบุญ เชิญชวนพอคาประชาชน ขาราชการ ฯลฯ 20,000    20,000   20,000    20,000    จํานวนประชาชน ประชาชนมีความพึงพอใจ สํานักปลัด

วันขึ้นปใหม ในวันขึ้นปใหม ตอนรับศักราชใหม รวมกันทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง ที่เขารวมกิจกรรม ในการจัดโครงการทุกคนมีความสุข

เนื่องในวันขึ้นปใหม หนาตายิ้มแยมแจมใสจิตใจเบิกบาน

2 โครงการจัดงานประเพณีตรุษไท เพื่ออนุรักษและเผยแพรประเพณี  - อุดหนุนงบประมาณใหอําเภอในการ 150,000  120,000 150,000  150,000  จํานวนประชาชน ประชาชนมีความพึงพอใจ อําเภอ

อันดีงามตั้งแตบรรพบุรุษใหคงอยูไป จัดงานประเพณีตรุษไท ที่เขารวมกิจกรรม ที่ไดสืบสานประเพณีอันดีงาม

จนถึงรุนลูกรุนหลานสืบทอดกันไป  - เทศบาลดําเนินการจัดกิจกรรมงาน 100,000  100,000 100,000  100,000  เปนประจําทุกป สํานักปลัด

ใหคนทองถิ่นอื่นไดรับรู ตรุษไทจัดขบวนแห ,สงประกวดเทพี ฯลฯ

3 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต เพื่อใหประชาชนไดสืบสาน จัดงานประเพณีสงกรานตประกอบดวย 60,000    100,000 60,000    60,000    จํานวนประชาชน ประชาชนไดรวมกันจัดงาน สํานักปลัด

ประเพณีอันดีงามไว การตรวจสุขภาพผูสผุงอายุ ,กิจกรรมสันทนาการ ที่เขารวมกิจกรรม และสืบสานวัฒนธรรมไทยสืบไป

ใหลูกหลานสืบไป ผูสูงอายุ , จัดใหมีบริการตัดผมแก

ผูสูงอายุ ฯลฯ

4 โครงการจัดงานบุญบั้งไฟ เพื่อใหประชาชนไดสืบสาน จัดงานบุญบั้งไฟ ประกอบดวยการประกวด 50,000    50,000   50,000    50,000    จํานวนประชาชน ประชาชนไดรวมกันจัดงาน

ประเพณีอันดีงามไว ขบวนเอกลักษณทองถิ่นดั้งเดิม,จัดทําเนียบ ที่เขารวมกิจกรรม และสืบสานวัฒนธรรมไทยสืบไป สํานักปลัด

ใหลูกหลานสืบไป บัวนาง(นางเทียม) ฯลฯ

                                                                                                                                        สวนที่ 5                                                                                                                                        

งบประมาณและที่ผานมา

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.255๙ ถึง 256๑)

เทศบาลตําบลภูผามาน อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  1  การอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขันภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผ.01



เปาหมาย  ตัวชี้วัด ผลลัพทที่ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ 2558 ๒๕๖๐ 2561  (KPI) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท)  (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค

5 โครงการจัดกิจกรรมแหเทียนเขา เพื่อใหประชาชนไดสืบสาน จัดกิจกรรมแหเทียนเขาพรรษา ประกอบ 60,000    60,000   60,000    60,000    จํานวนประชาชน ประชาชนไดรวมกันจัดงาน สํานักปลัด

พรรษา ประเพณีอันดีงามไว ดวยประกวดตนเทียนพรรษาของแตละ ที่เขารวมกิจกรรม และสืบสานวัฒนธรรมไทยสืบไป

ใหลูกหลานตอไป หมูบาน, ประกวดขบวนแห ฯ ฯลฯ

6 โครงการสรงน้ําถ้ําพระและถ้ําหมูบ เพื่อใหประชาชนไดสืบสาน จัดงานประเพณีสงน้ําถ้ําพระและถ้ําหมูบ 35,000    25,000   35,000    35,000    จํานวนประชาชน ประชาชนไดรวมกันจัดงานและ สํานักปลัด

ประเพณีอันดีงามไว ในการจัดกิจกรรมตามประเพณีที่สืบทอด ที่เขารวมกิจกรรม อบต.

ใหลูกหลานตอไป กันมา สืบสานวัฒนธรรมไทยสืบไป ภูผามาน

7 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เพื่อใหประชาชนไดสืบสาน จัดงานประเพณีลอยกระทง ประกอบดวย 150,000  150,000 150,000  150,000  จํานวนประชาชน ประชาชนไดรวมกิจกรรมและสืบ สํานักปลัด

ในวันออกพรรษา ประเพณีอันดีงามไว การแขงขันเรือพาย , การประกวดนางนพมาศ ที่เขารวมกิจกรรม สานวัฒนธรรมไทยสืบไป

ใหลูกหลานตอไป ประกวดกระทงที่วัดเฉลียงทอง

8 โครงการบรรพชาอุปสมบทภาค เพื่อใหเด็กและเยวชนไดรับการ อุดหนุนงบประมาณใหสภาวัฒนธรรม 15,000    150,000 15,000    15,000    จํานวนผูเขารวม เด็กและเยาวชนไดรับความรู สํานักปลัด

ฤดูรอน ธรรมมะในการอบรมบมนิสัย อําเภอในการจัดกิจกรรมบรรพชาอุปสมบท กิจกรรม ความเขาใจในหลักธรรมทาง สภาวัฒนธรรม

ใหเปนคนดีของสังคมตอไป ภาคฤดูรอน ศาสนาและสามารถนํามาปฏิบัติ

ทําใหหางไกลยาเสพติด ในชีวิตประจําวันได

9 โครงการจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระนางเจา อุดหนุนงบประมาณใหอําเภอในการดําเนินการ 5,000      5,000      5,000      5,000      จํานวนผูเขารวม ประชาชนไดแสดงออกถึงการ สํานักปลัด

12 สิงหามหาราชินี สิริกิตย จัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติพระนางเจาสิริกิตย กิจกรรม จงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย อําเภอ

10 โครงการจัดงานพิธีเฉลิมพระชนม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาท อุดหนุนงบประมาณใหอําเภอในการดําเนินการ 5,000      5,000      5,000      5,000      จํานวนผูเขารวม ประชาชนไดแสดงออกถึงการ อําเภอ

พรรษา 5 ธันวามหาราช สมเด็จพระเจาอยูหัว จัดงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา กิจกรรม จงรักภักดีตอสถาบันพระมหา

มหาราช กษัตริย

11 โครงการอนุรักษสงเสริม ศิลปะ เพื่อสงเสริมประเพณีวัฒนธรรม อุดหนุนงบประมาณใหสภาวัฒนธรรมอําเภอ 15,000    15,000    15,000    15,000    จํานวนผูเขารวม ประชาชนมีความรักหวงแหน สํานักปลัด

ประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณีของ ในการดําเนินการตามโครงการ กิจกรรม พรอมสืบสานประเพณี สภาวัฒนธรรม

ทองถิ่นใหอยูสืบไป อันดีงามของทองถิ่น

ไปสูลุกหลาน

12 โครงการสงเสริมการจัดงานวันลอย เพื่อเปนการอนุรักษสืบสาน อุดหนุนงบประมาณใหหมูบานเซินใต 50,000    40,000   50,000    50,000    จํานวนผูเขารวม ประชาชนไดมีการสืบสานประเพณี สํานักปลัด

กระทงในวันเพ็ญเดือน 12  ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ลอยกระทงในวันเพ็ญเดือน 12 กิจกรรม วัฒนธรรม บานเซินใต



เปาหมาย  ตัวชี้วัด ผลลัพทที่ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ 2558 ๒๕๖๐ 2561  (KPI) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท)  (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค

13 โครงการฝกอบรมคุณธรรม เพื่อใหประชาชนไดเขาวัด ประชาชน เยาวชน ผูสูงอายุในเขตเทศบาล 40,000    40,000    40,000    40,000    จํานวนผูเขารวม ประชาชนมีสุขภาพจิตดี สํานักปลัด

และจริยธรรมในวัด ฟงธรรม ไดทํากิจกรรมรวมกัน เขาวัดปฏิบัติธรรมในวันเขาพรรษา กิจกรรม ดวยการฟงธรรมะ

และวันสําคัญตาง ๆ ทางศาสนา สงผลใหสุขภาพกายสุขภาพ

(จํานวนวัดทั้ง 4 วัด ในเขตเทศบาล) ใจที่ดี

๑๔ โครงการกอสรางเวทีและลาน  -เพื่อใชเปนสถานที่สําหรับจัดงาน  -กอสรางอาคารครอบเวที กวาง 15 ม. 1,900,000      -  -  - เวทีและลาน  สวนราชการและประชาชน สํานักปลัด

ศิลปวัฒนธรรมการเรียนรู ประเพณีตางๆของชาวอําเภอ ยาว 15 ม. สูง 8.70 ม. ตามแบบแปลน ศิลปวัฒนธรรม มีสถานที่ในการจัดกิจกรรม อบจ.

สําหรับประชาชน ภูผามาน เทศบาลกําหนด

 -เพื่อใชเปนลานกีฬา,เตนแอโรบิคฯลฯ  -กอสรางเวทีกวาง 8.5 ม. ยาว 15 ม.

สูง 1.20 ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาล

กําหนด

 -กอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็ก

กวาง 40 ม. ยาว 30 เมตร หนา 0.15 ม.

ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา 180 ลบ.ม.

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

รวม 2,655,000     880,000 755,000  755,000  





เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทที่ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2558 2560 2561  (KPI) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท)  (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอนุรักษศิลปะและภูมิปญญา  -เพื่อใหประชาชนมีความรูในศิลปะ อบรมใหความรูกับประชาชนและ 50,000     100,000   50,000  50,000  จํานวนผูเขารวม  - ศิลปะวัฒนธรรมทองถิ่นได สํานักปลัด

ทองถิ่น และภูมิปญญาพื้นบานที่ผูเฒาผูแก ผูที่สนใจในเขตเทศบาล ในเรื่องวิถีชีวิต กิจกรรมตาม รับการสืบทอดไปจนถึงลูกหลาน

ไดสั่งสมความรูสืบทอดกันมา ประเพณีและวัฒนธรรมของชาวภูผามาน โครงการ  - อนุชนรุนหลังเห็นความสําคัญ

 -เพื่อใหศิลปะและภูมิปญญาทองถิ่น เชนการทําบายศรี การตัดกระดาษยน ของการสืบทอดศิลปะประเพณี

สืบทอดและคงอยูชั่วลูกชั่วหลาน กระดาษแกวเพื่อประกอบในพิธีตาง ๆ ทองถิ่น

เครื่องจักสาน  ผูนําทางศาสนา  เปนพิธีกร

ในงานพิธีตาง ๆ เชนงานศพ ฯลฯ

2 โครงการพัฒนาสตรีตนแบบ  -เพื่อสงเสริมบทบาทสตรีที่มีตอ อบรมใหความรูบทบาทสตรีและใหความรู 50,000  50,000  50,000  50,000  จํานวนผูเขารวม   -สตรีในชุมชนชวยเหลือสังคม สํานักปลัด

ชุมชนและสังคม เกี่ยวกับจริยธรรม ประเพณี และบทบาทการ กิจกรรมตาม มีบทบาทหนาที่ในการพัฒนา

 - เพื่อใหความรูในสิ่งที่สตรีควรรู ชวยเหลือสังคมรวมถึงการสืบสานภูมิปญญา โครงการ สถาบันครอบครัวและทองถิ่น

ควรทํารวมถึงสงเสริมการสืบสาน ทองถิ่นและบทบาทในการพัฒนาสังคม มากขึ้น

วัฒนธรรมประเพณีใหแกคนรุนหลัง กับสตรีในเขตเทศบาล

รวมงบประมาณ 100,000    150,000    100,000    100,000   

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขันภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 ถึง 2561)

เทศบาลตําบลภูผามาน อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน

งบประมาณและที่ผานมา

ยุทธศาสตรที่  1  การอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

แนวทางที่  2 สงเสริมการเรียนรูผานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

ลําดับที่

ผ.01
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