
แผนงาน การศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด ผลลัพท์ที่ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ 2562 ๒๕๖๓ 2564 ๒๕๖๕  (KPI) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ
(บาท)  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการท าบุญตักบาตรเนือ่งใน เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนได้ท าบุญ - เชิญชวนพ่อค้าประชาชน ข้าราชการ ฯลฯ 50,000    50,000     50,000    50,000    50,000    จ านวนประชาชน ประชาชนมีความพึงพอใจในการ ส านักปลัด
วนัขึน้ปีใหม่ ในวนัขึน้ปีใหม่ ต้อนรับศักราชใหม่ ร่วมกันท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม จัดโครงการ  ทุกคนมีความสุข

เนือ่งในวนัขึน้ปีใหม่ หน้าตายิม้แย้มแจ่มใสจิตใจ
- จัดตกแต่งซุ้มเพือ่ต้อนรับวนัปีใหม่ เบิกบาน

2 โครงการจัดงานประเพณีตรุษไท เพือ่อนุรักษ์และเผยแพร่ประเพณี  - เทศบาลด าเนินการจัดกิจกรรมงาน 250,000  250,000   250,000  250,000  250,000  จ านวนประชาชน ประชาชนมีความพึงพอใจทีไ่ด้ ส านักปลัด
อันดีงามต้ังแต่บรรพบุรุษให้คงอยูไ่ป ตรุษไทจัดขบวนแห่ ,ส่งประกวดเทพี ฯลฯ ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม สืบสานประเพณีอันดีงาม
จนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานสืบทอดกันไป และ/หรืออุดหนุนให้อ าเภอภูผาม่านในการ  เป็นประจ าทุกปี
ให้คนท้องถิน่อืน่ได้รับรู้โดยเน้นการ ด าเนินการจัดงานตามข้อตกลงทีป่ระชุม
มีส่วนร่วมของประชาชนและเยาวชน ส่วนราชการ

3 โครงการจัดงานประเพณี เพือ่ให้ประชาชนได้สืบสานประเพณี จัดงานประเพณีสงกรานต์ประกอบด้วย 60,000    60,000     60,000    60,000    60,000    จ านวนประชาชน ประชาชนได้ร่วมกันจัดงาน ส านักปลัด
สงกรานต์ อันดีงามไวใ้ห้ลูกหลานสืบไป การตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ,กิจกรรม ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม และสืบสานวฒันธรรมไทยสืบไป

สันทนาการ ผู้สูงอายุ , จัดให้มีบริการตัดผม
แก่ผู้สูงอายุ ฯลฯ

4 โครงการจัดงานบุญเดือน ๖ เพือ่ให้ประชาชนได้สืบสาน จัดงานบุญบัง้ไฟ ประกอบด้วยการประกวด 50,000    50,000     50,000    50,000    50,000    จ านวนประชาชน ประชาชนได้ร่วมกันจัดงาน
ประเพณีอันดีงามไว้ ขบวนเอกลักษณ์ท้องถิน่ด้ังเดิม,จัดท าเนียบ ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม และสืบสานวฒันธรรมไทยสืบไป ส านักปลัด
ให้ลูกหลานสืบไป บัวนาง(นางเทียม) ฯลฯ

5 โครงการจัดกิจกรรมแห่เทียน เพือ่ให้ประชาชนได้สืบสานประเพณี จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประกอบ 60,000    60,000     60,000    60,000    60,000    จ านวนประชาชน ประชาชนได้ร่วมกันจัดงาน ส านักปลัด
เข้าพรรษา อันดีงามไวใ้ห้ลูกหลานต่อไป ด้วยประกวดต้นเทียนพรรษาของแต่ละ ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม และสืบสานวฒันธรรมไทยสืบไป

หมูบ่้าน, ประกวดขบวนแห่ ฯ ฯลฯ

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่7 การสรา้งเสรมิทนุทางสงัคมใหเ้ขม้แขง็ และพัฒนาเศรษฐกิจชมุชนเพ่ือการแขง่ขนัภายใตห้ลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

งบประมาณและที่ผ่านมา
ล าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลภูผาม่าน อ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การอนุรกัษ์วฒันธรรมและภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจงัหวดัที ่5 การพัฒนาการบรหิารภาครฐั

แบบ ผ.0๒ 
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6 โครงการสรงน้ าถ้ าพระและ เพือ่ให้ประชาชนได้สืบสานประเพณี จัดงานประเพณีสรงน้ าถ้ าพระและถ้ าหมูบ 35,000    35,000     45,000    45,000    45,000    จ านวนประชาชน ประชาชนได้ร่วมกันจัดงานและ ส านักปลัด
ถ้ าหมูบ อันดีงามไวใ้ห้ลูกหลานต่อไป ในการจัดกิจกรรมตามประเพณีทีสื่บทอด ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม สืบสานวฒันธรรมไทยสืบไป

กันมา
7 โครงการแข่งขันเรือพายในวนั เพือ่ให้ประชาชนได้สืบสานประเพณี จัดการแข่งขันเรือพายทัง้ประเภทใน 70,000    70,000     70,000    70,000    70,000    จ านวนประชาชน ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมและ ส านักปลัด

ออกพรรษา อันดีงามไวใ้ห้ลูกหลานต่อไป เขตเทศบาลและประเภททัว่ไป (ภายนอก) ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม สืบสานวฒันธรรมไทยสืบไป
บริเวณหนองสมอในวนัออกพรรษา และเกิดความสามัคคีในหมูค่ณะ

๘ โครงการอนุรักษ์ศิลปะและ  -เพือ่ให้ประชาชนมีความรู้ในศิลปะ อบรมให้ความรู้กับประชาชนเยาวชนและ 40,000     - 40,000    40,000    40,000    จ านวนผู้เข้าร่วม  - ศิลปะวฒันธรรมท้องถิน่ได้ ส านักปลัด
ภูมิปัญญาท้องถิน่ และภูมิปัญญาพืน้บ้านทีผู้่เฒ่าผู้แก่ ผู้ทีส่นใจในเขตเทศบาล ถ่ายทอดความรู้ กิจกรรมตาม รับการสืบทอดไปจนถึงลูกหลาน

ได้ส่ังสมความรู้สืบทอดกันมา ทางพิธกีรรมและภูมปัญญาต่าง ๆ โครงการ  - อนุชนรุ่นหลังเห็นความส าคัญ
 -เพือ่ให้ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิน่ และภูมิปัญญาต่างๆ เช่น จ้ า การท าบายศรี  ของการสืบทอดศิลปะประเพณี
สืบทอดและคงอยูช่ั่วลูกชั่วหลาน  การตัดกระดาษย่น กระดาษแก้วเพือ่ ท้องถิน่

ประกอบในพิธต่ีางๆ เคร่ืองจักสาน  ผู้น า
ทางศาสนาเป็นพิธกีรในงานพิธต่ีางๆ เช่น
งานศพ ฯลฯ

๙ โครงการจัดงานพระราชพิธถีวาย เพือ่จัดงานพระราชพิธถีวายพระเพลิง จัดงานพระราชพิธถีวายพระเพลิงพระ 50,000     -  -  -  - จ านวนประชาชน ประชาชนได้ถวายความจงรักภกัดี ส านักปลัด
พระเพลิงพระบรมศพพระบาท พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ บรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร ที่เข้าร่วมกิจกรรม ต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภูมิพลอดุลยเดช ภมูิพลอดุยเดช

อดุลยเดช
๑๐ โครงการสืบสานศิลปวฒันธรรม 1.เพือ่สร้างสัญลักษณ์ให้กับประชาชน จัดฝึกซ้อมท่าร าให้กับประชาชน  - 50,000     50,000    50,000    50,000    จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนได้สืบสานศิลป ส านักปลัด

(ร าบวงสรวง) งานเทศกาลไหม ชาวภูผาม่านให้มีชุดแต่งกายและ ในพืน้ที ่และเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ กิจกรรม ไม่น้อย วฒันธรรมท าให้เกิดความ
สากลประเพณีผูกเส่ียว และ ท่าร าทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของตนเอง คณะกรรมการจัดงานก าหนด กวา่ 40 คน สมัครสมานสามัคคีในชุมชน
งานกาชาด จังหวดัขอนแก่น 2.เพือ่หล่อหลอมจิตใจประชาชน

ภูผาม่าน ให้เกิดความรักษ์ชาติ
รักษ์ถิน่ รู้รักสามัคคี
3. เพือ่ความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง
ครอบครัว และบ้านเมือง
4. เพือ่เป็นการอนุรักษ์วฒันธรรม
ประเพณีท้องถิน่
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๑๑ โครงการจัดงานพิธเีฉลิม เพือ่เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้า อุดหนุนงบประมาณให้อ าเภอในการ 7,000  -  -  -  - รายงานผลการใช้ ประชาชนได้แสดงออกถึง ส านักปลัด
พระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี สิริกิตย์ ด าเนินการจัดงานพิธเีฉลิมพระเกียรติ งบประมาณ ความจงรักภักดีต่อสถาบัน

พระนางเจ้าสิริกิตย์ พระมหากษัตริย์
12 โครงการจัดงานพิธเีฉลิมพระ เพือ่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ อุดหนุนงบประมาณให้ปกครองอ าเภอ 7,000  -  -  -  - รายงานผลการใช้ ประชาชนได้แสดงออกถึง ส านักปลัด

เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า เจ้าอยูห่ัว รัชกาลที ่10 ภูผาม่านด าเนินการจัดงานตามโครงการ งบประมาณ ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
อยูห่ัวมหาวชิราลงกรณบดิน พระมหากษัตริย์
ทรเทพยวรากูร เนือ่งในโอกาส
วนัเฉลิมพระชนมพรรษา
28-ก.ค.-61

๑๓ โครงการส่งเสริมการจัดงาน เพือ่เป็นการอนุรักษ์สืบสาน อุดหนุนงบประมาณให้บ้านเซินใต้ เพือ่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รายงานผลการใช้ ประชาชนได้มีการสืบสาน ส านักปลัด
ประเพณีลอยกระทงในวนัเพ็ญ ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม จัดงานประเพณีลอยกระทงในวนัเพ็ญเดือน งบประมาณ ประเพณีวฒันธรรมท้องถิน่
เดือน 12 12 ตามแผนชุมชนบ้านเซินใต้

๑๔ โครงการลอยประทีปโคมไฟ เพือ่ให้ประชาชนได้สืบสานประเพณี อุดหนุนงบประมาณใหบ้า้นเซินเหนือ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รายงานผลการใช้ ประชาชนได้มีการสืบสาน ส านักปลัด
ในวนัออกพรรษา อันดีงามไวใ้ห้ลูกหลานต่อไป เพือ่จัดงานประเพณีลอยประทีปโคมไฟใน งบประมาณ ประเพณีวฒันธรรมท้องถิน่

วนัออกพรรษา ตามแผนชุมชนบา้นเซินเหนือ
๑๕ โครงการเทศกาลไหมนานาชาติ เพือ่เป็นการส่งเสริมเทศกาลไหม อุดหนุนจังหวดัขอนแก่นเพือ่จัดงาน 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวนประชาชน ประชาชนได้มีการสืบสาน ส านักปลัด

ประเพณีผูกเส่ียว ประเพณีผูกเส่ียว เทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเส่ียว ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม ประเพณีวฒันธรรมท้องถิน่
๑๖ โครงการบริหารจัดงานพระราช เพือ่จัดงานประราชพิธแีละรัฐพิธี เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีท่ าการปกครอง  - 30,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนประชาชน ประชาชนได้มีการสืบสาน ส านักปลัด

พธิ ีรัฐพธิ ีและงานพธิใีนส่วน ในวนัส าคัญต่างๆ อ าเภอภูผาม่าน ตามโครงการบริหารจัดงาน ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม ประเพณีวฒันธรรมท้องถิน่
ภูมิภาค พระราชพิธ ีรัฐพิธแีละงานพิธใีนส่วนภูมิภาค

ประกอบด้วย งานเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒
 สิงหามหาราชิน,ี งานพิธเีฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ัว 
เนือ่งในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๖๒, งานพระราชพิธบีรมราชา
ภิเษกในหลวงรัชกาลที ่๑๐  เนือ่งในโอกาส
วนัเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน
งานรัฐพิธอีืน่ๆ

รวม 794,000  770,000   830,000  830,000  830,000  
 



เป้าหมาย  ตัวชีว้ัด ผลลัพท์ที่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ 2562 ๒๕๖๓ 2564 ๒๕๖๕  (KPI) คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท)  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ล าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์



เปา้หมาย  ตวัชี้วัด ผลลัพท์ที่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕  (KPI) คาดว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท)  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพและเสริมสร้าง จดัอบรมความรู้ด้านวชิาการที่เปน็  -  - 300,000       - 300,000   จ านวนบคุลากร ผู้บริหาร สมาชิกสภา มีความรู้ ส านกัปลัด

และวสัิยทศันส์ าหรับผู้บริหาร, ความรู้และประสบการณ์ในด้าน ประโยชนแ์กบ่คุลากรในหนว่ยงาน ที่เข้ารับการ ความเข้าใจการท างานอยา่งมี
สมาชิกสภา, พนกังานเทศบาล วชิาการและแนวทางปฏบิติัตามหลัก พร้อมทั้งศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้อง อบรม ประสิทธภิาพ
ลูกจา้งประจ า, พนกังานจา้ง ธรรมมาธบิาลและสามารถน าความรู้มา  

ประยกุต์ใหเ้ปน็ประโยชนแ์กห่นว่ยงาน
๒ โครงการจา้งส ารวจความพงึพอใจ  -เพื่อส ารวจความพงึพอใจของ จา้งสถาบนัการศึกษาที่เปน็กลาง 20,000      20,000    20,000        20,000      20,000     รายงานผล  -เทศบาลทราบข้อมูลการให้ ส านกัปลัด

ของผู้รับบริการ ประชาชนในการใหบ้ริการของเทศบาล ในการส ารวจความพงึพอใจของ ส ารวจความ บริการของประชาชนในการ
ต าบลภผูาม่าน ประชาชนในงานบริการของ พงึพอใจของ ใหบ้ริการ
 -เพื่อน าผลส ารวจที่ได้มาปรับปรุงการ เทศบาลต าบลภผูาม่าน ประชาชน  - เทศบาลน าข้อมูลมาปรับปรุง
ท างานใหดี้ยิ่งขึ้น แกไ้ขในการใหบ้ริการประชาชน

๓ โครงการ "อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.  -เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่และประชาชนมีความรู้ อบรมใหค้วามรู้เร่ือง พ.ร.บ.ข้อมูล  -  - 30,000        30,000      30,000     ผู้เข้าอบรม เจา้หนา้ที่เทศบาลต าบลภผูาม่าน ส านกัปลัด
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของทาง ข่าวสารใหก้บัพนกังานเทศบาล ไม่นอ้ยกวา่ และประชาชนมีความรู้ พ.ร.บ.
พ.ศ. ๒๕๔๐" ราชการ และประชาชนในเขตเทศบาล ร้อยละ 80 ข้อมูลช่าวสารของทางราชการ

 - ประชาชนทราบถึงผลการพฒันาของ ของเปา้หมาย
เทศบาลของเทศบาล

๔ โครงการอบรมใหค้วามรู้บทบาท เพื่อใหค้วามรู้กบัคณะกรรมการ จดัอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกบับทบาท 130,000     -  -  -  - ผู้เข้าอบรม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ กองคลัง
หนา้ที่คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ ตรวจรับพสัดุและคณะกรรมการ หนา้ที่ของคณะกรรมการและส่ิง ไม่น้อยกวา่ คณะกรรมการตรวจรับงานจา้ง 
และคณะกรรมการตรวจรับงานจา้ง ตรวจรับงานจา้งและการควบคุมงาน ที่คณะกรรมการควรรู้ ร้อยละ80 และการควบคุมงานกอ่สร้างรู้ถึง
และการควบคุมงานกอ่สร้างของ กอ่สร้างถึงบทบาทหนา้ที่ของกรรมการ ของเป้าหมาย บทบาทหนา้ที่ของตน น าความรู้
เทศบาลต าบลภผูาม่าน แต่ละชุดที่กรรมการควรรู้ ที่ได้ไปปฏบิัติงานได้อยา่งถกูต้อง

๕ โครงการสนบัสนนุศูนยข์้อมูล  -เพื่อเปน็ค่าใช้จา่ยในการด าเนนิงาน  -จัดซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ต่างๆ ทีจ่ าเป็น 35,000       35,000      -  -  - ผลการด าเนินงาน อปท.ในเขตอ าเภอภผูาม่าน ส านกัปลัด
ข่าวสารในการจดัซ้ือจดัจา้งระดับ ของศูนยร์วมข้อมูลข่าวสารการจดัซ้ือ ในการด าเนินงานของศูนย์ ของศูนยข์อ้มลู มีศูนยร์วมข้อมูลข่าวสารในการ
อ าเภอ จดัจา้งของ อปท. ระดับอ าเภอ  ข่าวสารการ ด าเนนิงานจดัซ้ือจา้งที่สะดวก

จดัซ้ือจดัจา้ง ในการปฏบิติังาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใตห้ลักธรรมาภบิาล 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 256๕)

เทศบาลต าบลภผูามา่น อ าเภอภผูามา่น จงัหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

แผนงาน งานบริหารทั่วไป

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ด ี

งบประมาณ

แบบ ผ.0๒ 



เปา้หมาย  ตวัชี้วัด ผลลัพท์ที่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕  (KPI) คาดว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท)  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

๖ โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษแีละ  -เพื่อเปน็การเพิ่มรายได้ของเทศบาล ปรับปรุงแผนที่ภาษแีละทะเบยีน 30,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รายได้จาก  -เทศบาลมีฐานข้อมูลทางด้าน กองคลัง
ทะเบยีนทรัพยสิ์น ต าบลภผูาม่าน โดยสามารถจดัเกบ็ภาษี ทรัพยสิ์นใหเ้ปน็ปจัจบุนั การเกบ็ภาษี การคลังทอ้งถิ่นอยา่งครบถ้วน

ต่างๆ ได้อยา่งครบถ้วน เพิ่มมากขึ้น และถูกต้อง
 -สามารถบริหารงานได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ

๗ โครงการเพิ่มประสิทธภิาพในการ  -ประชาชนผู้เสียภาษต่ีางได้รับความ ใหบ้ริการรับช าระภาษทีกุหมู่บา้น 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ไมม่ลูีกหนี้ภาษี  ประชาชนมีความพงึพอใจในการ กองคลัง
จดัเกบ็ภาษี สะดวกในการช าระภาษี ในเขตเทศบาล ค้างช าระ ใหบ้ริการประชาชน

 -รายได้จากการเกบ็ภาษเีพิ่มขึ้น
๘ โครงการเลือกต้ังสมาชิกสภาและ  -เพื่อเปน็ค่าใช้จา่ยในการเลือกต้ัง ด าเนนิการเลือต้ังสมาชิกสภาและ  - 500,000 500,000       -  - สมาชกิสภา ประชาชนได้ตัวแทนในการ ส านกัปลัด

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน สมาชิกสภาและผู้บริหารองค์กร ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน เทศบาล พฒันาทอ้งถิ่น
ทอ้งถิ่น ปกครองส่วนทอ้งถิ่น ทอ้งถิ่นที่หมดวาระ ผู้บริหารองค์กร

ปกครองท้องถิ่น

ที่ได้รับการเลือกต้ัง

จากประชาชน
๙ โครงการอบรมใหค้วามรู้ความเข้าใจ  -เพื่อใหค้วามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั อบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ  -  - 30,000  -  - จ านวนประชาชน ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ กองช่าง

เกี่ยวกบัผังเมืองรวม ผังเมืองรวมใหก้บัประชาชน ผังเมืองรวมใหก้บัประชาชนใน ผู้เขา้รับการ เกี่ยวกบัผังเมืองรวมในพื้นที่
เขตเทศบาล อบรมไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 85 

๑๐ โครงการอบรมพฒันาศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพและเสริมสร้าง จดัอบรมความรู้ด้านวชิาการที่เปน็  -  -  - 200,000     - ผู้เขา้รับการอบรม พนกังานเทศบาล ลูกจา้งประจ า ส านกัปลัด
ประสิทธภิาพพนกังาน ลูกจา้ง ความรู้และประสบการณ์ในด้าน ประโยชนแ์กบ่คุลากรในหนว่ยงาน ไม่นอ้ยกวา่ พนกังานจา้งมีความรู้ ความ

วชิาการและแนวทางปฏบิติัตามหลัก ร้อยละ 85 เข้าใจในการท างาน
ธรรมมาธบิาลและสามารถน าความรู้มา
ประยกุต์ใหเ้ปน็ประโยชนแ์กห่นว่ยงาน

๑๑ โครงการอดุหนนุการแกไ้ขปญัหา  - เพือ่เป็นศูนย์กลางรับเร่ืองราวความ  อดุหนนุงบประมาณใหอ้ าเภอ 30,000  -  -  -  - อ าเภอรายงาน  - ประชาชนมีช่องทางในการ ส านกัปลัด
"ศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอภผูาม่าน" เดือดร้อนของประชาชนในทุกเร่ืองทาง ภผูาม่านเพื่อด าเนนิการตามวตัถุ ผลการด าเนนิ ติดต่อส่ือสารประสานงานในการ
(ศดธ.อ.ภผูาม่าน) ช่องทางการส่ือสารทีท่ันสมัย ได้แก่ ประสงค์ของโครงการ  งานใหเ้ทศบาล ร้องทกุข์ ร้องเรียน และรู้ผล

ได้แก่ โทรศัพท์ Internet และอืน่ๆ ทราบ การร้องทกุข์ ร้องเรียนทนัททีี่ได้
 - เพือ่เป็นศูนย์กลางประสานการปฏิบัติ รับเร่ืองราวระหวา่งการปฏบิติั
และส่งเร่ืองราวให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง และภายหลังภารกิจเสร็จส้ินแล้ว
รับไปด าเนินการอย่างรวดเร็ว



เปา้หมาย  ตวัชี้วัด ผลลัพท์ที่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕  (KPI) คาดว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท)  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

๑๒ โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการ  เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการพฒันา อดุหนนุงบประมาณใหอ้ าเภอ 30,000  -  -  -  - ความพงึพอใจ ประชาชนได้รับความสะดวก ส านกัปลัด
บริการประชาชนด้านการทะเบยีน คุณภาพการบริการประชาชนด้านการ ภผูาม่านเพื่อด าเนนิการตาม ของประชาชน รวดเร็วในการรับบริการด้าน

ทะเบยีนและบตัร โครงการ ในการรับ งานทะเบยีนและบตัร
บริการ

๑๓ โครงการศูนยป์ฏบิติัการในการ  -เพื่อเปน็ศูนยอ์ านวยความสะดวกแก่  -จา้งเหมาบคุคลธรรมดาปฏบิติั  - 35,000 35,000 35,000 35,000 จ านวนประชาชน  -ประชาชนได้รับความสะดวก ส านกัปลัด
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ประชาชน ในการปอ้งกนัและ หนา้ที่อ านวยความสะดวกใหก้บั ที่ได้รับการช่วย ในการติดต่อประสานงานเพื่อ
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น (สถานที่กลาง) บรรเทาสาธารณภยั ประชาชนประจ าศูนยฯ์ เหลือตามระเบียบ เพื่อขอความช่วยเหลือ

 - เพื่อเปน็ศูนยป์ระสานงานและ  -จดัท าปา้ยศูนยป์ฏบิติัการร่วม ร้อยละ 90 สาธารณภยัต่างๆ
ปฏบิติังานเพื่อปอ้งกนัและบรรเทา ในการช่วยเหลือประชาชน
สาธารณภยั  -จดัหาวสัดุอปุกรณ์ต่าง ๆที่จ าเปน็

ประจ าศูนย์

รวมงบประมาณ 285,000   700,000 1,025,000 395,000  495,000  



เปา้หมาย  ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่ หน่วยงานที่
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) คาดวา่จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการวางท่อระบายน ้าซอย  - เพื่อระบายน ้าเสียออกจากบ้านเรือน วางท่อ คสล.ชั นคุณภาพ 3 0.60 ม.  -  -  - 74,000        - รางระบายน ้า  - ประชาชนมคุีณภาพชวีติที่ดี กองชา่ง

เทศบาล 7 ม.1 ต้าบลโนนคอม  - ระบายน ้าฝนในฤดูน ้าหลาก จ้านวน 43 ท่อน  พร้อมบ่อพักขนาด ๑.๒๐ x ความยาว 47  - น ้าไมท่่วมขงับ้านเรือนของ

1.00 ม. และฝาปิดจ้านวน 4 บ่อ รวมระยะทาง เมตร ประชาชน

ไมน่้อยกวา่ 47.00 ม. ความลาดเอยีงของท่อ

ไปตามทิศทางการไหลของน ้า บริเวณนา

นายชื่น เคหาห้วย  ถงึคลองน ้าสาธารณะ 

ตามแบบแปลนที่เทศบาลก้าหนด

๒ โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า เพื่อระบายน ้าไมใ่ห้ท่วมขงัในฤดู รางระบายน ้ารูปตัวย ูคสล.หนา 0.10 ม.  -  -  - 618,000      - รางระบายน ้า  - ประชาชนมคีวามพึงพอใจ กองชา่ง

ซอยเทศบาล 5 น ้าหลากจดัการน ้าเสียที่ปล่อยจาก กวา้ง 0.60 ม. ฝาหนา 0.15 ม. ระยะทาง ความยาว  ในการแกไ้ขปัญหาน ้าท่วม

ชมุชนอยา่งเป็นระบบ 277.00 ม. ความลาดเอยีงของท้องรางไป 277 เมตร   - มที่อระบายน ้าเสียจาก

ตามทิศทางการไหลของน ้า  ตามแบบแปลน บ้านเรือนอยา่งเป็นระบบ

ที่เทศบาลก้าหนด

๓ โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า เพื่อระบายน ้าไมใ่ห้ท่วมขงัในฤดู รางระบายน ้ารูปตัวย ูคสล.หนา 0.10 ม.  -  -  -  - 695,000      รางระบายน ้า  - ประชาชนมคีวามพึงพอใจ กองชา่ง

ซอยเทศบาล 9 น ้าหลากจดัการน ้าเสียที่ปล่อยจาก กวา้ง 0.60 ม. ฝาหนา 0.15 ม. ระยะทาง ความยาว ในการแกไ้ขปัญหาน ้าท่วม

ชมุชนอยา่งเป็นระบบ 312.50 ม. ความลาดเอยีงของท้องรางไป  312.50 ม.   - มที่อระบายน ้าเสียจาก

ตามทิศทางการไหลของน ้า  ตามแบบแปลน บ้านเรือนอยา่งเป็นระบบ

ที่เทศบาลก้าหนด

๔ โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า เพื่อระบายน ้าไมใ่ห้ท่วมขงัในฤดู รางระบายน ้ารูปตัวย ูคสล.หนา 0.10 ม.  -  -  - 326,000      - รางระบายน ้า  - ประชาชนมคีวามพึงพอใจ กองชา่ง

ม.6 บ้านโนนสวา่ง ต.ภผูามา่น น ้าหลากจดัการน ้าเสียที่ปล่อยจาก กวา้ง 0.60 ม. ฝาหนา 0.15 ม. ระยะทาง ความยาว ในการแกไ้ขปัญหาน ้าท่วม

ชมุชนอยา่งเป็นระบบ 144.00 ม. ความลาดเอยีงของท้องรางไปตาม 144.00 ม.   - มที่อระบายน ้าเสียจาก

ทิศทางการไหลของน ้า ระบายน ้าลงถนน บ้านเรือนอยา่งเป็นระบบ

หลังเมอืง ม. 6 ต.ภผูามา่น  ตามแบบแปลนที่

เทศบาลก้าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 256๕)

เทศบาลต าบลภูผาม่าน อ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดัที่ 3 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยนื
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 4 การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มเพ่ือการพัฒนาอยา่งยั่งยนื 
ยทุธศาสตร์ที่ 3 การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
แผนงาน เคหะและชุมชน

ล าดบัที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.0๒ 



เปา้หมาย  ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่ หน่วยงานที่
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) คาดวา่จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ล าดบัที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

๕ โครงการขยายเขตท่อส่งน ้า  - เพื่อให้ประชาชนมนี ้าใชใ้นการ วางท่อ PVC ขนาด 5 นิ ว ชั นคุณภาพ 5  - - 457,000     - - ระยะทางในการ ประชาชนมนี ้าใชใ้นการเกษตร กองชา่ง

พลังงานไฟฟ้า จากฝายน ้าล้น เกษตร ระยะทางไมน่้อยกวา่ 1,250.00 เมตร ส่งน ้าไมน่้อยกวา่ ท้าให้มรีายได้เพิ่มขึ นจากการ  

ถงึกดุสีควร  - ประชาชนสามารถท้าการเกษตรได้ พร้อมประตูน ้า PVC จ้านวนไมน่้อยกวา่ 10 จดุ 1,250.00 เมตร เกษตร

ตลอดทั งปี ตามแบบแปลนที่เทศบาลก้าหนด พร้อมติดตั ง

เคร่ืองสูบน ้า

๖ โครงการกอ่สร้างคลองระบายน ้า  - เพื่อใชเ้ป็นน ้าเพื่อการเกษตร กอ่สร้างคลองระบายน ้าปากคลองกวา้ง - - 400,000     - - คลองระบายน ้า  - ประชาชนมนี ้าเพื่อการเกษตร กองชา่ง

 คสล. หลังเทศบาลถงึตาดโตน  - เพื่อใชเ้ป็นท่อส่งน ้าเพื่อการเกษตร 1.50 เมตร  ท้องคลองกวา้ง 0.80 เมตร ยาวไมน่้อยกวา่ ตลอดทั งปี

ความลึกปรับตามระดับไหลของน ้า  ความยาว 720.00 เมตร

ไมน่้อยกวา่ 720.00 เมตร  ตามแบบแปลนที่

เทศบาลก้าหนด

๗ โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า  - เพื่อป้องกนัน ้าท่วมขงับ้านเรือน กอ่สร้างรางระบายน ้ารูปตัวย ูซอยเทศบาล 2 - - - 545,000     - กอ่สร้างรางระบาย  - ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

รูปตัวย ูซอยเทศบาล 2 ประชาชน รางระบายน ้า ค.ส.ล. รูปตัวย ู ความกวา้ง น ้ารูปตัวย ู ในชวีติและทรัพยสิ์น

ของราง 0.50 ม.  ฝารางหนา 0.15 ม. ระยะทาง 193 ม.  - ประชาชนได้ผลผลิตทางการ

ระยะทาง 193 ม.  ตามแบบแปลนที่เทศบาล ตามแบบแปลนที่ เกษตรเพิ่มมากขึ น

ก้าหนด เทศบาลก้าหนด

๘ โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า  - เพื่อป้องกนัน ้าท่วมขงับ้านเรือน กอ่สร้างรางระบายน ้ารูปตัวย ูซอยเทศบาล ๔ - - -  - 675,000      กอ่สร้างรางระบาย ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

รูปตัวย ูซอยเทศบาล 4 ประชาชน รางระบายน ้า ค.ส.ล. รูปตัวย ู ความกวา้งของ น ้ารูปตัวย ู ในชวีติและทรัพยสิ์น

ราง 0.50 ม.  ฝารางหนา 0.15 ม. ระยะทาง ซอยเทศบาล ๔

240 ม.  ตามแบบแปลนที่เทศบาลก้าหนด ระยะทาง ๒๔๐ ม.

๙ โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า  - เพื่อป้องกนัน ้าท่วมขงับ้านเรือน กอ่สร้างรางระบายน ้ารูปตัวย ูซอยเทศบาล ๖ - - - 394,000      - กอ่สร้างรางระบาย ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

รูปตัวย ูซอยเทศบาล 6 ประชาชน รางระบายน ้า ค.ส.ล. รูปตัวย ู ความกวา้งของ น ้ารูปตัวย ู ในชวีติและทรัพยสิ์น

 ราง 0.50 ม.  ฝารางหนา 0.15 ม. ระยะทาง . ซอยเทศบาล ๖

140 ม.  ตามแบบแปลนที่เทศบาลก้าหนด ระยะทาง ๑๔๐ ม.

๑๐ โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า  - เพื่อป้องกนัน ้าท่วมขงับ้านเรือน กอ่สร้างรางระบายน ้ารูปตัวย ูซอยเทศบาล ๘ - - - 478,000      - กอ่สร้างรางระบาย ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

รูปตัวย ูซอยเทศบาล 8 ประชาชน (ฝ่ังซ้าย)  รางระบายน ้า ค.ส.ล. รูปตัวย ู น ้ารูปตัวยู ระยะทาง ในชวีติและทรัพยสิ์น

(ฝ่ังซ้าย) ความกวา้งของราง 0.50 ม.  ฝารางหนา  ๑๗๐ ม.

0.15 ม. ระยะทาง 170 ม. ตามแบบแปลน

ตามแบบแปลนที่เทศบาลก้าหนด ที่เทศบาลก้าหนด



เปา้หมาย  ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่ หน่วยงานที่
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) คาดวา่จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ล าดบัที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

๑๑ โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า  - เพื่อป้องกนัน ้าท่วมขงับ้านเรือน กอ่สร้างรางระบายน ้ารูปตัวย ูซอยเทศบาล 8 - - -  - 760,000      กอ่สร้างรางระบาย ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

รูปตัวย ูซอยเทศบาล 8 ประชาชน (ฝ่ังขวา) รางระบายน ้า ค.ส.ล. รูปตัวย ู น ้ารูปตัวยรูะยะทาง ในชวีติและทรัพยสิ์น

(ฝ่ังขวา) ความกวา้งของราง 0.50 ม.  ฝารางหนา ๑๗๐ ม. ตามแบบ

0.15 ม. ระยะทาง 270 ม. แปลนที่เทศบาล
ตามแบบแปลนที่เทศบาลก้าหนด ก้าหนด

๑๒ โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า  - เพื่อป้องกนัน ้าท่วมขงับ้านเรือน กอ่สร้างรางระบายน ้ารูปตัวย ูซอยเทศบาล 8/1 - - -  - 425,000      กอ่สร้างรางระบาย ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

รูปตัวย ูซอยเทศบาล 8/1 ประชาชน รางระบายน ้า ค.ส.ล. รูปตัวย ูความกวา้งของ น ้ารูปตัวย ู ในชวีติและทรัพยสิ์น

ราง 0.50 ม.  ฝารางหนา 0.15 ม. ระยะทาง ระยะทาง ๑๕๐ ม.

150 ม.  ตามแบบแปลนที่เทศบาลก้าหนด ตามแบบแปลน

 ที่เทศบาลกา้หนด
๑๓ โครงการวางท่อระบายน ้าจาก  - เพื่อป้องกนัน ้าท่วมขงับ้านเรือน วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์ - 290,000      - -  - วางท่อระบายน ้า  -ผลผลิตทางการเกษตร กองชา่ง

นาหนองบัวลงหนองสมอ ประชาชน กลางขนาด 1 เมตร พร้อมบ่อพักขนาด ความยาวรวม ๖0 ม. ไมไ่ด้รับความเสียหาย

1.4×1.2 เมตร จ้านวน ๓บ่อ ความยาว  ตามแบบแปลน  -เกษตรกรมคุีณภาพชวีติที่ดี

60 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลก้าหนด ที่เทศบาลก้าหนด

๑๔ โครงการแกไ้ขปัญหาน ้าท่วมขงั  - เพื่อป้องกนัน ้าท่วมขงับ้านเรือน วางท่อระบายน ้า ขนาด ศก.๐.๓๐ ม. พร้อม - - 96,000        - - วางท่อระบายน ้า ประชาชนมคีวามปลอดภยั กองชา่ง

ถนนหลังเมอืง บ้านภผูามา่น ประชาชน พักจ้านวน ๘ บ่อ  ความยาวรวม ๘๐ ม. ความยาวรวม ๘๐ม. ในชวีติและทรัพยสิ์น

(หลังที่วา่การอ้าเภอภผูามา่น) ตามแบบแปลนที่เทศบาลก้าหนด ตามแบบแปลน

ที่เทศบาลก้าหนด

๑๕ โครงการจดัการส่ิงแวดล้อม เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจให้กบั อดุหนุน เทศบาลต้าบลโนนคอมในการสร้างจติ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000        จ้านวนงบประมาณ ประชาชนบริเวณที่ทิ งขยะมี กองสาธารณสุข

เกี่ยวกบัสถานที่ทิ งขยะมลูฝอย ประชาชนในบริเวณที่ทิ งขยะเพื่อ ส้านึกและการมส่ีวนร่วมของประชาชนใกล้เคียง ที่อดุหนุนตาม ความรู้ความเขา้ใจในหลัก อบต.ห้วยม่วง

ลดการต่อต้าน ตามบันทึกขอ้ตกลง กบัสถานที่ทิ งขยะสร้างความร่วมมอืและลดการ โครงการ การเขา้ใจในหลักการก้าจดัขยะ อบต.ภูผาม่าน

ต่อต้าน  (ตามบันทึกขอ้ตกลง MOU) ทต.โนนคอม

๑๖ โครงการฝังกลบขยะมลูฝอย เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษ อดุหนุนเทศบาลต้าบลโนนคอมด้าเนินการ 70,000 200,000 200,000 200,000 200,000 การฝังกลบขยะ ประชาชนที่อาศัยอยูใ่กล้เคียงกับ กองสาธารณสุข

ตามบันทึกขอ้ตกลง ฝังกลบขยะมลูฝอยสถานที่ทิ งขยะมลูฝอย เพื่อ  มลูฝอย ที่ทิ งขยะมคีวามพึงพอใจในการ

มใิห้เกดิมลพิษ (ตามบันทึกขอ้ตกลง MOU) ตามโครงการ ฯ บริหารจดัการขยะ



เปา้หมาย  ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่ หน่วยงานที่
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) คาดวา่จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ล าดบัที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

๑๗ โครงการฟื้นฟูและพัฒนาล้าน ้า  -เพื่อเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จ  - ก้าจดัวชัพืชที่กดีขวางทางน ้าในล้าห้วยลึก  - 24,000        72,000        72,000       72,000        ล้าน ้าคูคลองมคีวาม  -ประชาชนได้แสดงออกถึงความ ส้านักปลัด

คูคลอง เพื่อส่ิงแวดล้อมและ พระวชริเกล้าเจา้อยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ตลอดแนว  ความยาวรวม ๑,๔๕๐ ม. สะอาดสวยงาม จงรักภกัดีต่อสถาบันพระมหา กองชา่ง

คุณภาพชวีติของประชาชน  -เพื่อเชญิชวนให้ทุกภาคส่วนร่วมแรง  - ก้าจดัวชัพืช ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไมเ้รียบสอง สถาบันกษัตริย์

ร่วมใจท้าประโยชน์เพื่อสังคม ฝ่ังล้าห้วยลึก จากตาดโตน-กดุเขมร  ความยาว   -ประชาชนมคีวามรักสามคัคี

 -เพื่อพัฒนาล้าน ้า คูคลอง และก้าจดั รวม ๐,๔๕๐ ม. ร่วมแรงร่วมใจท้าประโยชน์

ส่ิงกดีขยวางทางน ้า เพื่อให้น ้าระบาย  - ปรับปรุงภมูทิัศน์เรียงหินบริเวณตาดโตน  -  -  - 300,000      - เพื่อสังคม

ได้สะดวก ล้าห้วยลึก ความยาวรวม ๙๐ ม. พร้อมจดัท้า

ป้ายโครงการเฉลิมพระเกยีรติ บริเวณฝายน ้าล้น

ด้านหน้า-หลัง  ความยาวรวม ๕๐ ม.

 - จดัท้าฝายน ้าล้น(บ้านโนนสวา่ง)  ฐานกวา้ง  -  -  -  - 500,000      

5 เมตร  ยาว ๑๘ ม.  

 ระดับกกัเกบ็น ้าสูง ๑.๕ ม. สันฝายกวา้ง ๒ ม.

ยาว ๑๘ ม.  จ้านวน ๑ แห่ง

 -กอ่สร้างถนนเรียบล้าห้วยลึกฝ่ังขวา กอ่สร้าง  -  - 600,000       -  - 

ถนนคันดิน กวา้งเฉล่ีย ๓ ม.  ผิวจราจรหินคลุก

หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ ม. กวา้งเฉล่ีย ๕ ม. ระยะทาง

๘๘๐ ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลก้าหนด

 - กอ่สร้างถนนเรียบล้าห้วยลึกฝ่ังซ้าย กอ่สร้าง  -  -  - 1,000,000     -  - 

ถนนคันดิน กวา้งเฉล่ีย ๓ ม.  ผิวจราจรหินคลุก

หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ ม. กวา้งเฉล่ีย ๕ ม. ระยะทาง

๑,๔๕๐ ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลก้าหนด

 -จดัท้าศาลาท่าน ้าไมท้รงเกา่ เพื่อใชป้ระโยชน์  -  -  -  -  -

และส่งเสริมการท่องเที่ยว

18 โครงการเพิ่มสวนสาธารณะ  -เพื่อเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จ  -จดัท้าเกา้อี ส้าหรับนั่งพักผ่อนในสวนสาธารณะ  - 37,000         -  -  - สวนสาธารณะ  -ประชาชนได้แสดงออกถึงความ

ให้แกช่มุชน พระวชริเกล้าเจา้อยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ โดยการจดัซื ออปุกรณ์ส้าหรับจดัท้าเกา้อี  ได้แก่ โนนฝางมคีวาม จงรักภกัดีต่อสถาบันพระมหา

(สวนสาธารณะโนนฝาง)  -เพื่อเชญิชวนให้ทุกภาคส่วนร่วมแรง เหล็กกล่อง  สกรู  ลวดเชื่อม  แผ่นตัดเหล็ก สะอาดสวยงาม สถาบันกษัตริย์

ร่วมใจท้าประโยชน์เพื่อสังคม แผ่นไมสั้งเคราะห์  สีน ้ามนั  สีทากนัสนิม  -ประชาชนมคีวามรักสามคัคี

 -เพื่อให้ประชาชนได้มสีถานที่ แปรงทาสี ฯลฯ ร่วมแรงร่วมใจท้าประโยชน์

ส้าหรับพักผ่อนหยอ่นใจและ  -จดัซื อไมด้อกไมป้ระดับเพื่อปลูกในสวน 50,000        50,000        50,000       50,000        เพื่อสังคม

ออกก้าลังกาย สาธารณะ



เปา้หมาย  ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่ หน่วยงานที่
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) คาดวา่จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ล าดบัที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

 -ประสานจติอาสาในพื นที่อ้าเภอภผูามา่น  - 24,000        72,000        72,000       72,000        

หน่วยงานท้องถิ่น และประชาชนร่วมด้าเนิน

กจิกรรม

๑๙ โครงการกอ่สร้างท่อส่งน ้าเพื่อ  - เพื่อเป็นแหล่งน ้าส้าหรับ ๑. วางท่อ PVC ขนาด ๕.๐ นิ ว ชั นคุณภาพ ๕  -  - 1,120,000        -  - วางท่อ PVC  -เกษตรกรได้รับผลิตทางการ กองชา่ง

การเกษตร หมู่ ๑ ต.โนนคอม ท้าการเกษตร หรือมคุีณลักษณะไมต้่่ากวา่นี  ความยาวรวม ความยาวรวมไม่ เกษตรเพิ่มขึ น

ถงึหมู่ ๑ ต.ภผูามา่น  - เกษตรกรสามารถปลูกพืชผล ไมน่้อยกวา่ ๒,๒๔๐ ม. พร้อมปรับเกล่ีย น้อยกวา่ 2,240 ม.  -ประชาชนมคุีณภาพชวีติ

ทางการเกษตรได้ตลอดทั งปี ตามแบบแปลนที่เทศบาลก้าหนด ที่ดีขึ น

๒. ติดตั งปั๊มสูบน ้าไฟฟ้าแรงดันสูง ขนาด ๕ นิ ว
๓๐ แรงมา้ ไฟฟ้า ๓ เฟส หรือมคุีณลักษณะ
ไมต้่่ากวา่นี 
๓. ติดตั งตู้ควบคุมมอเตอร์ขนาด ๔๐ แรงมา้ 
หรือมคุีณลักษณะไมต้่่ากวา่นี  ความยาวรวม
ไมน่้อยกวา่
๔. กอ่สร้างโรงสูบน ้าขนาดกวา้ง ๓.๕๐ ม. ยาว
๓.๐๐ ม.  สูง ๒.๔๐ ม. หรือมพีื นที่ไมน่้อยกวา่
๑๐.๕๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลก้าหนด

๒๐ โครงการกอ่สร้างบ่อบ้าบัด  -เพื่อเป็นบ่อบ้าบัดน ้าเสีย  -ขดุลอกบึงประดิษฐ์  -  -  -  - 580,000      กอ่สร้างบ่อบ้าบัด สามารถกา้จดัน ้าเสียจาก กองชา่ง
น ้าเสียแบบบึงประดิษฐ์ จากตลาดสดเทศบาล  -ปลูกพืชใชบ้้าบัดน ้าเสีย น ้าเสียตามแบบ ตลาดสดและบ้านเรือน

และบ้านเรือนประชาชน  -หอถงัสูง 10 ลบ.ม. ที่เทศบาลก้าหนด ประชาชนได้อยา่งเป็นระบบ
 -ระบบจา่ยน ้า
 -กงัหันเพิ่มฟองอากาศในน ้า

21 โครงการขดุลอกล้าห้วยลึก  -เพื่อกกัเกบ็น ้าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง ขดุลอกล้าห้วยลึก ขดุลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร  -  - 500,000  -  - ขดุลอกล้าห้วยลึก  -ประชาชนมนี ้าใชเ้พื่อการ กองชา่ง
 -เพื่อแกไ้ขปัญหาน ้าท่วม ความยาวรวม 1,000 เมตร ความยา 1,000 ม. อปุโภคตลอดทั งปี
 -เพื่อเป็นแหล่งน ้าในการท้าการ ตามแบบแปลนที่เทศบาลก้าหนด ตามแบบแปลนที่  -ประชาชนมนี ้าไวใ้ชเ้พื่อการ
เกษตร เทศบาลก้าหนด เกษตรตลอดทั งปี

รวมงบประมาณ 80,000      635,000       3,577,000   4,139,000  4,039,000   



ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดัที่ 3 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยนื
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 4 การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มเพ่ือการพัฒนาอยา่งยั่งยนื 











ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดัที่ 3 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยนื
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 4 การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มเพ่ือการพัฒนาอยา่งยั่งยนื 











ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน อาชีพและการท่องเที่ยว
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

เปา้หมาย  ตวัชี้วัด ผลลัพท์ที่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕  (KPI) คาดว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพพฒันา  - เพื่อส่งเสริมความรู้ และทกัษะ 1. สนบัสนนุกลุ่มอาชีพเดิมที่มีศักยภาพ 50,000 50,000 50,000 50,000       50,000       ผลิตภณัฑ์และ ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ส านกัปลัด

สู่วสิาหกจิชุมชนอยา่งยั่งยนื ในการผลิตสินค้าและบรรจภุณัฑ์ เพื่อพฒันาสินค้าใหเ้ปน็ผลิตภณัฑ์ชุมชน รายได้ของกลุ่ม จากการประกอบอาชีพเสริม
 -ส่งเสริมเกษตรทางเลือกตาม โดยการสนบัสนนุวสัดุอปุกรณ์และ อาชีพที่เพิ่มขึ้น มีความอยู่ดีกนิดีขึ้น
แนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงใหก้บั ทนุหมุนเวยีนใหแ้กก่ลุ่มที่มีความเข้มแข็ง
ประชาชน และยั่งยนื

2. ส่งเสริมความรู้การบริหารจดัการ
กลุ่มอาชีพ

2 โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุ  - เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ  - อบรมส่งเสริมความรู้เพื่อสร้างโอกาส 50,000 50,000 50,000 50,000       50,000        -กจิกรรมการ  -ประชาชนหนัมาท าเกษตร ส านกัปลัด
กลุ่มอาชีพทางเลือกใหม่ตาม ตามแนวพระราชด าริหลัก และทางเลือกในการประกอบอาชีพ ส่งเสริมตามแนว ตามแนวพระราชด าริ
พระราชด าริเศรษฐกจิพอเพยีง เศรษฐกจิพอเพยีง แกป่ระชาชน โดยยดึแนวพระราชด าริ พระราชด าริ  - ประชาชนมีความเปน็อยู่

 - เพื่อสนบัสนนุการรวมกลุ่มของ หลักเศรษฐกจิพอเพยีง เช่น ส่งเสริม  -จ านวนผู้เข้า ที่ดีขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้น
ประชาชนใหเ้กดิกลุ่มอาชีพใหม่ การแปรรูปผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร รับการอบรม
เพิ่มขึ้นสร้างงานสร้างรายได้ การเล้ียงสัตว ์,การเพาะปลูกพชืผัก
อยา่งยั่งยนื สมุนไพร

 - ส่งเสริมและสนบัสนนุการผลิตใหแ้ก่
กลุ่มอาชีพเพื่อพฒันาศักยภาพการผลิต
 - ส่งเสริมการท าเกษตรแนวใหม่เพื่อ
ทดแทนการปลูกข้าวนาปี
(ส าหรับพื้นที่น้ าทว่มซ้ าซาก)

งบประมาณ

เทศบาลต าบลภผูามา่น อ าเภอภผูามา่น จงัหวัดขอนแก่น
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 256๕)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน

แบบ ผ.0๒ 



เปา้หมาย  ตวัชี้วัด ผลลัพท์ที่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕  (KPI) คาดว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์

๓ โครงการส่งเสริมระบบการผลิต  - เพื่อส่งเสริมการปลูกพชื  - ส่งเสริมสนบัสนนุการปลูกพชืและ 50,000 50,000 50,000 50,000       50,000        ความส าเร็จ  - ประชาชนมีอาชีพเสริม ส านกัปลัด
เพื่อการบริโภคปลอดภยั ปลอดสารพษิใหก้บัประชาชน การท าเกษตรปลอดสาร เช่นการปลูก ของประชาชน มีความอยู่ดีกนิดีขึ้น

และกลุ่มปลูกผัก พชืผักปลอดสาร ,การท านาข้าวโดย และกลุ่มอาชีพ  -มีผลิตผลทางการเกษตรที่
 - ส่งเสริมการท าปุ๋ยชีวภาพ ใช้ปุ๋ยชีวภาพ ในการปลูก ปลอดภยั จ าหนา่ยในชุมชน
ใหก้บัเกษตรกร  -จดัสรรพื้นที่ในการปลูกผักปลอดสาร พชืผักปลอดสาร และพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มขึ้น
 - ส่งเสริมใหไ้ด้มาตรฐาน GAP ใหแ้กชุ่มชนเพิ่มขึ้น

 - ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยชีวภาพใช้เอง
 - ส่งเสริมการไถกลบ ลดการเผา
 - จดัใหม้ีการรับรองมาตรฐาน GAP

๔ โครงการส่งเสริมอาชีพการผลิต  - เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้ในการ  - อบรมส่งเสริมการผลิตของที่ระลึก 30,000     30,000      -  -  - จ านวนผู้เข้ารับ  - ประชาชนมีความรู้ในการ ส านกัปลัด
ของที่ระลึกเพื่อส่งเสริมรายได้ ผลิตของที่ระลึกเพื่อจ าหนา่ยให้ เพื่อสร้างรายได้เสริมแกป่ระชาชน เช่น การอบรม ผลิตของที่ระลึก
แกป่ระชาชน นกัทอ่งเที่ยวเพิ่มรายได้แกชุ่มชน พวงกญุแจ แจกนั, ของใช้, ของที่ระลึก ไม่นอ้ยกวา่  - ประชาชนมีรายได้เสริม

ร้อยละ 85 ส่งผลใหค้รอบครัวอยู่ดีมีสุข
ของเปา้หมาย
ที่ก าหนด

๕ โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ 1.เพื่อสนบัสนนุสมาชิกสภาเด็ก  -อบรมใหค้วามรู้เร่ืองประวติัความ 30,000     50,000     50,000      50,000       50,000       จ านวนผู้เขา้รับ 1.นกัทอ่งเที่ยวที่มาทอ่งเที่ยว ส านกัปลัด
ทอ้งถิ่น และเยาวชนเทศบาลต าบล เปน็มา การต้ังถิ่นฐานไทภผูาม่าน การอบรมไมน่้อย ในพื้นที่ได้รับความรู้และ

ภผูาม่าน ที่มีความพร้อมและสนใจ แหล่งทอ่งเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่ง กวา่ร้อยละ 80ข ความส าคัญของขนบ
เปน็มัคคุเทศกท์อ้งถิ่น ทอ่งเที่ยวทางการเกษตร องสมาชกิสภาเด็ก ธรรมเนยีมวฒันธรรมของไท
2.เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยวและ และเยาวชน ภผูาม่าน
ท าใหเ้กดิรายได้แกชุ่มชนในพื้นที่ เทศบาลต าบล 2.คนในชุมชนเหน็คุณค่า

ภผูามา่น และเกดิความภาคภมูิใจ
3.การทอ่งเที่ยวมีการบริหาร
จดัการที่ดีมีคนสนใจมาเที่ยว
มากขึ้นท าใหป้ระชาชนมี
รายได้เพิ่มมากขึ้น



เปา้หมาย  ตวัชี้วัด ผลลัพท์ที่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕  (KPI) คาดว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์

6 โครงการส่งเสริมอาชีพ  -เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านอาชีพ  -อบรมอาชีพในการท าเคร่ืองจกัสาน  -  - 35,000      35,000       35,000       จ านวนผู้เขา้รับ  -ประชาชนมีความรู้ ส านกัปลัด
เพื่อส่งเสริมรายได้ ที่ประชาชนสนใจใหก้บัประชาชน และท าเฟอร์นเิจอร์ไม้ไผ่หรืออาชีพ การอบรมไมน่้อย สามารถน าไปประกอบอาชีพ

 -เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้ในการ ที่ประชาชนสนใจ ฯลฯ กวา่ร้อยละ 85 เพิ่มพนูรายได้
ประกอบอาชีพเสริมเพิ่มพนูรายได้ ตามเป้าหมาย

รวมงบประมาณ 210,000 230,000 235,000 235,000      235,000      



ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดัที่ 5 การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขงและอาเซียน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่  1 การพัฒนาคุณภาพคนและสงัคม ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยทุธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

เป้าหมาย  ตัวชี วัด ผลลัพท์ที่ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕  (KPI) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการหมู่บ้านสะอาด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในเขต  -ทุกหมู่บ้านก าจดัขยะตามแผนและนโยบาย 30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     หมู่บ้านสะอาด ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาล กอง

เทศบาลบริหารจดัการขยะใน ที่ทางเทศบาล/อ าเภอก าหนด ปริมาณขยะใน สะอาดน่าอยู่ สาธารณสุข

หมู่บ้านอยา่งถกูวธิี  - จดัต้ังกองทุนขยะในแต่ละหมู่บ้าน หมู่บ้านลดลง

๒ โครงการบ้านสวยเมอืงสุข เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในเขต จดัให้มกีารประกวดหมู่บ้านสวยเมอืงสุข ในเขต  -  - 120,000   120,000   120,000   หมู่บ้านในเขต ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาล กอง

เทศบาลร่วมพัฒนาหมู่บ้าน เทศบาลต าบลภผูามา่น ทั้ง ๖ หมู่บ้าน เทศบาลมคีวาม สะอาดน่าอยู่ สาธารณสุข

ให้มคีวามสวยงาม น่าอยู่ สวยงาม น่าอยู่

3 โครงการพัฒนาชมุชนน่าอยู่  -เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ อดุหนุนงบประมาณให้หมู่บ้านในเขตเทศบาล  - 120,000   120,000   120,000   120,000   รายงานปลการ หมู่บ้านในเขตเทศบาล ส านักปลัด

อยา่งยั่งยนื ในชมุชนพัฒนาท าความสะอาด หมู่บ้านละ 20,000 บาท เพื่อพัฒนาหมู่บ้าน ด าเนินงาน มคีวามสะอาด สวยงาม

หมู่บ้าน/ชมุชนให้สะอาดน่าอยู่ เชน่ ค่าวสัดุ อปุกรณ์ ในการท าความสะอาด ตามโครงการ น่าอยู่

 -เพื่อให้เกดิความสามคัคี การตกแต่งหมู่บ้านให้สวยงามน่าอยู่

ในการท างานพัฒนาหมู่บ้าน

ร่วมกนั

 รวมงบประมาณ 30,000     150,000   270,000   270,000   270,000   

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 256๕)

เทศบาลต้าบลภูผาม่าน อ้าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล้าดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.0๒ 



ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  6 การเสรมิสรา้งสุขภาวะ

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่ หน่วยงานที่
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕  (KPI) คาดวา่จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดเบีย้ยังชีพแก่ผู้สูงอายุ เพือ่จ่ายเบีย้ยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่อายุ จ่ายเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุตามหลักเกณฑ์ 5,000,000   5,100,000   5,200,000   5,400,000   5,600,000   จ านวนผู้รับเบีย้ยังชีพ ผู้สูงอายุมีรายได้เพยีงพอต่อ ส านักปลัด

100 % ตามขั้นบนัได ต้ังแต่ 60 ปขีึ้นไป ตามนโยบายรัฐบาล ที่ระเบยีบก าหนด 100 % ของ การยังชีพ
ผู้มีสิทธิ์ได้รับ

2 โครงการจัดเบีย้ยังชีพแก่คนพกิาร เพือ่จ่ายเบีย้ยังชีพแก่คนพกิาร จ่ายเบีย้ยังชีพแก่คนพกิารที่ช่วยเหลือ 1,100,000   1,150,000   1,200,000   1,300,000   2,000,000   จ านวนผู้รับเบีย้ยังชีพ คนพกิารที่มีฐานะยากจนและ ส านักปลัด
100% ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ตนเองไม่ได้ทุกราย ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

รับเบีย้ยังชีพ
3 โครงการจัดเบีย้ยังชีพแก่ผู้ปว่ยเอดส์ เพือ่จ่ายเบีย้ยังชีพแก่ผู้ปว่ยเอดส์ จ่ายเบีย้ยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ 40,000        40,000        40,000        45,000        45,000        จ านวนผู้รับเบีย้ยังชีพ ผู้ปว่ยเอดส์ได้รับเบีย้ยังชีพ ส านักปลัด

100%
4 โครงการปอ้งกันและบรรเทา เพือ่ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั ด าเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ 300,000     300,000     300,000     300,000     300,000     จ านวนผู้ได้รับ ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ ส านักปลัด

สาธารณภยักรณีฉุกเฉิน ซ่ึงไม่สามารถคาดการณ์ได้ ล่วงหน้า  ประสบภยัธรรมชาติที่ไม่สามารถคาด ผลประโยชน์ ได้ทันท่วงที่เมือประสบภยั
เช่น อุทกภยั อัคคีภยั วาตภยั การณ์ได้ล่วงหน้า อุทกภยั วาตภยัฯลฯ
ธรณีพบิติั ทั้งก่อน  ขณะ  และหลังเกิดภยั

5 โครงการจัดการจราจรภายใน  - เพือ่ปอ้งกันอุบติัเหตุในเขตเทศบาล 1. จัดท าหรือซ้ือเคร่ืองหมายจราจร 20,000        30,000        30,000        30,000        30,000        เคร่ืองหมายจราจร ประชาชนมีความปลอดภยั สภ.ภผูาม่าน
เขตเทศบาล  - เพือ่ความปลอดภยัในการใช้รถ ต่างๆ กระจกนูน ในการสัญจรไปมา และจ านวน ส านักปลัด

ใช้ถนน 2. ติดต้ังกระจกนูนบริเวณจุดเส่ียงที่ ลูกระนาดยาง อุบติัเหตุลดลง
เปน็ทางแยกต่างๆ 
3. ติดต้ังลูกระนาดยางเพือ่ใหร้ถชะลอ
ความเร็วในบริเวณจุดเส่ียง ซอยต่างๆ
ติดต้ังปา้ยจราจรในเขตเทศบาล
ตามมาตรฐานความปลอดภยัตามที่
กฎหมายก าหนด

6 โครงการระบบหลักประกันสุขภาพ เพือ่สร้างหลักประกันสุขภาพใหแ้ก่ สมทบงบประมาณกองทุนหลักประกัน 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000     กิจกรรมที่ด าเนินการ ประชาชนได้รับบริการด้าน กองทุนหลักประกัน
ในระดับท้องถิ่น ประชาชนในพืน้ที่เกี่ยวกับการปอ้งกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่นเทศบาลต าบล ตามโครงการ สาธารณสุขอย่างทั่วถึง สุขภาพเทศบาล

ฟืน้ฟสูรรถภาพที่จ าเปน็ต่อสุขภาพ ภผูาม่านเพือ่ด าเนินการปอ้งกัน ฟืน้ฟู ต าบลภผูาม่าน
สมรรถภาพที่จ าเปน็ต่อสุขภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผ่านมา
ล าดบัที่ โครงการ วตัถุประสงค์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง 256๕)
เทศบาลต าบลภูผาม่าน อ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรท์ี่  6 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
แผนงาน  งบกลาง

แบบ ผ.0๒ 



เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัท์ที่ หน่วยงานที่
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕  (KPI) คาดวา่จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ล าดบัที่ โครงการ วตัถุประสงค์

7 โครงการกองทุนสวสัดิการชุมชน 1. เพือ่ส่งเสริมการจัดสวสัดิการชุมชน  สมทบงบประมาณใหแ้ก่กองทุน 360,000     360,000     360,000     360,000     360,000      - จ านวนสมาชิก  1.ประชาชนในชุมชนสามารถ ส านักปลัด
ต าบลภผูาม่าน (ในเขตเทศบาล) โดยชุมชนดูแล ส่งเสริมในเร่ืองการจัด สวสัดิการชุมชนในการบริหารจัดการ เข้าร่วมกองทุน ดูแลช่วยเหลือด้านสวสัดิการ

สวสัดิการสังคมใหแ้ก่คนในชุมชน กองทุน ตามประสงค์ที่ต้ังไว้ สังคมซ่ึงกันและกันได้
2. เพือ่ใหชุ้มชนมีกองทุนในการ  - จ านวนเงินใน  2. ชุมชน(กองทุน) มี
ดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคน การก่อต้ังกองทุน งบประมาณหรือมีกองทุน
ในชุมชนโดยยึดหลักการพึง่พา  ในการจัดสวสัดิการสังคม

รวมงบประมาณ 6,920,000   7,080,000   7,230,000   7,535,000   8,435,000   



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร

ยุทธศำสตร์ที ่1 กำรอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถ่ิน
1.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 14            794,000                     12          770,000                  13           830,000                 13           

รวม 14           794,000                    12          770,000                 13          830,000                13           
ยุทธศำสตร์ที ่2 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรทีด่ี
2.1 แผนงานบริหารทั่วไป 7              285,000                     6            700,000                  8             1,025,000              6              
2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1              30,000                       1            30,000                    1             30,000                   1              
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 2              468,000                     2            500,000                  8             2,225,000              3              
2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3              230,000                     2            80,000                    2             80,000                   2              
2.4 แผนงาน พาณิชย์ 1              500,000                     1            500,000                  2             1,950,000              1              

รวม 14           1,513,000                 12          1,810,000              21          5,310,000             13           
ยทุธศำสตร์ที ่3 กำรจัดกำรทรัยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 2              80,000                       4            635,000                  9             3,517,000              10           

3.2  แผนงานการเกษตร 5              200,000                     5            400,000                  5             510,000                 5              
รวม 7             280,000                    9            1,035,000              14          4,027,000             15           

ยทุธศำสตร์ที ่4 พัฒนำเศรษฐกิจชมุชน อำชพีและกำรทอ่งเทีย่ว

4.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5              210,000                     5            230,000                  5             235,000                 5              
รวม 5             210,000                    5            230,000                 5            235,000                5             

ยุทธศำสตร์ที ่5 กำรพัฒนำเมืองและชุมชนน่ำอยู่
5.1  แผนงานเคหะและชุมชน 9              5,070,000                  10          4,449,890               12           3,680,000              8              
5.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1              30,000                       2            150,000                  3             270,000                 3              

รวม 1             5,100,000                 12          4,599,890              15          3,950,000             11           

ยุทธศำสตร์
2561 2562 2563

บัญชสีรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2561-2565

เทศบำลต ำบลภผูำมำ่น อ ำเภอภผูำมำ่น จงัหวัดขอนแก่น
2564



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร

ยุทธศำสตร์
2561 2562 2563 2564

ยุทธศำสตร์ที ่6 กำรพัฒนำคนและสังคมทีม่ีคุณภำพ
6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 5              300,000                     5            300,000                  5             300,000                 5              
6.2  แผนงานการศึกษา 14            3,110,000                  14          3,270,000               15           3,935,000              14           
6.3 แผนงานสาธารณสุข 6              920,000                     6            920,000                  6             930,000                 7              
6.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3              60,000                       3            60,000                    4             150,000                 4              
6.5  แผนงานเคหะและชุมชน 1              100,000                     1            80,000                    2             310,000                 2              
6.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 5              270,000                     5            270,000                  5             270,000                 5              
6.7  แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 6              235,000                     6            235,000                  9             325,000                 8              
6.8 แผนงานการเกษตร 2              50,000                       -         -                          -          -                         -          
6.9 แผนงานงบกลาง 7              6,920,000                  7            7,080,000               7             7,230,000              7              

รวม 49           11,965,000               47          12,215,000            53          13,450,000           52           

รวมทัง้สิน้ 90           19,862,000               97          20,659,890            121        27,802,000           109         



งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
(บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

830,000                13            830,000                 65             4,054,000                    
830,000                13           830,000                65            4,054,000                   

395,000                6              495,000                 33             2,900,000                    
30,000                  1              30,000                   5               150,000                       

900,000                3              3,500,000              18             7,593,000                    
80,000                  2              80,000                   11             550,000                       

500,000                1              500,000                 6               3,950,000                    

1,905,000             13           4,605,000             73            15,143,000                 

4,139,000              9              4,039,000              38             11,970,000                  

490,000                5              500,000                 25             2,100,000                    
4,629,000             14           4,539,000             63            14,070,000                 

235,000                5              235,000                 25             1,145,000                    
235,000                5             235,000                25            1,145,000                   

3,540,000              8              3,888,000              47             20,627,890                  
270,000                3              270,000                 12             990,000                       

3,810,000             11           4,158,000             59            21,617,890                 

รวม ๕ ปี

บัญชสีรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2561-2565

เทศบำลต ำบลภผูำมำ่น อ ำเภอภผูำมำ่น จงัหวัดขอนแก่น
2564 ๒๕๖๕

 ผแบบ ผ 01 



งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
(บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

รวม ๕ ปี2564 ๒๕๖๕

300,000                5              300,000                 25             1,500,000                    
3,595,000              14            3,645,000              71             17,555,000                  
1,235,000              6              940,000                 31             4,945,000                    

150,000                4              150,000                 18             570,000                       
385,000                2              310,000                 8               1,185,000                    
270,000                5              270,000                 25             1,350,000                    
265,000                8              265,000                 37             1,325,000                    

-                        -           -                         2               50,000                         
7,535,000              7              8,435,000              35             37,200,000                  

13,735,000           51           14,315,000           252          65,680,000                 

25,144,000           107         28,682,000           537          121,709,890               


