
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลภูผาม่าน 
เรื่อง  การใช้แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9  

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

  ด้วย  เทศบาลต าบลภูผาม่าน  อ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ได้ด าเนินการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ซึ่งเป็นแผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลภูผาม่าน ที่แสดงถึง
รายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลภูผาม่าน  
ซึ่งการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 นั้น คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล         
ภูผาม่าน ได้พิจารณาเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 เมื่อคราวประชุม   
ครั้งที่ ๒/๒๕๕8 เมื่อวันที่ 27  พฤศจิกายน  ๒๕๕8 แล้ว 

    อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  ข้อ ๒๖ (๒) จึงประกาศใช้แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9   

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันที่  4  เดือน  ธันวาคม   พ.ศ.๒๕๕8 
 
 
        

(นายประสิทธิ์  ค าภาพันธ์) 
 นายกเทศมนตรีต าบลภูผาม่าน 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 
 

แผนการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ        

พ.ศ.๒๕๕๙ 
 

 
 

 

เทศบาลต าบลภูผาม่าน 

อ าเภอภูผาม่าน  จังหวัดขอนแก่น 
 

 
 



 
 

ค าน า 
 

  แผนการด าเนินงานฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน การพัฒนาและการ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในหลาย ๆ ด้านในเขตเทศบาลต าบลภูผาม่าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
ประเพณีและนันทนาการ การศึกษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว รวมถึงด้านอ่ืน ๆ ซึ่งได้
มีการรวบรวมปัญหาด้านต่าง ๆ เหล่านี้จากการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมต าบลและแหล่งข้อมูล 
ที่ส าคัญ เช่น ข้อมูล จปฐ. กชช.2ค. เป็นต้น รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลภูผาม่าน แผนพัฒนา    
สามปี (พ.ศ.2559-2561) ฯลฯ แล้วน าข้อมูลเหล่านี้จัดท าเป็นแผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2559 เพ่ือ
แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ ท าให้แนวทางใน
การด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและ  บูรณาการ          
การท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้
การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

  ในโอกาสนี้ คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะได้มีการน าแผนการด าเนินงานประจ าปี 
พ.ศ.2559 ฉบับนี้ ไปด าเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเทศบาลต าบลภูผาม่าน ต่อไป พร้อมกับ
ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนการด าเนินงานให้ส าเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี 
 
 
 
 

คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา 
    เทศบาลต าบลภูผาม่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ 
 
 
                     เรื่อง        หน้า 
 
ส่วนที่  1 บทน า          1-2 
  

ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
        

2.1  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
-  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  3-6 
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บทน า 
 
  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550  ให้ความส าคัญกับการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการปกครองตนเอง ตาม
เจตนารมณ์ของประชาชน   และความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร             
การบริหารงานบุคคล  การเงิน   และการคลัง  และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ 

  นอกจากนี้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์ก ร         
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คือ  คณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก าหนด
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะที่จ าเป็นแก่ท้องถิ่น ตลอดจนรายได้ของ
ท้องถิ่นท่ีเพ่ิมข้ึน 

  แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดให้รัฐต้อง
จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของรายได้ของรัฐทั้งหมดภายในปี 
2544  และไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของรายได้ของรัฐทั้งหมด ภายในปี 2549  จึงมีความจ าเป็นในการใช้
ทรัพยากรรายได้ทั้งที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองและรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรที่มีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมี
ความโปร่งใสมากท่ีสุด  การวางแผนจึงเป็นกลไกส าคัญที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุจุดมุ่งหมาย
ดังกล่าวโดยใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่ก าหนดให้เกิด
สัมฤทธิ์ผลในช่วงเวลาที่ก าหนด  มีการควบคุมติดตามวัดและประเมินผล โดยการบริหารจัดการตามแผนงาน
โครงการนั้นจะต้องเป็นการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสและพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบทั้งโดยหน่วยงาน
ของรัฐและประชาคม 

ความหมายแผนการด าเนินงาน 

  แผนการด าเนินงาน  หมายความว่า  แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
แสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ นั้น 

วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง            
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามปีและ
แผนการด าเนินงาน ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้น มีวัตถุประสงค์ เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ
พัฒนาและ กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น 
แผนการด าเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะด าเนินการในปีงบประมาณนั้น 
ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/
โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีประสิทธิภาพ 

 

 

 



 

 ขั้นตอนในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (หมวด 5 ข้อ 26) ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน
โดยมีขั้นตอน  ดังนี้ 

  1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  

  2.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

 

ประโยชน์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

  การจัดท าแผนการด าเนินงาน  สามารถแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการด าเนินงานจริง แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงาน
ของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็น
เครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลได้อย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์  
สูงสุดให้กับพ่ีน้องประชาชนในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลภูผาม่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่  1 
บทน า 

 
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ทราบวัถตุประสงค์ข้ันตอนการจัดท าและประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

ส่วนที่  2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ทราบโครงการ/กิจกรรมที่จะเกิดข้ึนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน   

ปีงบประมาณ ซึ่งจะน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนา
ของเทศบาลต าบลภูผาม่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 1  การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน
แนวทางที่  1  อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

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

1 โครงการท าบญุตักบาตรเนื่องใน จัดท าบญุตักบาตรเนื่องในวันขึน้ปใีหม่ 20,000        เขตเทศบาล ส านักปลัด
วันขึน้ปใีหม่ เชิญชวนพอ่ค้าประชาชนทกุคนทกุอาชีพ

ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแหง้
2 โครงการจัดงานประเพณีตรุษไท  -อุดหนุนงบประมาณใหอ้ าเภอในการจัดงาน 120,000      เขตเทศบาล อ าเภอ

ประเพณีตรุษไท ภผูาม่าน
 -เทศบาลด าเนินการจัดกิจกรรมงานตรุษไท 100,000      ส านักปลัด
ประกอบด้วย ขบวนแห ่การประกวดเทพี
ตรุษไท  การละเล่นพื้นบา้น ฯลฯ

3 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จัดงานประเพณีสงกรานต์ประกอบด้วย 60,000        เขตเทศบาล ส านักปลัด
พธิีท าบญุตักบาตร ,ตรวจสุขภาพ,กิจกรรม
สันทนาการผู้สูงอาย,ุประกาศเชิดชูเกียรติ
ผู้สูงอายุ ฯลฯ

4 โครงการจัดงานบญุบั้งไฟ จัดงานบญุบั้งไฟ ประกอบด้วย การประกวด 50,000        เขตเทศบาล ส านักปลัด
(บญุเดือนหก) ขบวน,เอกลักษณ์ท้องถิ่นด้ังเดิม,ปรับปรุงท าเนียบ

บวันาง(นางเทยีม)ใหเ้ปน็ปจัจุบนั
5 โครงการจัดกิจกรรมแหเ่ทยีน จัดกิจกรรมแหเ่ทยีนเข้าพรรษา ประกอบด้วย 60,000 เขตเทศบาล ส านักปลัด

เข้าพรรษา ประกวดต้นเทยีนพรรษาของแต่ละหมู่บา้น
รณรงค์ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม

6 โครงการสรงน้ าถ้ าพระและถ้ าหมูบ จัดงานประเพณีสงน้ าถ้ าพระและถ้ าหมูบ 35,000 เขตอ าเภอ ส านักปลัด
ในการจัดกิจกรรมตามประเพณีที่สืบทอดกันมา ภผูาม่าน
หรืออุดหนุนให ้อบต.ภผูาม่านด าเนินการ

7 โครงการจัดงานประเพณี จัดงานประเพณีลอยกระทงประกอบด้วย 150,000      เขตเทศบาล ส านักปลัด
ลอยกระทงในวันออกพรรษา การแข่งขันเรือพาย,การประกวดนางนพมาศ,

ประกวดกระทง ฯลฯ

แผนการด าเนินงานประจ าป ี2559
เทศบาลต าบลภผูาม่าน อ าเภอภผูาม่าน  จังหวัดขอนแก่น

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2558 พ.ศ.2559



แนวทางที่  1  อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
8 โครงการบรรพชาสามเณรภาค อุดหนุนงบประมาณใหส้ภาวัฒนธรรมอ าเภอ 15,000        เขตเทศบาล สภาวฒันธรรม

ฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ในการจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ

9 โครงการจัดงานพธิีเฉลิมพระ อดุหนุนงบประมาณให้อ าเภอในการด าเนินการ 5,000          เขตเทศบาล อ าเภอ
ชนมพรรษา12 สิงหาคม จดังานพิธเีฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

10 โครงการจัดงานพธิีเฉลิม อุดหนุนงบประมาณให้อ าเภอในการด าเนินการ 5,000          เขตเทศบาล อ าเภอ
พระชนมพรรษา 5 ธันวาคม จัดงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 

ธันวาคม
11 โครงการอุดหนุนเทศกาลไหม ด าเนินการอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ 15,000 เขตเทศบาล จังหวัด

ประเพณีผูกเส่ียว ตามโครงการเทศกาลไหมประเพณีผูกเส่ียว ขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

12 โครงการจัดงานอนุรักษส่์งเสริม อุดหนุนงบประมาณใหส้ภาวัฒนธรรมอ าเภอ 15,000 เขตเทศบาล สภาวฒันธรรม
ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ภผูาม่านในการจัดกิจกรรมตามโครงการ

13 โครงการส่งเสริมการจัดงานวัน อุดหนุนงบประมาณใหห้มู่บา้นเซินใต้ 50,000        บา้นเซินใต้ บา้นเซินใต้
ลอยกระทงในวันเพญ็เดือน ๑๒ ในการจัดงานวันลอยกระทงในวันเพ็ญเดือน๑๒

14 โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและ ประชาชน เยาวชน ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 40,000        เขตเทศบาล ส านักปลัด
จริยธรรมในวัด เข้าวัดปฏบิติัธรรมในวันเข้าพรรษา

และวันส าคัญต่าง ๆ ทางศาสนา
(จ านวนวัดทั้ง 4 วัดในเขตเทศบาล)

รวม 740,000     

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2558 พ.ศ.2559ล าดับที่



แนวทางที่  2 ส่งเสริมการเรียนรูผ่้านศิลปวัฒนธรรมและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการอนุรักษศิ์ลปะและภมูิปญัญา อบรมใหค้วามรู้กับประชาชนและผู้ที่สนใจ 40,000        เขตเทศบาล ส านักปลัด

ทอ้งถิน่ ในเขตเทศบาลในเร่ืองวิถีชีวิต ประเพณีและ
วัฒนธรรมของชาวภผูาม่าน เช่นการท าบายศรี
การตัดกระดาษย่น กระดาษแก้ว เพื่อประกอบ
ในพธิีต่าง ๆ เคร่ืองจักสาน ผู้น าทางศาสนา
เปน็พธิีกรในงานพธิีต่าง ๆ เช่น งานศพ ฯลฯ

2 โครงการพฒันาสตรีต้นแบบ อบรมใหค้วามรู้บทบาทสตรีและใหค้วามรู้ 30,000        เขตเทศบาล ส านักปลัด
เกีย่วกับจริยธรรม ประเพณี และบทบาทการ
ช่วยเหลือสังคมรวมถึงการสืบสานภมูิปญัญา
ทอ้งถิน่และบทบาทในการพฒันาสังคม
ของสตรีในเขตเทศบาล

รวม 70,000       

พ.ศ.2559ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2558

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี



แนวทางที่  1 พัฒนาสมรรถนะการท างานของบุคลากรทุกระดบั
รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หนว่ย

(บาท) ด าเนนิการ ด าเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการฝึกอบรมเพิม่ศักยภาพและ จัดอบรมความรู้ด้านวิชาการที่เปน็ 150,000   ในเขตเทศบาล ส านกัปลัด

วิสัยทัศนส์ าหรับผู้บริหาร,สมาชิกสภา ประโยชนแ์กผู้่บริหารและสมาชิกสภา และนอก
พร้อมทั้งศึกษาดูงานนอกสถานที่ สถานที่

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดอบรมความรู้ที่ใช้ในการปฏบิติังาน 150,000   ในเขตเทศบาล ส านกัปลัด
ปฏบิติังานส าหรับพนกังานเทศบาล ส าหรับพนกังานเทศบาล ,ลูกจ้างประจ า และนอก
ลูกจ้างประจ า พนกังานจ้าง พนกังานจ้างพร้อมศึกษาดูงานนอก สถานที่

สถานที่
รวม 300,000  

แผนการด าเนินงานประจ าปี 2559
เทศบาลต าบลภผูามา่น  อ าเภอภผูามา่น  จงัหวัดขอนแก่น

 ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาระบบการบริหารจดัการที่ดี

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม พ.ศ.2558 พ.ศ.2559



แนวทางที่  2 พัฒนาขดีความสามารถในการบริหารจดัการและบริการประชาชน
รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หนว่ย

(บาท) ด าเนนิการ ด าเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจดัซ้ือเกา้อีพ้ลาสติก จดัซ้ือเกา้อีพ้ลาสติก จ านวน 600  ตัว 150,000   ในเขตเทศบาล ส านกัปลัด

เพือ่ใช้งานพธิต่ีาง ๆทุกหมู่บา้น ในเขตเทศบาล

2 โครงการสนับสนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารใน อดุหนนุงบประมาณใหอ้งค์การ 35,000     อบต. กองคลัง
การจัดซ้ือจัดจ้างระดับอ าเภอ บริหารส่วนต าบลวังสวาบเพื่อใช้ วังสวาบ

ในการบริหาร/ปรับปรุงศูนย์ข้อมลู
ข่าวสารใหไ้ด้มาตรฐาน

3 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการบริการ อดุหนนุงบประมาณใหอ้ าเภอภผูามา่น 15,000     อ าเภอ ส านกัปลัด
ประชาชนด้านงานทะเบยีน เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการบริการประชาชน ภผูามา่น

ด้านงานทะเบยีนและบตัร
4 โครงการจัดซ้ือพัดลมไอน้ า จัดซ้ือพัดลมไอน้ า จ านวน 2 ตัว ๆละ 50,000     ส านกังาน ส านกัปลัด

25,000  บาท เพื่อใช้ในงานพิธีต่าง ๆ เทศบาล
เช่น งานตรุษไท งานวันเทศบาล ฯลฯ ต าบลภผูามา่น

5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ ออกรับบริการจัดเกบ็ภาษพีร้อมค่า 10,000     ในเขตเทศบาล ส านกัปลัด
จัดเกบ็ภาษี ธรรมเนยีมต่าง ๆ นอกสถานที่โดยต้ัง

จุดบริการตามหมูบ่า้น จ านวน 6 หมูบ่า้น
6 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษแีละ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 30,000     ส านกังาน ส านกัปลัด

ทะเบยีนทรัพย์สิน ปรับปรุงแผนที่ภาษแีละทะเบยีน เทศบาล
ทรัพย์สิน ต าบลภผูามา่น

7 โครงการกอ่สร้างอาคารจัดเกบ็พัสดุ กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ ๑ ชัน้ 530,000   ส านกังาน กองช่าง
อเนกประสงค์บริเวณส านกังาน กว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร ยาว 12 เทศบาล
เทศบาลต าบลภผูามา่น เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 72 ตรม. ต าบลภผูามา่น

ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม พ.ศ.2558 พ.ศ.2559



แนวทางที่  2 พัฒนาขดีความสามารถในการบริหารจดัการและบริการประชาชน
รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หนว่ย

(บาท) ด าเนนิการ ด าเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
8 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร จัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 100,000   ส านกังาน ส านกัปลัด

(ขาว-ด า) จัดซ้ือตามมาตรฐานครุภณัฑ์ เทศบาล
ประจ าป ี๒๕๕๘ ต าบลภผูามา่น

9 โครงการจา้งเหมาบคุคลภายนอก ด าเนินการจา้งเหมาบคุคลภายนอกเพือ่ 756,000   ในเขตเทศบาล ส านกัปลัด
ช่วยเหลืองานบริการต่าง ๆ ได้แก่
ช่วยเหลืองานขบัรถยนต์ส่วนกลาง ,ช่วยเหลือ
งานพสัดุฯ,ช่วยเหลืองานดูแลระบบคอมฯ
ช่วยเหลืองานสวสัดิการสังคม ,ช่วยเหลือ
งานไฟฟา้ฯ,ช่วยเหลืองานสวนสาธารณะ ,ช่วย
เหลืองานธรุการประปา ,ช่วยเหลืองานจดมาตร
น้ าประปา
รวม 9 คน

รวม 1,676,000  

พ.ศ.2559ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม พ.ศ.2558



แนวทางที่  3 สง่เสริมสนับสนุนให้ประชาชนเขา้มามสีว่นร่วมในการบริหารจดัการและพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หนว่ย

(บาท) ด าเนนิการ ด าเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการวันเทศบาล  -จัดท าบญุเล้ียงเพลพระ 50,000     ส านกังาน ส านกัปลัด

 -จัดกจิกรรมประชาสัมพันธ์ เทศบาล
บทบาทและหนา้ที่เทศบาล ต าบลภผูามา่น

2 โครงการจัดเวทีประชาคม  1.จัดท าประชาพิจารณ์เพื่อรับฟัง 5,000       เขตเทศบาล ส านกัปลัด
ความคิดเหน็ของประชาชนในเร่ือง
สถานที่กอ่สร้างบอ่บ าบดัน้ าเสียและ
สถานที่กอ่สร้างศูนย์ก าจัดขยะรวม
2.จัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟัง 30,000     
ปญัหาและความต้องการของประชาชน
เพื่อน าข้อมลูมาจัดท าแผนพัฒนาและ
จัดสรรงบประมาณเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนต่อไป

3 โครงการอบรมความรู้เกีย่วกับวิถีการ   - จัดอบรมประชาชนใหค้วามรู้เกีย่วกบั 30,000     เขตเทศบาล ส านกัปลัด
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี วิถีการปกครองระบอบประชาธิปไตย
พระมหากษตัริย์ทรงเปน็ประมขุ กอ่น ขณะ และหลังปฏรูิป

 -อบรมข้อมลูข่าวสารตาม พรบ. ฯ
4 โครงการจัดงานวัน อปพร.  -จัดพิธีสวนสนามร่วมกบัศูนย์ อปพร. 30,000     หนา้ที่ว่าการ ส านกัปลัด

ในเขต อ.ภผูามา่น อ าเภอภผูามา่น
 -พิธีมอบใบประกาศเกยีรติคุณ
 -กจิกรรมบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์

5 โครงการจัดเก็บข้อมูลพืน้ฐานของชุมชน  -จ้างอาสาสมคัรจัดเกบ็ข้อมลูพื้นฐาน 20,000     เขตเทศบาล ส านกัปลัด
ของชุมชนทุกหลังคาเรือนและบนัทึก
ประมวลผลข้อมลูพื้นฐานของชุมชน

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม



แนวทางที่  3 สง่เสริมสนับสนุนให้ประชาชนเขา้มามสีว่นร่วมในการบริหารจดัการและพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หนว่ย

(บาท) ด าเนนิการ ด าเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6 โครงการฝึกอบรมการจัดท าแผนชุมชน อบรมการจัดท าแผนชุมชนใหแ้ก่ 20,000     เขตเทศบาล ส านกัปลัด

คณะกรรมการหมูบ่า้น

รวม 185,000  

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม พ.ศ.2558 พ.ศ.2559



แนวทางที่  1 เสริมสร้างการมสีว่นร่วมของชมุชนในการจดัการอนุรักษ์  พัฒนา และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หนว่ย
(ผลผลิต) (บาท) ด าเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสร้างจิตส านกึในการอนรัุกษ์ 1. จัดกจิกรรมการประกวดวาดภาพ 40,000      เขตเทศบาล กอง
ฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมาติและส่ิงแวดล้อม และค าขวัญเกีย่วกบัการอนรัุกษ์ สาธารณสุข

ส่ิงแวดล้อม
2.ฝึกอบรมประชาชน/นกัเรียน/เยาวชน
เพื่อใหค้วามรู้และจัดใหม้อีาสาสมคัร
พิทักษส่ิ์งแวดล้อม

2 โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว  -ปลูกปาุในพื้นที่สาธารณะและถนน 80,000      เขตเทศบาล กอง
ต้นแบบเพื่อเปน็เอกลักษณ์ จ.ขอนแกน่ สาธารณสุข
โดยการปลูกต้นราชพฤกษ(์พันธุ์ไมขุ้ด)
และพันธุ์ไมอ้ืน่ ๆ
 -แจกจ่ายพันธุ์ไมใ้หป้ระชาชนปลูก
ในที่ดินของตนเอง
 -ปลูกหญ้าแฝกตามพระราชด าริ
 -ปรับปรุงภมูทิัศนใ์นเขตเทศบาล

3 โครงการส่งเสริมเทศบาลเมอืง 1.ปลูกปุาชุมชนและจัดท าประวัติต้นไม้ 30,000      เขตเทศบาล กอง
คาร์บอนต่ า (Low carbon city) 2.ประชาสัมพันธ์การบริโภคสินค้าที่ สาธารณสุข

เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
3.รณรงค์ใช้พลังงานทดแทน เช่น ใช้ไฟ
สาธารณะเปน็โซล่าเซลล์
4. รณรงค์ในการใช้จักรยานแทนรถ
จักรยานยนต์

แผนการด าเนินงานประจ าปี 2559
เทศบาลต าบลภผูามา่น  อ าเภอภผูามา่น  จงัหวัดขอนแก่น

ล าดับที่

 ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 3 การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

โครงการ/กจิกรรม พื้นที่ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559



แนวทางที่  1 เสริมสร้างการมสีว่นร่วมของชมุชนในการจดัการอนุรักษ์  พัฒนา และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หนว่ย
(ผลผลิต) (บาท) ด าเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการอนรัุกษพ์ันธุกรรมพืช 1.จัดอบรมวิชาการใหค้วามรู้และส่ือ 50,000      เขตเทศบาล กอง
อนัเนือ่งมาจากพระราชด าริฯ ประชาสัมพันธ์โครงการ สาธารณสุข

2.จัดท าสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
จัดท าปาูยชือ่ พันธุ์ไมแ้ละพันธุ์พืชต่าง ๆ
3.จัดกจิกรรมปลูกปาุลักษณะปาุ
พันธุกรรมพืช

รวม 200,000    
แนวทางที่  2 พัฒนาฟ้ืนฟูแหลง่น  าและการบริหารจดัการน  าอยา่งเป็นระบบและมปีระสทิธิภาพ และการบ าบัดน  าเสยี

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หนว่ย
(ผลผลิต) (บาท) ด าเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการกอ่สร้างท่อส่งน้ าเพื่อการ  1. วางท่อ Pvc ขนาด 5.0 นิ้ว ชัน้คุณภาพ 1,120,000 เขตเทศบาล กองช่าง
เกษตร หมูท่ี่ 1 ต าบลโนนคอม 5 หรือมีคุณลักษณะไม่ต่ ากว่านี้ ความยาว
ถึงหมู่ที่ ๑ ต าบลภผูามา่น ไม่น้อยกว่า 2,240 เมตร พร้อมปรับเกล่ีย

ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด
 2. ติดต้ังปัม๊สูบน้ าไฟฟูาแรงดันสูงขนาด
5 นิว้  30 แรงมา้ ไฟฟูา 3 เฟส หรือมี
คุณลักษณะไมต่่ ากว่านี้
 3. ติดต้ังตู้ควบคุมมอเตอร์ขนาด 40
แรงมา้ หรือมคุีณลักษณะไมต่่ ากว่านี้
4. กอ่สร้างโรงสูบน้ าขนาดกว้าง 3.50 ม.
ยาว 3.00 เมตร สูง 2.40 เมตร หรือ
มพีื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 10.50 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด

รวม 1,120,000 

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม พ.ศ.2559พื้นที่ พ.ศ.2558

พื้นที่ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559



แนวทางที่  3 เพ่ิมประสทิธิภาพการก าจดัขยะชมุชน สิง่ปฏกูิล และของเสยี
รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หนว่ย

(ผลผลิต) (บาท) ด าเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการฝังกลบขยะมลูฝอย อุดหนุนเทศบาลต าบลโนนคอมด าเนินการ 65,000      เทศบาลต าบล กอง

ฝังกลบขยะมลูฝอยสถานที่ทิ้งขยะมลูฝอย โนนคอม สาธารณสุข
สถานที่ทิ้งขยะมลูฝอยเพื่อมใิหเ้กดิมลพิษ
ตามบนัทึกข้อตกลง

2 โครงการจัดการส่ิงแวดล้อมเกีย่วกบั อดุหนนุเทศบาลต าบลโนนคอมในการ 10,000      เทศบาลต าบล กอง
สถานที่ทิ้งขยะมลูฝอย สร้างจิตส านกึและการมส่ีวนร่วมของ โนนคอม สาธารณสุข

ประชาชนใกล้เคียงกบัสถานที่ทิ้งขยะ
สร้างความร่วมมอืและลดการต่อต้าน
(ตามบนัทึกข้อตกลง MOU)

3 โครงการบริหารจัดการขยะมลูฝอย จัดอบรมการจัดการขยะ 50,000      เขตเทศบาล กอง
ต้นทาง มลูฝอยในบา้นเรือน,จัดกจิกรรมถนน สาธารณสุข

ปลอดถังขยะ ,จัดกจิกรรมขยะอนัตราย
แลกสินค้า โดยใช้หลัก 3 R

4 โครงการพัฒนามาตรฐานตลาดสด 1.จัดอบรมวิชาการ อาหารสะอาดและ 30,000      เขตเทศบาล กอง
ปลอดภยัแกผู้่ประกอบการตลาดสด สาธารณสุข
2.จัดกจิกรม 5ส. ในตลาดสด
3.จัดกจิกรรมออกตรวจ อาหารปนเปือ้น
สารเคม ีร่วมกบัหนว่ยงานสาธารณสุข
และผู้ประกอบการ

5 โครงการพัฒนาคุณภาพร้านอาหาร 1.จัดอบรมเชิงวิชาการแกผู้่ประกอบการ 30,000      เขตเทศบาล กอง
และแผงลอย ร้านอาหารและแผงลอย สาธารณสุข

2.ออกตรวจร้านอาหารและแผงลอย
แบบบรูณาการร่วมกนักบัหนว่ยงาน
ที่เกีย่วข้อง

รวม 185,000    

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม พื้นที่ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559



แนวทางที่  1 เพ่ิมศักยภาพเศรษฐกิจชมุชน ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หนว่ย
(ผลผลิต) (บาท) ด าเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพและวิสาหกจิ 1. สนบัสนนุกลุ่มอาชีพเดิมที่มศัีกยภาพ 60,000      เขตเทศบาล ส านกัปลัด
ชุมชนเพื่อความยัง่ยืน เพื่อพัฒนาสินค้าใหเ้ปน็ผลิตภณัฑ์ชุมชน

โดยการสนบัสนนุวัสดุอปุกรณ์และทุน
หมนุเวียนใหแ้กก่ลุ่มที่มคีวามเข้มแข็ง
และยัง่ยืนและจัดต้ังกลุ่มใหมต่ามความถนดั
และความเข้มแข็งและกลุ่มอาชีพใหม่
ตามความถนดัและต้องการ
2. ส่งเสริมความรู้การบริหารจัดการ
กลุ่มอาชีพ

2 โครงการส่งเสริมการท าการเกษตร 1.อบรมความรู้ในการท าไร่นาสวนผสม 30,000      เขตเทศบาล ส านกัปลัด
ทฤษฎใีหมต่ามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียง การจัดการพื้นที่ท าการเกษตรได้อย่าง

เหมาะสมและมปีระสิทธิภาพ
2.ส่งเสริมการผลิตและทางเลือกใหมใ่ห้
แกก่ลุ่มอาชีพใหส้อดคล้องกบัตลาดส่งเสริม
ศักยภาพการผลิต

3 โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุการ ส่งเสริมและสนบัสนนุใหป้ระชาชนและกลุ่ม 30,000      เขตเทศบาล ส านกัปลัด
เล้ียงสัตว์เศรษฐกจิ อาชีพเล้ียงสัตว์เศรษฐกจิเพื่อสร้างรายได้

ลดรายจ่ายในครัวเรือน เช่น การเล้ียงไกช่ี
การเล้ียงหมหูลุม ฯลฯ

4 โครงการส่งเสริมระบบการผลิตเพื่อ  -ส่งเสริมสนบัสนนุการปลูกพืชและการ 30,000      เขตเทศบาล ส านกัปลัด
การบริโภคปลอดภยั ท าเกษตรปลอดสาร เช่น การปลูก

ข้าวเหนยีวปลอดสาร
 - ส่งเสริมการเกษตรชีวภาพ

แผนการด าเนินงานประจ าปี 2559
เทศบาลต าบลภผูามา่น  อ าเภอภผูามา่น  จงัหวัดขอนแก่น

 ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 4 เพ่ิมศักยภาพเศรษฐกิจชมุชน อาชพีและการท่องเที่ยว

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม พื้นที่ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559



แนวทางที่  1 เพ่ิมศักยภาพเศรษฐกิจชมุชน ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หนว่ย
(ผลผลิต) (บาท) ด าเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการปรับปรุงแปลงสาธิตปลูกผัก ปรับปรุงและขยายโดยการจัดระบบ 70,000      เขตเทศบาล ส านกัปลัด
บริเวณหนองสมอ บริหารจัดการด้านสาธารณูปโภคใหเ้ปน็

ระบบและเกดิการขยายผลแกก่ลุ่มอาชีพ
เช่น จัดซ้ือวัสดุต่าง ๆที่จ าเปน็
ในการจัดท าแปลงสาธิตใหไ้ด้มาตรฐาน

รวม 220,000    

แนวทางที่  2 พัฒนาการท่องเที่ยว
รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หนว่ย

(ผลผลิต) (บาท) ด าเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการกอ่สร้างปา้ยประชาสัมพันธ์  -กอ่สร้างปา้ยต้นทาง ปา้ยบอกสถานที่ 99,000      เขตเทศบาล กองช่าง

แหล่งท่องเที่ยว ท่องเที่ยวบริเวณตลาดกกเกลือ
ขนาดกว้าง 3.25 เมตร สูง 4.25 เมตร
ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด

รวม 99,000      

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม พื้นที่ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม พื้นที่ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559



แนวทางที่  1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการคมนาคม และระบบสาธารณปูโภค,สาธารณปูการที่ไดม้าตรฐาน

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หนว่ย
(ผลผลิต) (บาท) ด าเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในเขต อดุหนนุงบประมาณใหก้ารไฟฟ้าส่วน 300,000    เขตเทศบาล กองช่าง
เทศบาล ภมูภิาคอ าเภอชุมแพ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่าย

ด าเนนิการขยายเขตไฟฟ้าในเขตเทศบาล
ต าบลภผูามา่น
รายละเอยีดตามประมาณการการไฟฟ้า
ส่วนภมูภิาคอ าเภอชุมแพ

2 โครงการกอ่สร้างถนนทางเชือ่มซอย กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 47,000      เขตเทศบาล กองช่าง
เทศบาล 14 กบัถนนหนองเขียด 0.15 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง
วังสวาบ 10.70 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้าง

0.50 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาล
ก าหนด

3 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 74,000      เขตเทศบาล กองช่าง
เหล็ก แยกซอยเทศบาล 10 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 45.00

เมตร พร้อมหูช้าง หรือพืน้ที่ไม่น้อยกว่า
135.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหิน
คลุกกว้าง 0.50 เมตร ตามแบบแปลน
ที่เทศบาลก าหนด

4 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตแยก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 99,000      เขตเทศบาล กองช่าง
ซอยเทศบาล 20 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง60.00

เมตร หรือพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 180 ตร.ม.
พร้แมไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.50 เมตร
ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด

แผนการด าเนินงานประจ าปี 2559
เทศบาลต าบลภผูามา่น  อ าเภอภผูามา่น  จงัหวัดขอนแก่น

พ.ศ.2559พ.ศ.2558

 ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเมอืงและชมุชนน่าอยู่

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม พื้นที่



แนวทางที่  1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการคมนาคม และระบบสาธารณปูโภค,สาธารณปูการที่ไดม้าตรฐาน
รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หนว่ย

(ผลผลิต) (บาท) ด าเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 โครงการยกระดับทางเข้าซอยเทศบาล กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 78,000      เขตเทศบาล กองช่าง

22 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
27.00 เมตร พร้อมหชู้างคอนกรีตเสริม
เหล็กหรือพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 114.70 ตร.ม.
พร้อมไหล่ทางหนิคลุกกว้าง 0.50 เมตร
และวางท่อระบายน้ าขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.40 เมตร ตามแบบแปลน
ที่เทศบาลก าหนด

6 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 62,000      เขตเทศบาล กองช่าง
เสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 26 เมตร กว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 45.00

เมตร หรือพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 112.50 เมตร
พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.50 เมตร
ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด

7 โครงการซ่อมแซมถนนคันดินถนน ซ่อมแซมถนนคันดินช่วงที่ไมส่ามารถ 62,000      เขตเทศบาล กองช่าง
ประสานมติร ม. 6 ต. ภผูามา่น -ม. 2 ใช้งานได้ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ต. โนนคอม ถนนคันดินสูงเฉล่ีย 2.00 เมตร

ระยะทางไมน่อ้ยกว่า 85.00 เมตร หรือ
ปริมาณดินไมน่อ้ยกว่า 850.00 ลบ.ม.
ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด

พ.ศ.2558ล าดับที่ พื้นที่ พ.ศ.2559โครงการ/กจิกรรม



แนวทางที่  1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการคมนาคม และระบบสาธารณปูโภค,สาธารณปูการที่ไดม้าตรฐาน
รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หนว่ย

(ผลผลิต) (บาท) ด าเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
8 โครงการกอ่สร้างถนนคันดินสาย กอ่สร้างถนนคันดินสูงเฉล่ีย 0.50 เมตร 12,000      เขตเทศบาล

ตาดโตน กว้างเฉล่ีย 3.00 เมตร ระยะทาง
ไมน่อ้ยกว่า 93.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่
นอ้ยกว่า 279.00 เมตร
ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด

9 โครงการลงหนิคลุกพร้อมปรับเกล่ีย ลงหนิคลุกพร้อมปรับเกล่ียโดยมีรายละเอยีด 11,000      เขตเทศบาล กองช่าง
ในเขตเทศบาล ดังนี้

1. แยกซอยเทศบาล 3 หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร
กวา้ง 1.70 เมตร ระยะทาง 57.00 เมตร
หรือปริมาณหนิคลุกไม่น้อยกวา่ 4.85 ลบ.ม.
2.แยกซอยเทศบาล 4 หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร
กวา้ง 3.00 เมตร ระยะทาง 90.00 เมตร
หรือปริมาณหนิคลุกไม่น้อยกวา่13.50 ลบ.ม.
3. แยกซอยเทศบาล 20 หนาเฉล่ีย 0.05 ม.
ระยะทาง 95.00 เมตร หรือปริมาณหนิคลุก
ไม่น้อยกวา่ 14.25 ลบ.ม.
ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด

10 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 ม. 42,000      เขตเทศบาล กองช่าง
เสริมเหล็ก ทางเชือ่มซอยเทศบาล 3 กวา้ง 5.50 เมตร ระยะทาง 12.90 เมตร
กบัถนนหนองเขียดวังสวาบ พร้อมหชู้าง หรือพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 76.70

ตารางเมตร ไหล่ทางดินอดัแน่น (เฉพาะไหล่
หชู้าง)กวา้งขา้งละ 0.50 เมตร ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลก าหนด

ล าดับที่ พื้นที่ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559โครงการ/กจิกรรม



แนวทางที่  1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการคมนาคม และระบบสาธารณปูโภค,สาธารณปูการที่ไดม้าตรฐาน
ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ พื้นที่ หนว่ย

(ผลผลิต) (บาท) ด าเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
11 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต ปรับปรุงถนนคอนกรีตสริมเหล็กหนา 0.15 ม. 164,000    เขตเทศบาล กองช่าง

เสริมเหล็กซอยประชาอทุิศ กวา้ง 3.00 เมตร ระยะทาง 100.00 เมตร
หรือพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 300.00 ตารางเมตร
พร้อมไหล่ทางหนิคลุกกวา้ง 0.50 เมตร
ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด

รวม 951,000    

แนวทางที่  2 การปรับปรุงสภาพภมูทิัศน์และผังเมอืง
ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ พื้นที่ หนว่ย

(ผลผลิต) (บาท) ด าเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจ้างเหมาบริการชุมชนในการ  - จา้งเหมาบริการในการรักษาความสะอาด 50,000      เขตเทศบาล ส านักปลัด

รักษาความสะอาด ถนน คลองระบายน้ า ที่ทางสาธารณะ
ในเขตเทศบาล

2 โครงการพฒันาชุมชนน่าอยูอ่ยา่งยัง่ยนื อุดหนุนงบประมาณให้กับหมูบ่้าน 120,000    เขตเทศบาล ส านักปลัด

ในเขตเทศบาล  ทั้ง 6 หมูบ่้านๆละ
20,000  บาท เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาหมูบ่้าน เช่น ค่าสีทาป้าย ค่าอุปกรณ์
ในการท าความสะอาด ค่าน้ ามันตัดหญา้
ฯลฯ

รวม 170,000    

พ.ศ.2559พ.ศ.2558

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559



แนวทางที่  1 พัฒนา สง่เสริม และสนับสนุนการจดัการศึกษาที่มคุีณภาพในทุกระดบั

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หนว่ย
(ผลผลิต) (บาท) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ 1. จัดซ้ือหนงัสือ ส่ือการเรียนการสอนต่างๆ 80,000      เขตเทศบาล ส านกัปลัด
การศึกษา เช่น หุน่แบบจ าลองภูมิประเทศ ส่ือการเรียน

การสอนท าด้วยพลาสติก ฯลฯ เปน็ต้น
2. เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวัสดุการเรียน 110,500    
การสอน ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น
หนงัสือ ส่ือการเรียนการสอนที่ท าด้วย
พลาสติกวัสดุในการจัดท าส่ือการสอน

2 โครงการอาหารกลางวัน 100 % อดุหนนุโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน/ ส านกัปลัด
 -โรงเรียนโนนสว่างท่ากระบอื 696,000    ศูนย์พัฒนา
(174 คน × 20บาท × 200 วัน) เด็กเล็ก
 - โรงเรียนบา้นโนนคอม 620,000    
(155 คน × 20 บาท × 200วัน)
  - ศูนย์เด็กเล็กในวัดเฉลียงทอง 140,000    
(25คน ×20 บาท × 280 วัน)
  - ศูนย์เด็กเล็กในวัดท่ากระบือ 229,600    
(41 คน × 20  บาท × 280 วัน)

3 โครงการจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ ด าเนนิการจัดกจิกรรมงานวันเด็กแหง่ชาติ 60,000      เขตเทศบาล ส านกัปลัด
ใหแ้กเ่ด็กและเยาวชนในวันเด็กแหง่ชาติ

4 โครงการฝึกอบรมและเข้าค่าย เพื่อใหเ้ยาวชนได้ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 120,000    ในจังหวัด/ ส านกัปลัด
เยาวชน หลักการด าเนนิชีวิตตาวแนวทางเศรษฐกจิ ต่างจังหวัด

พอเพียง เปล่ียนทัศนคติในการด าเนนิ
ชีวิตกบัการเปล่ียนแปลงของโลก

พื้นที่
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

แผนการด าเนินงานประจ าปี 2559
เทศบาลต าบลภผูามา่น  อ าเภอภผูามา่น  จงัหวัดขอนแก่น

 ภายใตย้ทุธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคนและสงัคมที่มคุีณภาพ

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม



แนวทางที่  1 พัฒนา สง่เสริม และสนับสนุนการจดัการศึกษาที่มคุีณภาพในทุกระดบั
รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หนว่ย

(ผลผลิต) (บาท) ด าเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก  1.จัดซ้ืออปุกรณ์แปรงฟันใหเ้ด็กในศูนย์ 30,000      โรงเรียน/

ส าหรับเด็กนกัเรียน พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลทั้ง 2 แหง่ ศูนย์พัฒนา
2.อดุหนนุงบประมาณใหโ้รงเรียนในเขต 30,000      เด็กเล็ก
เทศบาลเพื่อจัดซ้ืออปุกรณ์แปรงฟันให้
แกเ่ด็กนกัเรียน โรงเรียนละ 15,000 บาท

6 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ด าเนนิการจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ใหแ้ก่ โรงเรียน/ ส านปัลัด
ยเูอชที ชนิดกล่อง  -โรงเรียนโนนสว่างท่ากระบอื 361,920    ศูนย์พัฒนา

(174 คน × 8 บาท × 260 วัน) เด็กเล็ก
 - โรงเรียนบา้นโนนคอม 322,400    
(155 คน × 8 บาท × 260 วัน)
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลวัดเฉลียงทอง 56,000      
(25 คน × 8 บาท × 280 วัน)
  - ศูนย์เด็กเล็กวัดท่ากระบือ 91,840      
(41 คน × 8  บาท × 280 วัน)

7 โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการ ด าเนินการจดัค่ายวชิาการ ด้านภาษาองักฤษ 50,000      เขตเทศบาล ส านกัปลัด
(ด้านภาษาองักฤษ) แบง่เปน็ค่ายระดับมัธยม ,ค่ายระดับประถมศักษา

8   โครงการทัศนศึกษาศูนย์พัฒนา จดัศึกษาดูงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต้นแบบ 30,000      ศูนย์พัฒนา ส านกัปลัด
เด็กเล็กต้นแบบ แกค่ณะกรรมการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแล เด็กเล็กต้นแบบ

เด็กเล็ก  อยา่งน้อยปลีะ 1 คร้ัง
9 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม จดัซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม ประเภท ม้ากระดก 200,000    ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ส านกัปลัด

ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวนไม่น้อยกวา่ 4 ชุด กระดานล่ืน จ านวน วดัท่ากระบอื
ไม่น้อยกวา่ 2 ชุด (จดัซ้ือตามราคาท้องตลาด และศูนยเ์ทศบาล
ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี พ.ศ. 2558 วดัเฉลียงทอง

พ.ศ.2559พ.ศ.2558ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม พื้นที่



แนวทางที่  1 พัฒนา สง่เสริม และสนับสนุนการจดัการศึกษาที่มคุีณภาพในทุกระดบั

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หนว่ย
(ผลผลิต) (บาท) ด าเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ มุงหลังคาเมทัลซีทบฉุนวนกนัความร้อน 170,000    ศูนย์พัฒนา ส านกัปลัด
พัฒนาเด็กเล็กวัดท่ากระบอื พืน้ที่รวมไม่น้อยกวา่ 206.85 ตร.ม. และต่อเติม เด็กเล็กวัด

อาคารขนาดกวา้ง3.50เมตร ยาว 10.50 เมตร ท่ากระบอื
พร้อมปกูระเบือ้ง พืน้ที่ใช้สอยไม่น้อยกวา่ 
36.75 ตร.ม.(ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด )

รวม 3,398,260   

โครงการ/กจิกรรม พื้นที่ล าดับที่ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559



แนวทางที่  2 พัฒนา สง่เสริม ดา้นสาธารณสขุ การป้องกันและควบคุมโรค
รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หนว่ย

(ผลผลิต) (บาท) ด าเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการระบบหลักประกนัสุขภาพ สมทบงบประมาณกองทุนหลักประกนั 90,000 เขตเทศบาล กองสาธารณสุข

ในระดับท้องถิน่ สุขภาพในระดับท้องถิน่เทศบาลต าบล
ภผูามา่นเพื่อด าเนนิการเร่ืองสุขภาพ
ของประชาชนในเขตเทศบาล

2 โครงการปอ้งกนัโรคพิษสุนขับา้ อดุหนนุงบประมาณใหป้ศุสัตว์อ าเภอในการ 16,500      เขตเทศบาล กองสาธารณสุข

ฉีดวัคซีนปอ้งกนัโรคพิษสุนขับา้
ใหก้บัสุนขัและแมวในเขตเทศบาล

3 โครงการปอ้งกนัโรคไข้เลือดออก  1. อบรมใหค้วามรู้กบั อสม. แกนน าชุมชน 50,000      เขตเทศบาล กองสาธารณสุข

 2. จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ในการควบคุม 100,000    
โรคไข้เลือดออก

4 โครงการพัฒนาสาธารณสุข อดุหนนุงบประมาณค่าด าเนนิงานของ อสม. 45,000      เขตเทศบาล กองสาธารณสุข

มลูฐานในเขตเทศบาล หมูบ่า้นละ 7,500  บาท  6 หมูบ่า้น
 เพื่อใหอ้สม. ด าเนนิการ 3 กจิกรรมได้แก่
1.พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข
2.การแกไ้ขปญัหาสาธารณสุข
3. การจัดบริการสุขภาพเบือ้งต้น

5 โครงการส่งเสริมสนบัสนนุระบบ เพือ่ส่งเสริมระบบแพทย์ฉุกเฉิน เช่น 500,000    เขตเทศบาล กองสาธารณสุข

แพทย์ฉุกเฉิน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน,ค่าอุปกรณ์
ในการปฏิบัติงาน,ค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย
ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้อง ฯลฯ

6 โครงการจัดหนว่ยบริการสุขภาพ จัดกิจกรรมบริการด้านต่าง ๆ แก่ชุมชน เช่น 50,000      เขตเทศบาล กองสาธารณสุข

เคล่ือนที่ บริการสุขภาพเบือ้งต้น,ให้ความรู้พืน้ฐาน
ในการควบคุมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 
บริการตัดผม  ฯลฯ

รวม 851,500      

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม พื้นที่ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559



แนวทางที่  3 พัฒนา สง่เสริม และสนับสนุน การกีฬาและนันทนาการ
รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หนว่ย

(ผลผลิต) (บาท) ด าเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจัดแข่งขันกฬีาประชาชน ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน 165,000    เขตเทศบาล ส านกัปลัด

เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนรักการออกก าลังกาย
2 โครงการจัดการแข่งขันกฬีา อดุหนุนงบประมาณใหท้ี่ท าการปกครองอ าเภอ 15,000      อ าเภอภผูามา่น ส านกัปลัด

"ภผูามา่นสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด" ภูผาม่านเพือ่ด าเนินการแข่งขันกีฬา
3 โครงการแข่งขันกฬีานกัเรียน อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียน 40,000      โรงเรียน ส านกัปลัด

และประชาชนต้านยาเสพติด ในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาล
4 โครงการส่งเสริมศูนย์กฬีาประจ า จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์กฬีาประจ าหมูบ่า้น 30,000 เขตเทศบาล ส านกัปลัด

หมู่บา้น และศูนย์กฬีาเทศบาล เช่น ลูกฟุตบอล
ตระกร้อ เสาตาข่ายกฬีา ฯลฯ

5 โครงการจัดการแข่งขันกฬีา อดุหนนุงบประมาณใหโ้รงเรียนบา้น 50,000 โรงเรียน ส านกัปลัด
เด็กและเยาวชนเพื่อพัฒนาทักษะ โนนคอมในการเปน็เจ้าภาพจัดการ บา้นโนนคอม
สู่ความเปน็เลิศ แข่งขันกฬีา

6 โครงการแข่งขันกฬีาเยาวชน อดุหนนุงบประมาณใหโ้รงเรียนภผูามา่น 15,000 โรงเรียน ส านกัปลัด
ต้านยาเสพติด ในการจัดการแข่งขันกฬีาเยาวชน ภผูามา่น

ต้านยาเสพติด
7 โครงการแข่งขันฟุตบอล จัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน โดยเปดิ 50,000 เขตเทศบาล ส านกัปลัด

ภผูามา่นคัพ รับสมคัรผู้ที่สนใจในเขตเทศบาล
และพื้นที่ใกล้เคียง

8 โครงการส่งเสริมศิลปะดนตรี อดุหนนุงบประมาณใหโ้รงเรียนบา้น 100,000    เขตเทศบาล ส านกัปลัด
พื้นบา้น โนนคอมและโรงเรียนบา้นโนนสว่างฯ

ในการฝึกอบรมความรู้เกีย่วกบัศิลปะดนตรี
พื้นบา้นใหแ้กน่กัเรียน

9 โครงการเต้นแอโรบคิ จ้างผู้น าเต้นแอโรบคิใหก้บัประชาชน 30,000 เขตเทศบาล ส านกัปลัด
และผู้ที่สนใจในเขตเทศบาลได้ออกก าลังกาย

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม พื้นที่ พ.ศ.2558 พ.ศ2559



แนวทางที่  3 พัฒนา สง่เสริม และสนับสนุน การกีฬาและนันทนาการ
รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หนว่ย

(ผลผลิต) (บาท) ด าเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10 โครงการกอ่สร้างลานอเนกประสงค์ ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 10 ม. 107,000    เขตเทศบาล กองช่าง

บริเวณตลาดสดเทศบาลต าบล ยาว 20 เมตร หนา 0.10 เมตร
ภผูามา่น ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด

รวม 602,000      

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม พื้นที่ พ.ศ.2558 พ.ศ2559



แนวทางที่  4 สงเคราะห์และชว่ยเหลอื ผู้ยากจน และผู้ดอ้ยโอกาส
รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หนว่ย

(ผลผลิต) (บาท) ด าเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจัดเบีย้ยังชีพแกผู้่สูงอายุ จ่ายเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ ตามหหลัก 4,663,200    เขตเทศบาล ส านกัปลัด

 ตามขัน้บนัได เกณฑ์ที่ระเบยีบก าหนด 100%
ของผู้มสิีทธิ์ได้รับ

2 โครงการจัดเบีย้ยังชีพแกค่นพิการ จ่ายเบีย้ยังชีพแกค่นพิการทุกราย 873,600    เขตเทศบาล ส านกัปลัด

3 โครงการจัดเบีย้ยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ จ่ายเบีย้ยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ 40,000      เขตเทศบาล ส านกัปลัด

4 โครงการช่วยเหลือผู้ปว่ยเอดส์ อดุหนนุที่ท าการปกครองอ าเภอภผูามา่น 15,000      อ าเภอภผูามา่น ส านกัปลัด
และผู้ติดเชือ้ HIV

5 โครงการจ้างนกัเรียนท างาน ด าเนนิการจ้างนกัเรียน/นกัศึกษาใหท้ างาน 50,000      เขตเทศบาล ส านกัปลัด
ในช่วงปดิภาคเรียน ในช่วงปดิภาคเรียน

6 โครงการช่วยเหลือประชาชน ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหนา้ที่ 100,000 เขตเทศบาล ส านกัปลัด
ตามอ านาจหนา้ที่ของเทศบาล ของเทศบาล เช่น สงเคราะหช์่วยเหลือ

ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เปน็ต้น
7 โครงการปอ้งกนัและบรรเทา ช่วยเหลือประชาชนในกรณีจ าเปน็เร่งด่วน 300,000 เขตเทศบาล ส านกัปลัด

สาธารณภยักรณีฉุกเฉิน หรือไมส่ามารถคาดการณ์ได้ล่วงหนา้
เช่น อทุกภยั วาตภยั อคัคีภยั ภยัแล้ง หรือ
ความยากจน เปน็ต้น

8 โครงการปรับปรุงที่อยูอ่าศัย เพื่อจ่ายเปน็ค่ากอ่สร้าง เพื่อน าไปกอ่สร้าง 125,600 เขตเทศบาล ส านกัปลัด
ใหแ้กผู้่ยากจนยากไร้ หรือซ่อมแซมที่อยูอ่าศัยใหป้ระชาชน

ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน

พ.ศ.2559ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม พื้นที่ พ.ศ.2558



แนวทางที่  4 สงเคราะห์และชว่ยเหลอื ผู้ยากจน และผู้ดอ้ยโอกาส
รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หนว่ย

(ผลผลิต) (บาท) ด าเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
9 โครงการเทศกาลไหมประเพณี อดุหนนุงบประมาณใหท้ี่ท าการปกครอง 15,000 เขตเทศบาล ส านกัปลัด

ผูกเส่ียวจังหวัดขอนแกน่ อ าเภอภผูามา่น ตามโครงการเทศกาลไหม
ประเพณีผูกเส่ียวจังหวัดขอนแกน่

10 โครงการส่งเสริมกจิกรรมเหล่า อดุหนนุงบประมาณใหท้ี่ท าการปกครอง 10,000 เขตเทศบาล ส านกัปลัด
กาชาดจังหวัดขอนแกน่ด้านการ อ าเภอภผูามา่น ตามโครงการสนบัสนนุ
บริจาคโลหติ  ดวงตา อวัยวะ กจิกรรมเหล่ากาชาดด้านการบริจาคโลหติ

11 โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  -ฝึกอบรมอาชีพที่เหมาะสมใหแ้กผู้่สูงอายุ 30,000 เขตเทศบาล ส านกัปลัด
และคนพิการ เช่นเคร่ืองจักสาน ฯลฯ

 -ฝึกอบรมอาชีพที่เหมาะสมใหแ้กผู้่พิการ
 เช่นช่างยนต์เล็ก,ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ฯลฯ

12 โครงการสนบัสนนุกจิกรรม อดุหนนุงบประมาณใหเ้หล่ากาชาด 10,000 เหล่ากาชาด ส านกัปลัด
เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแกน่ จังหวัดขอนแกน่ จังหวัดขอนแก่น

13 โครงการอดุหนนุการแกไ้ขปญัหา อดุหนนุงบประมาณใหอ้ าเภอภผูามา่น 15,000      อ าเภอภผูามา่น ส านกัปลัด
แกป่ระชาชน เพื่อด าเนนิการตามวัตถุประสงค์ของ
"ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอภผูามา่น" โครงการ
ประจ าป ี2559

รวม 6,247,400   

พ.ศ.2559ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม พื้นที่ พ.ศ.2558



แนวทางที่  5 สง่เสริมกระบวนการเรียนรู้ในการด าเนินชวีิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หนว่ย

(ผลผลิต) (บาท) ด าเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการส่งเสริมการประมงน้ าจืด  1.ผลิตลูกปลาแจกจ่ายใหก้ลุ่ม 30,000 เขตเทศบาล ส านกัปลัด

 2.ผลิตลูกปลาเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ า
สาธารณะ
3. ส่งเสริมการแปรรูปและการถนอม
อาหารจากปลา

2 โครงการส่งเสริมยุวเกษตรกรใน อดุหนนุงบประมาณใหเ้กษตรอ าเภอ 20,000      เขตเทศบาล ส านกังาน
โรงเรียน ภผูามา่นในการจัดอบรมตามโครงการ เกษตรอ าเภอ

ส่งเสริมยุวเกษตรกรในโรงเรียน ภผูามา่น

3 โครงการขับเคล่ือนขยายผล อดุหนนุงบประมาณใหอ้ าเภอภผูามา่น 10,000      อ าเภอภผูามา่น อ าเภอ
โครงการตามแนวพระราชด าริ ด าเนนิการตามโครงการ ภผูามา่น

4 โครงการขับเคล่ือนและขยายผล จัดท าแปลงสาธิตการปลูกผักตามหลัก 30,000      ส านกังาน ส านกัปลัด
ศูนย์สาธิตการเรียนรู้เศรษฐกจิ ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง เทศบาล
พอเพียง ต าบล

ภผูามา่น
รวม 90,000        

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559ล าดับที่ พื้นที่โครงการ/กจิกรรม



แนวทางที่  6 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ
รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หนว่ย

(ผลผลิต) (บาท) ด าเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา  ด าเนนิการแกไ้ขปญัหายาเสพติดตาม 30,000 เขตเทศบาล ส านกัปลัด

ยาเสพติด นโยบายรัฐบาล และนโยบายจังหวัด
ขอนแกน่ ตามโครงการจังหวัดขอนแกน่
ไมยุ่ง่เกีย่วยาเสพติดอย่างยัง่ยืน
 -อดุหนนุงบประมาณใหท้ี่ท าการปกครอง 30,000 อ าเภอภผูามา่น ส านกัปลัด
อ าเภอภผูามา่นตามโครงการปอ้งกนั
และแกไ้ขปญัหายาเสพติด

 -อดุหนนุงบประมาณใหจ้ังหวัดขอนแกน่ 30,000 จังหวัดขอนแกน่ ส านกัปลัด
ตามโครงการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา
ยาเสพติด

2 โครงการ "ชุมชนภูผาม่าน ปลอดภัย อดุหนนุงบประมาณให ้สภ. ภผูามา่น 30,000      สถานตี ารวจ ส านกัปลัด
เยาวชนหา่งไกล ยาเสพติด ในการแกไ้ขปญัหายาเสพติด ภธูรภผูามา่น
ประจ าป ี2559"

รวม 120,000      

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม พื้นที่ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559



แนวทางที่  7 พัฒนา สง่เสริม และสนับสนุนระบบรักษาความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยส์นิ
รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ หนว่ย

(ผลผลิต) (บาท) ด าเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจัดการจราจรภายใน  -จัดท าเคร่ืองหมายต่าง ๆ หรือการกระท า 90,000 เขตเทศบาล ส านกัปลัด

เขตเทศบาล อืน่ ๆเกีย่วกบัการจราจร

2 โครงการปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุ  -จัดต้ังจุดสกดัและบริการประชาชนใน 70,000 เขตเทศบาล ส านกัปลัด
ทางถนน ช่วงเทศกาลต่าง ๆ

3 โครงการฝึกอบรมวินยัจราจร  อบรมใหค้วามรู้กบัประชาชนและผู้ที่สนใจ 30,000 เขตเทศบาล ส านกัปลัด
ในเขตเทศบาลในเร่ืองระเบยีบวินยั
จราจรที่ควรรู้

4 โครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร. ฝึกทบทวนสมาชิก อปพร.ในเขตเทศบาล 130,000 เขตเทศบาล ส านกัปลัด
พร้อมทั้งจัดซ้ือชุดใหแ้กผู้่ผ่านการ
ฝึกอบรม

5 โครงการฝึกซ้อมแผนปอ้งกนั ฝึกอบรมฝึกซ้อมแผนปอ้งกนัและบรรเทา 15,000 เขตเทศบาล ส านกัปลัด
และบรรเทาสาธารณภยั สาธารณภยัในเขตเทศบาล

6 โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน จัดอบรมพัฒนาศักยภาพของชุมชนใหค้วาม 30,000 เขตเทศบาล ส านกัปลัด
ด้านการปอ้งกนัและบรรเทา รู้ความเข้าใจตามแนวทางที่กรมปอ้งกนั
สาธารณภยั และบรรเทาสาธารณภยัก าหนด

รุ่นละ 2 วัน (3 หมูบ่า้น/รุ่น/60คน)

รวม 365,000      

โครงการ/กจิกรรม พื้นที่ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559ล าดับที่



คิดเป็นร้อยละของ คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ที่  1  การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
แนวทางที่ 1 อนุรักษแ์ละส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภมูิปญัญาทอ้งถิน่ 14 12.39 740,000              4.21                        เทศบาลต าบลภผูาม่าน

แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านศิลปวัฒนธรรมและภมูิปญัญาทอ้งถิน่ 2 1.77 70,000                0.40                        เทศบาลต าบลภผูาม่าน

รวม 16 14.16 810,000             4.60                        
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี
แนวทางที่ 1 พฒันาสมรรถนะการท างานของบคุลากรทกุระดับ 2 1.77 300,000              1.71                        เทศบาลต าบลภผูาม่าน

แนวทางที่ 2 พฒันาขีดความสามารถในการบริหารจัดการและบริการประชาชน 9 7.96 1,676,000           9.53                        เทศบาลต าบลภผูาม่าน

แนวทางที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนใหป้ระชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 6 5.31 185,000              1.05                        เทศบาลต าบลภผูาม่าน

                 และพฒันาทอ้งถิน่
รวม 17 15.04 2,161,000          12.29                     

ยุทธศาสตร์ที่  3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการเพื่ออนุรักษพ์ฒันา 4 3.54 200,000              1.14                        เทศบาลต าบลภผูาม่าน

               และฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
แนวทางที่ 2 พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน  าและการบริหารจดัการน  าอยา่งเป็นระบบและมปีระสิทธภิาพ 1 0.88 1,120,000           6.37                        เทศบาลต าบลภผูาม่าน

                 และการบ าบัดน  าเสีย
แนวทางที่ 3 เพิ่มประสิทธภิาพการก าจดัขยะชมุชน ส่ิงปฏิกลู และของเสีย 5 4.42 185,000              1.05                        เทศบาลต าบลภผูาม่าน

รวม 10 8.85 1,505,000          8.56                        
ยุทธศาสตร์ที่  4  เพ่ิมศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน อาชีพและการทอ่งเที่ยว
แนวทางที่ 1 เพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพยีง 5 4.42 220,000              1.25                        เทศบาลต าบลภผูาม่าน

แนวทางที่ 2 โครงการก่อสร้างปา้ยประชาสัมพนัธ์แหล่งทอ่งเที่ยว 1 0.88 99,000                0.56                        เทศบาลต าบลภผูาม่าน

รวม 6 5.31 319,000             1.81                        

ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการที่ด าเนินการ จ านวนงบประมาณ

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.255๙

เทศบาลต าบลภูผาม่าน อ าเภอภูผาม่าน จังหวดัขอนแก่น

หน่วยด าเนินการ



คิดเป็นร้อยละของ คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
แนวทางที่ 1 พฒันาโครงสร้างพื นฐานด้านการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค 11 9.73 951,000              5.41                        เทศบาลต าบลภผูาม่าน

               สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
แนวทางที่ 2 การปรับปรุงสภาพภมูิทศัน์และผังเมือง 2 1.77 170,000              0.97                        

รวม 13 11.50 1,121,000          6.37                        
ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ
แนวทางที่ 1 พฒันา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทกุระดับ 10 8.85 3,398,260           19.32                     เทศบาลต าบลภผูาม่าน

แนวทางที่ 2 พฒันา ส่งเสริม ด้านสาธารณสุข การปอ้งกันและควบคุมโรค 6 5.31 851,500              4.84                        เทศบาลต าบลภผูาม่าน

แนวทางที่ 3 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุน การกีฬาและนันทนาการ 10 8.85 602,000              3.42                        เทศบาลต าบลภผูาม่าน

แนวทางที่ 4 สงเคราะหแ์ละช่วยเหลือ ผู้ยากจน และผู้ด้อยโอกาส 13 11.50 6,247,400           35.52                     เทศบาลต าบลภผูาม่าน

แนวทางที่ 5 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการด าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ 4 3.54 90,000                0.51                        เทศบาลต าบลภผูาม่าน

               พอเพยีง
แนวทางที่ 6 การปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 2 1.77 120,000              0.68                        เทศบาลต าบลภผูาม่าน

แนวทางที่ 7 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 6 5.31 365,000              2.08                        เทศบาลต าบลภผูาม่าน

รวม 51 45.13 11,674,160        66.37                     
รวมทั้งสิ้น 113                           100.00 17,590,160        100.00                   

ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการที่ด าเนินการ จ านวนงบประมาณ หน่วยด าเนินการ


