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สารบัญ 

        

 สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนชาวต าบลโพนและผู้อ่านวารสารทุกท่าน วารสารฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อ

เป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ภารกิจ ข้อมูลผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลโพนเพื่อให้ทุกท่าน

ได้ทราบว่าในรอบปีที่ผ่านมาองค์กรด าเนินการเป็นอย่างไรบ้าง และเพื่อเป็นการส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่

ถูกต้อง พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของภาครัฐได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย 

 ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณพี่น้องในชุมชนเขตเทศบาลต าบลโพน รวมถึงเครือข่ายท่ีให้

ความร่วมมือในการท างานเสมอมา พลังแห่งความสามัคคีน ามาซึ่งความส าเร็จของการท างานทุกประการ 

แม้ในบางคร้ังจะมีข้อจ ากัดหรือปัญหาอุปสรรคหลายอย่าง แต่ก็สามารถผ่านมาได้ด้วยดี ขอบคุณส าหรับ

ก าลังใจให้กับคนท างานทุกคนที่พวกพี่น้องส่งมาถึง บุคลากร/พนักงาน/ลูกจ้าง ของเทศบาลต าบลโพน

ตลอดเวลาท่ีผู้ปฏิบัติหน้าที่ พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องในชุมชนเราจะได้รับการบริการสาธารณะที่

ดี มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สุขภาพอนามัยดีตลอดจนสังคมที่ดีมีความเอื้อเฟื้อแบ่งปันกันอย่างนี้                         

ตลอดไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

นางณฐอร การถัก 

ปลัดเทศบาลต าบลโพน 
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สวัสดีครับ พ่อ แม่ พี่น้องชาวเทศบาลต าบลโพน ที่รักทุกท่านครับ 

 พ่อ แม่ พี่น้องที่รักทุกท่านครับ วารสาร “รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2560” 

เป็นสื่อกลางอีกช่องทางหนึ่งที่เทศบาลต าบลโพนได้จัดท าขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่จะ

ท าให้ประชาชนได้รับทราบถึงการบริหารงานของเทศบาลในรอบปีหนึ่งๆครับ 

  พ่อ แม่ พี่น้องครับเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 2 

สภาเทศบาลต าบลโพน ได้มีมติเห็นชอบ ร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ท่ีคณะ

ผู้บริหารเสนอ จ านวนงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 40,000,000 บาท แยกเป็นรายจ่ายงบกลาง 8,260,530 

บาท งบบุคลากรจ านวน 17,442,200บาท งบด าเนินงาน 12,374,770 บาท งบลงทุนจ านวน  527,500 

บาท งบรายจ่ายอื่น จ านวน 30,000 บาท งบเงินอุดหนุนจ านวน  

1,365,000 บาท พ่อแม่พี่น้องครับ งบประมาณในการบริหารงาน 

เทศบาลของเรามีอยู่อย่างจ ากัด ส่งผลให้งบประมาณด้านการ 

โครงสร้างพื้นฐานและด้านอื่นๆถูกจ ากัดไปด้วย แต่อย่างไรก็ตาม 

ทั้งฝุายบริหารและฝุายนิติบัญญัติก็จะท าหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด  

เพื่อให้งบประมาณซึ่งมาจากภาษีของประชาชนทุกบาททุกสตางค ์

ได้ถูกน าไปพัฒนาท้องถิ่น เกิดประโยชน์สุดต่อพ่อแมพ่ี่น้องต่อไป 

 สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร  

สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างของเทศบาล  

ตลอดจนหน่วยงานองค์กรกลุ่มต่างๆ ที่ได้ให้ความ 

ร่วมมือ ร่วมแรงในการพัฒนาเทศบาลต าบลโพน 

ด้วยดีตลอดมา ขอบคุณครับ 

 

 

   

  

  นายจันทา พันภ ู

 ประธานสภาเทศบาลต าบลโพน 

2 
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การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตลาดสดเทศบาลต าบลโพน  

โครงการก่อสร้างห้องน้ าเพื่อประชาชน หมู่ 3 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าซอยกระบวยหัวหย่อน 1 หมู่ 3  

  โครงการก่อสร้างรั้ว,ก าแพงบ่อทิ้งขยะเทศบาล หมู่ 5  

3 
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    โครงการขุดลอกรางระบายน้ าภายในเขตเทศบาล  

โครงการฝายมีชีวิต 

โครงการก่อสร้างอาคารผลิตภัณฑ์ชุมชน 

   โครงการก่อสร้างซ่อมลูกรัง ถนนหางปลาวา( รอบหนองสิม ) 

4 
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การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอันตราย   

 โครงการประชารัฐร่วมใจคลองสวยน้ าใส ไร้ผักตบชวา 

5 
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กิจกรรมขยะแลกไข ่

กิจกรรมเลี้ยงไส้เดือนก าจัดขยะอินทรีย ์

6 
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 

  

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสงู  

โครงการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ มหัศจรรย์สุขภาพดีด้วยวิธีเต้นแอโรบิค 

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวีสดใส 

7 
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การนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

  

โครงการใกล้บ้านใกล้ใจห่วงใยผู้พิการและผู้ป่วยเอดส ์

การแข่งขันฟุตบอลแพรวาคัพ ครั้งที่ 12 

โครงการวัยรุ่นวัยใส ใส่ใจสุขภาพ 

8 
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โครงการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่ภาวะพึ่งพิง  [ LTC ] 

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 

9 
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โครงการท าหมันสุนัขและแมวร่วมกับปศุสัตว์จังหวดัและปศุสัตว์อ าเภอ 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี 2560 

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2560 

10 
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บุญมหาชาติ ( บญุเดือนสี่ )  

บุญสงกรานต์  

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

11 
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 บุญกฐินสามัคคี  

โครงการนุ่งผ้าไทยเข้าวัด วันธรรมสวนะ 

 งานปริวาสกรรม วัดโพธิศ์รีวิลัย บ้านโพน 

12 
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การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  

  

กิจกรรมแรลลี่ มุดมุ้ง บายนม ชมสวนมะทัน 

โครงการฝึกอบรมการตรวจรับรองคุณภาพผลผลิตพุทรา 

13 
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14 
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17 

15 



 18 

18 

การบริหารการปกครอง  

  

การประชุมสภาเทศบาลต าบลโพน ประจ าปี 2560   

โครงการทบทวนแผนชุมชนและประชาคมเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลสี่ป ี

ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยเทศบาลต าบลโพน 

16 
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19 

 สรุปโครงการ/กิจกรรมในปี  2560 

  

ล าดับ แผนงาน ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตัง้ไว ้ งบประมาณที่ใชไ้ป หน่วยด าเนนิงาน 

1 แผนงานงบกลาง โครงการสนบัสนุนการด าเนินงานตามหลัก             100,000               100,000  ส านักปลัด/ 

    ประกันสุขภาพ      

    ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผูปุ้วยเอดส์               36,000  36,000  

    ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผูสู้งอายุ           5,134,800             5,134,800   

    ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผูพ้ิการ           1,056,000             1,056,000   

2 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานมหัศจรรย์ถ่ินผูไ้ทย ราชินไีหมแพรวา              500,000  314,190 ส านักปลัด 

    พุทราหวาน       

2 แผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบตัิงานของ             145,000  115,911 ส านักปลัด 

    คณะกรรมการและการจัดการทอ่งเที่ยว       

2 แผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดท า               20,000  18,500 ส านักปลัด 

    แผนพัฒนาเทศบาล       

2 แผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรด้วย             100,000  43,900 ส านักปลัด 

    กิจกรรม 5 ส.       

2 แผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลต าบล             700,000  680,400 ส านักปลัด 

    โพน (EMS)       

2 แผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ             240,000  240,000 ส านักปลัด 

    จัดจ้างของ อปท. อ าเภอค าม่วง       

8 แผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาต ิ               15,000  15,000 ส านักปลัด 

9 แผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการจัดงานวันปิยะ                 2,000  1,000 ส านักปลัด 

10 แผนงานบริหารงานทั่วไป คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพน             350,000  254,322 ส านักปลัด 

    พนักงานเจ้าหนา้ที่ เดินทางร่วมอบรมสัมมนา       

    และเดินทางไปราชการ       

11 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผนทีภ่าษีและ             100,000  100,000 กองคลัง 

    ทะเบียนทรัพย์สิน       

12 แผนงานรักษาความ โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน               30,000  16,350 ส านักปลัด 

  สงบภายใน ในช่วงเทศกาล       

13 แผนงานเคหะและชุมชน โครงการก่อสร้างห้องน้ าเพื่อประชาชน ม.3             459,000               459,000  กองช่าง 

 

17 
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20 

 สรุปโครงการ/กิจกรรมในปี  2560 

  

ล าดับ แผนงาน ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตัง้ไว ้ งบประมาณที่ใชไ้ป หน่วยด าเนนิงาน 

 

14 แผนงานรักษาความ โครงการปูองการและแก้ไขปัญหา               30,000  2,000 ส านักปลัด 

  สงบภายใน ยาเสพติด       

15 แผนงานการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ             350,000  254,322 กองการศึกษา 

16 แผนงานการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการสนบัสนุนการบริหารสถาน               50,000  50,000 กองการศึกษา 

    ศึกษาและสง่เสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะ       

    เด็กเล็กฯ       

17 แผนงานการศึกษา ค่าอาหารเสริม(นม)เด็กเล็ก/เด็กอนุบาล/             538,452               538,452  กองการศึกษา 

    เด็กนักเรียน ชั้น ป.1-6       

    โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม       

    ค่าอาหารเสริม(นม)ให้เด็กเล็ก/เด็กอนุบาล       

    ศพด.ทต.โพน       

18 แผนงานการศึกษา อุดหนุนการจัดซื้ออาหารกลางวนัให้แก่เด็ก           1,205,000  1,074,200 กองการศึกษา 

    เล็ก/เด็กอนุบาล/นักเรียนชั้น ป.1-6        

    โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม       

    จัดซื้ออาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็ก/อนุบาล       

    ศพด.ทต.โพน       

19 แผนงานสาธารสุข โครงการไถกลบขยะมลูฝอย               34,000                 34,000  กองสาธารณสุข 

20 แผนงานสาธารสุข โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอันตราย               50,000                 50,000  กองสาธารณสุข 

21 แผนงานสาธารสุข โครงการส่งเสริมสุขภาพและการปูองกัน             100,000  16,340 กองสาธารณสุข 

    และควบคุมโรคติดต่อโรคพิษสนุัขบ้า       

22 แผนงานสาธารสุข โครงการก าจัดขยะอินทรีย ์               36,500                 36,500  กองสาธารณสุข 

23 แผนงานสาธารสุข โครงการแอร์โรบิคสร้างสุขภาพ               50,000  16,700 กองสาธารณสุข 

24 แผนงานสาธารสุข โครงการวัยรุ่นวัยใสใส่ใจสุขภาพ               30,000  8,500 กองสาธารณสุข 

25 แผนงานสาธารสุข โครงการจัดซื้อเคร่ืองพ่นหมอกควันตามโครง             100,000  59,000 กองสาธารณสุข 

    การปูองกันและควบคุมโรคไข้เลอืดออก       

26 แผนงานสาธารสุข โครงการโรงเรียนผู้สงูอายุ สุขภาพดี ชีวสีดใส               12,500                 12,500  กองสาธารณสุข 
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 สรุปโครงการ/กิจกรรมในปี  2560 

  

ล าดับ แผนงาน ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตัง้ไว ้ งบประมาณที่ใชไ้ป หน่วยด าเนนิงาน 

 

27 แผนงานสาธารสุข โครงการร้อยรัก ฮักสุขภาพผู้สูงวัย               19,900                 19,900  กองสาธารณสุข 

28 แผนงานสาธารสุข โครงการใกล้บ้านใกล้ใจห่วงใยผูพ้ิการ               14,200  14,200 กองสาธารณสุข 

    และผูปุ้วยเอดส ์       

29 แผนงานสาธารสุข โครงการดูแลผู้สงูอายุภาวะพึ่งพงิ               80,000  15,570 กองสาธารณสุข 

30 แผนงานสาธารสุข โครงการพัฒนาโรงเรียน 3 ดี ชมุชนโพน               25,000  25,000 กองสาธารณสุข 

    พิทยาคม "เด็กดี สุขภาพดี ปัญญาดี"       

31 แผนงานเคหะและชุมชน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ศพด. และ           1,982,000             1,982,000  กองช่าง 

    ถนนผาแดง ม. 3 (ถนนกระบวยหัวขวาง)       

32 แผนงานเคหะและชุมชน โครงการก่อสร้างถนน คสล. ตลาดสด             424,300               424,300  กองช่าง 

    เทศบาลต าบลโพน (ซอยดอกดาว 3)       

33 แผนงานเคหะและชุมชน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ซอยประชา             382,000               382,000  กองช่าง 

    สามัคคี ม. 3 (ซอยกระบวยหัวหย่อน 1 )       

34 แผนงานเคหะและชุมชน โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรั้ว,ก าแพงบ่อทิ้ง             350,000  350,000 กองช่าง 

    ขยะเทศบาลต าบลโพน       

35 แผนงานเคหะและชุมชน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ถนนโพธิง์าม             487,000  487,000 กองช่าง 

    ม.2  (ถนนจันกิ่ง)       

36 แผนงานเคหะและชุมชน โครงการก่อสร้างอาคารจ าหน่ายผลิตภัณฑ ์           1,578,000             1,578,000  กองช่าง 

    ชุมชน ม. 3       

37 แผนงานเคหะและชุมชน โครงการก่อสร้างปูายถนนภายในเขตเทศบาล             173,000  163,000 กองช่าง 

    ต าบลโพน       

38 แผนงานเคหะและชุมชน โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล             500,000  474,000 กองช่าง 

39 แผนงานเคหะและชุมชน โครงการขุดลอกรางระบายน้ าภายในเขต             310,800  308,000 กองช่าง 

    เทศบาลต าบลโพน       

40 แผนงานเคหะและชุมชน โครงการก่อสร้างซ่อมลูกรัง ถนนหางปลาวา              410,000  407,000 กองช่าง 

    (รอบหนองสิม)        

41 แผนงานเคหะและชุมชน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนจ่ายน้ า,               19,430  19,430 กองช่าง 

    ระบบกรองน้ า ม.3,4       
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42 แผนงานเคหะและชุมชน โครงการปรับปรุงท าความสะอาดระบบ               53,500  53,500 กองช่าง 

    ผลิตน้ าประปา ม.3,4       

43 แผนงานเคหะและชุมชน โครงการปรับปรุงตลาดสด             102,000  96,000 กองช่าง 

44 แผนงานเคหะและชุมชน โครงการปรับปรุงรั้วศนูย์วัฒนธรรมภูไทย             124,000  105,000 กองช่าง 

45 แผนงานเคหะและชุมชน จัดซื้อสารส้ม,คลอรีน,มิเตอร์น้ าประปา             500,000  379,500 กองช่าง 

46 แผนงานเคหะและชุมชน โครงการก่อสร้างลาน คสล.  1,158,000 628,500 กองช่าง 

    บริเวณตลาดสดเทศบาล ม.3       

47 แผนงานการศาสนา โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเข้าพรรษา 5,000 5,000 กองการศึกษา 

  วัฒนธรรมและนันทนาการ         

    โครงการจัดงานบุญกฐนิประจ าป ี 20,000 7,875   

    โครงการจัดงานบุญมหาชาติ (บญุเดือนสี่) 30,000 30,000   

    โครงการจัดงานวันขึน้ปีใหม ่ 10,000 9,975   

    โครงการจัดงานสบืสานวฒันธรรมประเพณ ี 80,000 8,500   

    ลอยกระทง       

    โครงการจัดงานประเพณีวนัสงกรานต ์ 10,000 10,000   

    โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา 50,000 50,000   

    โครงการจัดงานวันออกพรรษา 5,000 5,000   

    โครงการจัดงานนมสัการพระบรมสารีริกธาต ุ 30,000 27,250   

    อุดหนุนกิจกรรมสภาวัฒนธรรม (เพื่อจัดงาน 550,000 550,000   

    ประเพณีบุญบั้งไฟและกิจกรรมต่างๆ)       

    อุดหนุนงานปริวาสกรรม 20,000 20,000   

    โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลแพรวาคัพ 120,000 98,897   

    โครงการส่งเสริมและสนบัสนุน 180,000 20,000   

    ความสามารถทางด้านการแข่งขันกีฬา       
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48 แผนงานสรา้งความเข้ม โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 35,000 35,000 กองการศึกษา 

  แข็งให้ชุมชน ประชาชนท้องถ่ินอ าเภอค าม่วงสัมพันธ ์       

49 แผนงานสรา้งความเข้ม โครงการส่งเสริมการผลติพุทราปลอดภัยตาม 34,000 34,000 ส านักปลัด 

  แข็งให้ชุมชน แนวทางประชารัฐ       

50 แผนงานสรา้งความเข้ม โครงการฝึกอบรมการตรวจรับรองคุณภาพ 15,000 15,000 ส านักปลัด 

  แข็งให้ชุมชน ผลผลิตพุทรา       

51 แผนงานการเกษตร โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการเพิ่มมูลค่า 20,200 20,200 ส านักปลัด 

    ในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม       

52 แผนงานสรา้งความเข้ม โครงการสนบัสนุนการท ากิจกรรม 100,000 18,000 ส านักปลัด 

  แข็งให้ชุมชน ของชมรมผู้สูงอาย ุ       

53 แผนงานสรา้งความเข้ม โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักย 34,600 34,600 ส านักปลัด 

  แข็งให้ชุมชน ภาพกลุ่มผูป้ลูกพุทรา       

54 แผนงานการเกษตร โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบตัิงาน 200,000 120,000 ส านักปลัด 

    ของคณะกรรมการบริหารและการจัดการ       

    ท่องเที่ยวชุมชน       

รวมทั้งสิ้น         21,816,182  21,816,182   
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176 หมู่ 2 ส านักงานเทศบาลต าบลโพน อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 
043 019 936 

https://www.facebook.com/ponputhai 
http://www.poncity.go.th/ 

 

 

ค าขวัญเทศบาลต าบลโพน 

  บ้านโพนถิ่นผู้ไทย   ผ้าไหมแพรวา 

  งามตาศูนย์วิจิตร  ประณีตเครื่องจักสาน 

  พุทราหวานเลิศล้ า  วัฒนธรรมโบราณ 

  อลังการบุญบั้งไฟ  ศิวิไลซ์โปงลาง 


