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 ประกาศ เทศบาลต าบลเฝ้าไร่ 
 เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

-------------------------------------------- 

  ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหาร
ท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ังมีกลไกให้ประชาชนให้ท้องถิ่น
มีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง 
ครั้งภายในเดือนธันวาคมทุกปี 
  ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลเฝ้าไร่ จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ 
พ.ศ.2563 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการเทศบาลต าบลเฝ้าไร่ ดังนี้ 
ก.วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลเฝ้าไร่ 
 “ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม น าการศึกษา พัฒนาอาชีพก้าวไกล ห่วงใยสุขภาพ” 
ข.พันธกิจ 
 "พัฒนาคน พัฒนางาน บริการดูแลช่วยเหลือ" 
ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลต าบลเฝ้าไร่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้เข้มแข็ง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการ บริหารจัดการที่ดีในองค์กร 
 
ง.การวางแผน 
 เทศบาลต าบลเฝ้าไร่ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
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ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัด 
เวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ 
ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป 
 เทศบาลต าบลเฝ้าไร่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน  
2562 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
    

รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนา 5 ปี ปี 2563 
 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1.พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

30 7,350,000 30 8,360,000 35 12,030,000 52 12,040,000 53 14,330,000 

2.ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม
และการทอ่งเที่ยว กีฬา
และนนัทนาการ 

20 

 

9,114,000 

 

21 

 

9,214,000 

 

21 

 

9,214,000 

 

21 

 

9,214,000 

 

21 

 

9,214,000 

 

3. พัฒนาการเกษตรให้
เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม
อย่างย่ังยืน 

10 
 

420,000 
 

16 
 

1,110,000 
 

16 
 

1,110,000 
 

16 
 

1,110,000 
 

16 
 

1,110,000 
 

4.พัฒนาคน ชุมชนและ
สังคมให้เข้มแข็ง 32 

 

1,450,000 

 

48 

 

2,110,000 

 

49 

 

2,160,000 

 

49 

 

2,160,000 

 

49 

 

2,160,000 

 

5.การพัฒนา
กระบวนการ บริหาร
จัดการที่ดีในองคก์ร 

12 

 

14,356,000 

 

12 

 

14,356,000 

 

14 

 

14,406,000 

 

14 

 

14,406,000 

 

14 

 

14,406,000 

 

รวม 99 32,620,000 127 
 

35,180,000 
 

135 39,250,000 152 
 

38,960,000 153 41,250,000 
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แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการพัฒนาเปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

 

 
แผนภูมิแสดงงบประมาณ(บาท) เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
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จ. การจัดท างบประมาณ 

 ผู้บริหารเทศบาลต าบลเฝ้าไร่ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 
โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 73 โครงการ งบประมาณ 31,222,800 บาท 
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์

อนุมัติงบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ 

โครงการ 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 24 5,522,000 

2.การส่งเสริมการศึกษา ศาสนาศลิปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกฬีาและนันทนาการ 10 8,410,000 

3.การพัฒนาการเกษตรให้เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 3 60,000 

4.การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้เข้มแข็ง 23 1,355,000 

5.การพัฒนากระบวนการ บริหารจัดการที่ดีในองค์กร 13 15,875,800 

รวม 73 31,222,800 
 
แผนภูมิจ านวนโครงการพัฒนาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเปรียบเทียบยุทธศาสตร์ 
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แผนภูมิจ านวนเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเปรียบเทียบยุทธศาสตร์ 
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รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลเฝ้าไร่ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ดังน้ี 
 

 
เทศบาลต าบลเฝ้าไร่ งบประมาณตามเทศบัญญัติ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 5,522,000 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 11 บ้านภูเงิน 233,000 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่1 บ้านนาฮ าเก่า 233,000 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่12 บ้านเกษตรเจริญ 233,000 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่13 บ้านเมืองทอง 233,000 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่14 บ้านเฝ้าไร่พัฒนา 233,000 

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่15 บ้านเจริญศร ี 233,000 

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่2 บ้านเฝ้าไร ่ 233,000 

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่9 บ้านทรัพย์เจริญ 233,000 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านนาฮ าพัฒนา 260,000 

10 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านจับไม ้ 203,000 

11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 10 บ้านมีชัย 299,000 

12 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 16 บ้านพรมงคล 236,000 

13 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 4 บ้านท่าหายโศก 304,500 

14 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 7 บ้านท่าส าราญ 304,500 

15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 8 บ้านวังชมภู 236,000 

16 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 178,500 

17 โครงการถมดินพื้นท่ีสาธารณะ หมูท่ี่ 5 บ้านนาฮ าใหม ่ 268,000 

18 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมเมรุ และศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที ่6 บ้านหนองยาง 250,000 

19 โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลกูรังเพื่อการเกษตร หมู่ 1,5,8,9,16 และหมู่ 17 100,000 

20 โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลกูรังเพื่อการเกษตร หมู่ 2,10,13 และหมู่ 14 100,000 

21 โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลกูรังเพื่อการเกษตร หมู่ 3,4 และหมู่ 7 100,000 

22 โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลกูรังเพื่อการเกษตร หมู่ 6,11,12, และหมู่ 15 100,000 
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เทศบาลต าบลเฝ้าไร่ งบประมาณตามเทศบัญญัติ 

23 โครงการปรับปรุงต่อเติมรั้วส านักงานเทศบาลต าบลเฝ้าไร่ 389,000 

24 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงรถ 329,500 

การส่งเสริมการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและการท่องเท่ียว กฬีาและนันทนาการ 8,410,000 

25 โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสมัพนัธ์ต้านยาเสพติด ประจ าปี 2563 100,000 

26 โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชนต าบลเฝ้าไร่ ตา้นยาเสพติดประจ าปี 2563 130,000 

27 โครงการประเพณีเข้าพรรษา 60,000 

28 โครงการประเพณีวันสงกรานต์ 50,000 

29 โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง 30,000 

30 อุดหนุนโครงการอบรมคณุธรรม จริยธรรมต าบลเฝ้าไร่ 30,000 

31 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 1,420,0000 

32 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2563 40,000 

33 ค่าอาหารเสรมิ (นม) 2,300,000 

34 อาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน สพฐ.ในเขตพื้นท่ีต าบลเฝ้าไร ่ 4,250,000 

การพัฒนาการเกษตรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 60,000 

35 โครงการอบรมส่งเสรมิระบบบ าบดัน้ าเสยีเบื้องต้นด้วยถังดักไขมันในสถานท่ีประกอบการ 20,000 

36 โครงการอบรมก าจัดขยะมลูฝอยตน้ทางตามหลัก 3R 20,000 

37 โครงการอบรมอาสาสมคัรท้องถิ่นรักโลก (อถล.) 20,000 

การพัฒนาคนชุมชน และสังคมให้เข้มแข็ง    1,355,000.00  

38 โครงการอบรมให้ความรู ้"กฎหมายใกล้ตัว” 20,000 

39 โครงการอาสาสมัครประชาสมัพันธ์ประจ าหมู่บ้าน 20,000 

40 
โครงการการบริหารงานสถานท่ีกลางศูนย์ปฏิบตัิการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน                     
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

35,000 

41 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปัองกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)   200,000 

42 โครงการอบรมส่งเสรมิให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  50,000 

43 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพตดิ 30,000 

44 โครงการฝึกอบรมดับเพลิงให้กับประชาชน เยาวชน พนักงานเทศบาลต าบลเฝ้าไร ่ 30,000 
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เทศบาลต าบลเฝ้าไร่ งบประมาณตามเทศบัญญัติ 

45 โครงการอบรมเทศกิจอาสาจราจร 40,000 

46 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคมุโรคระบาดประจ าถิ่นเทศบาลต าบลเฝา้ไร่ 20,000 

47 โครงการควบคมุและป้องกันโรคพษิสุนัขบ้า 90,000 

48 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 20,000 

49 โครงการตลาดสดน่าซื้อ 20,000 

50 
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้ประกอบการกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพตามเทศบัญญตัิ เทศบาลต าบลเฝ้าไร่ 

20,000 

51 โครงการรณรงค์ส่งเสริมการป้องกันโรคตดิต่อ 20,000 

52 อุดหนุนเหลา่กาชาดจังหวัดหนองคาย 20,000 

53 อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 340,000 

54 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยใสใ่จผู้สูงอาย ุ 40,000 

55 โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษตัริย์และหน่วยบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข 20,000 

56 โครงการอบรมส่งเสรมิอาชีพนวดแผนไทย รุ่น 2 30,000 

57 โครงการฝึกอบรมการจัดท าพานบายศร ี 20,000 

58 โครงการอบรมส่งเสรมิวิสาหกจิชุมชน 20,000 

59 โครงการจดักิจกรรมสัปดาหร์ณรงค์ ส ารวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ า 50,000 

60 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจติอาสาภยัพิบัติประจ าเทศบาลต าบลเฝา้ไร่ 200,000 

การพัฒนากระบวนการ บริหารจดัการที่ดีในองค์กร   15,875,800.00  

61 

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพผูบ้ริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง และศึกษาดูงานในการพัฒนาวิสัยทัศน์และสมรรถนะเพื่อการบริหารงานและ
การจัดบริการสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 

200,000 

62 
โครงการเพิม่ศักยภาพผู้บรหิาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้างเทศบาลต าบลเฝ้าไร ่

30,000 

63 โครงการออกปฏิบตัิการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 20,000 

64 โครงการจดัท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 120,000 



๙ 
 

 

 
เทศบาลต าบลเฝ้าไร่ งบประมาณตามเทศบัญญัติ 

65 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได ้ 10,000 

66 
โครงการให้ความรู้เกีย่วกับการจดัเก็บภาษีและค่าธรรมเนยีมต่างๆ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

20,000 

67 
โครงการส ารวจและจดัท าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการจัดเก็บภาษี                      
ตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 

15,000 

68 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 11,050,800 

69 เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,600,000 

70 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 180,000 

71 ส ารองจ่าย 280,000 

72 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลเฝ้าไร ่ 100,000 

73 เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 250,000 

 
รวม 31,222,800 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
    เทศบาลต าบลเฝ้าไร่ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ           
โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญา จ านวน 10 โครงการ เป็นเงิน 2,594,500 บาท (สองล้านห้าแสนเก้าหมื่น-สี่พัน
ห้าร้อยบาทถ้วน) สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้

ผูกพัน/ลงนามใน
สัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 10 2,594,500 0 0 
2.การส่งเสริมการศึกษา ศาสนาศลิปวัฒนธรรมและ
การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ 

0 0 0 0 

3.การพัฒนาการเกษตรให้เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 0 0 0 0 

4.การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้เข้มแข็ง 0 0 0 0 

5.การพัฒนากระบวนการ บริหารจัดการที่ดีในองค์กร 0 0 0 0 

รวม 10 2,594,500 0 0 

 

เทศบาลต าบลเฝ้าไร่ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ไม่ก่อหนี้ผูกพัน/ลง
นามในสัญญา รวม 1 โครงการ จ านวน 389,000 บาท (สามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เทศบาลต าบลเฝ้าไร่ 
จ านวน

งบประมาณ 

 

หมายเหตุ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1 
โครงการปรับปรุงต่อเติมรั้ว ส านักงานเทศบาล
ต าบลเฝ้าไร่ 

389,000  

รวม 389,000  
 



๑๑ 
 

 

 

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลเฝ้าไร่ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา 
มีดังนี้ 

  
เทศบาลต าบลเฝ้าไร่ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่ลงนามในสัญญา 

  
การพัฒนาด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 
      

1 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.          
หมู่ที่ 9 บ้านทรัพย์เจริญ 233,000 231,500 

บริษัทร่มโพธิ์ศรีสุริยะ
จ ากัด สัญญาเลขที่ 

29/2563 
17 กันยายน 2563 

2 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน         
หมู่ที่ 17 บ้านนาฮ าพัฒนา 

260,000 259,000 
บริษัทตรีนพพัฒนาการ 
สัญญาเลขท่ี 34/2563 

25 กันยายน 2563 

3 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. หมู่ที่ 10 บ้านมีชัย 

299,000 298,000 
หจก.ไตรภพ คอนกรีต 

สัญญาเลขท่ี 25/2563 
4 สิงหาคม 2563 

4 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. หมู่ที่ 16 บ้านพรมงคล 

236,000 234,000 
หจก.ไตรภพ คอนกรีต 

สัญญาเลขท่ี 24/2563 
4 สิงหาคม 2563 

5 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. หมู่ที่ 4 บ้านท่าหายโศก 

304,500 303,000 
หจก.สีชุมพล ก่อสร้าง 

สัญญาเลขท่ี 27/2563 
9 กันยายน 2563 

6 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. หมู่ที่ 8 บ้านวังชมภู 

236,000 234,000 
หจก.ไตรภพ คอนกรีต 

สัญญาเลขท่ี 32/2563 
24 กันยายน 2563 

7 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ 

178,500 177,500 
หจก.ภูเจริญฤทธิ์          

สัญญาเลขท่ี 31/2563 
24 กันยายน 2563 

8 
โครงการถมดินพื้นที่สาธารณะ        
หมู่ที่ 5 บ้านนาฮ าใหม่ 

268,000 266,000 
หจก.ภูเจริญฤทธิ์          

สัญญาเลขท่ี 35/2563 
25 กันยายน 2563 

9 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม         
ต่อเติมเมรุ และศาลาอเนก  
ประสงค ์หมู่ที่ 6 บ้านหนองยาง 

250,000 248,500 
หจก.ภูเจริญฤทธิ์          

สัญญาเลขท่ี 31/2563 
24 กันยายน 2563 

10 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร
โรงรถ 

329,500 329,000 
หจก.บุญธรรมยิ่งเจริญ 

สัญญาเลขท่ี 26/2563 
24 กันยายน 2563 

  รวม 2,594,500 2,580,500     

 

 

 



๑๒ 
 

 

 
รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปี ๒๕63 

เทศบาลต าบลเฝ้าไร่ อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

ท้ังหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ 

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 

1. พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 35 12,030,000 24 5,522,000 11 2,983,500 12 2,288,900 

2. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ 

 

21 

 

9,214,000 

 

10 8,410,000 8 6,342,219 8 6,342,219 

การเกษตรให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดลอ้มอย่างย่ังยืน 16 1,110,000 3 60,000 1 20,000 1 20,000 

พัฒนาคน ชุมชน และสังคม
ให้เข้มแข็ง 49 2,190,000 23 1,355,000 10 692,481 10 692,481 

5. การพัฒนากระบวนการ 
บริหารจัดการที่ดีในองค์กร 14 14,406,000 13 15,875,800 10 15,485,195 10 15,485,195 

รวม 135 38,950,000 73 31,222,800 40 25,523,395 41  24,828,795 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

 

คณะกรรมการ 
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1. นายบรรยง          เกตุพันธ์ ปลัดเทศบาลต าบลเฝ้าไร่ 
2. นายกมลฌ์ยศ       ผาอินทร์ รองปลัดเทศบาลต าบลเฝ้าไร่ 
3. นายฐิติวัตร          ไชยะค า ผู้อ านวยการกองช่าง 
4. นายวรวุฒ ิ          สุปัญบุตร ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
5. นางสาวจันทร์นิภา  ประหยัด ผู้อ านวยการกองคลัง 
6. นางสาวดวงพร      ปะธรรมยาเต ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
7. นายไพรี              โคตรสงคราม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑ 
8. นางหนูจันทร์        เทียนไสย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๓ 
9. นายทวี               ภูสะไสย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๔ 
10. นายณัฐชนน       พลเยีย่ม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1. นายบุญธง         เทพา นายกเทศมนตรีต าบลเฝ้าไร่ 
2. นายภา             แก้วศรนีวล รองนายกเทศมนตรีต าบลเฝ้าไร่ 
3. นายสาย           ธะศรีโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีต าบลเฝ้าไร่ 
4. นายอะเดช        บางโท ประธานสภาเทศบาลต าบลเฝ้าไร่ 
5. นายประพันธ์     กุลฉะวะ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ 
6. นายสุพัฒน์       ค าหารพล สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
7. นายชาตรี         อุ่นเรือน ผู้อ านวยการโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 
8. นายสมบูรณ์      พิศกุล อดีตสาธารณสุขอ าเภอเฝ้าไร่ 
9. นายเจษฏา       บุตรโคตร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯต าบลเฝ้าไร่ 
10. นายธนาวรรธน์   กุลศรีวนรัตน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
11. นายอุนาจ       กองธรรม ผู้อ านวยการโรงเรียนรสลินคัคณางค์ 
12. นางชุติกาญจน์  ผาสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจับไม้ 
13. นายอุทัย        กุลสาล ี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๒ 
14.  นายวุฒชิัย     ประสมพืช ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๓ 
15. นายค าจันทร์    โนนแก้ว ก านันต าบลเฝ้าไร่ 
16. นางสุนันทินี     เทียนไสย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๐ 
17. นายบรรยง      เกตุพันธ์ ปลัดเทศบาลต าบลเฝ้าไร่ 
18. นายณัฐชนน    พลเยี่ยม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
19. นางปิลันธนา    ปัติโชตชิัย หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
20. นางสุภารักษ์     พลเยี่ยม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 



๑๔ 
 

 

3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1. นายอาชว์  บุตรวงศ์ อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาฮ า 
2. นายเดชา  ผาสุก เกษตรอ าเภอเฝ้าไร่ 
3. นายยืนยง  เศษศรี รองประธานสภาเทศบาลต าบลเฝ้าไร่ 
4. นายสมพร  แทบทาม สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
5. นายอุด ระศร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
6. นายค าสอน  จ ากอง อดีตก านันต าบลเฝ้าไร่ 
7. นายเกรียงศักดิ์  มาตรา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๙ 
8. นายจิตต์ไทย  ประทุมซ้าย ท้องถิ่นอ าเภอเฝ้าไร่ 
9. นายศิริพงษ์  สายแขม  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองยาง 
10. นายฐิติวัตร  ไชยะค า ผู้อ านวยการกองช่าง 
11. นายณัฐชนน  พลเยี่ยม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 
  ทั้งนี้  หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมี            
ความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาลต าบลเฝ้าไร่ทราบ เพ่ือจะได้
พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีต่อไป 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่  23 เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 
 
 

 
(นายบุญธง  เทพา) 

                 นายกเทศมนตรีต าบลเฝ้าไร่ 
 


