
 

ประกาศ เทศบาลต าบลภูวง 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

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

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕60  หมวด  14   การปกครองส่วน 
ท้องถิ่น  มาตรา ๒53 ในการด าเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น 
เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่น มี
ส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ  ประกอบกับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  ข้อ  
12  (3)  รายงานและเสนอความเห็น  ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 
  

ดังนั้น  เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   
พุทธศักราช ๒๕60 หมวด  14  การปกครองส่วนท้องถิ่น  มาตรา ๒53  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  
เทศบาลต าบลภูวง  จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การเบิกจ่าย และผลการด าเนินงาน 
รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการเทศบาลต าบลภูวง ดังนี้ 
 
 

ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลภูวง  
    "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี โครงสร้างพื้นฐานพร้อม จัดสิ่งแวดล้อมต าบลน่าอยู่ มุ่งสู่เศรษฐกิจแบบพอเพียง 
ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธ " 
 
ข. พันธกิจ ของเทศบาลต าบลภูวง  
    1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน  
    2. ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
    3. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และพิการ ผู้ด้อยโอกาส  
    4. ส่งเสริมและพัฒนา ความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
    5. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ  
    6. ส่งเสริมเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
    7. ส่งเสริมการประกอบอาชีพและการเพ่ิมรายได้ของประชาชน  
    8. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีภายในองค์กร  
    9. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ า และสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  
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    10. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้ า เพื่อการอุปโภค - บริโภคและการเกษตร  
    11. ส่งเสริม อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
    12. ส่งเสริมและพัฒนา การศึกษา การกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลต าบลภูวงได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้   
6  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

ด้านการเสริมสร้างต าบลน่าอยู่ 
         1. เสริมสร้างต าบลน่าอยู่ ชุมชนปลอดภัย ห่างไกลอบายมุข และยกระดับคุณภาพชีวิต 
         2. พัฒนาการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 
ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
          -  จัดให้มีช่องทางในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
 
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร 
          -  ส่งเสริมด้านการเกษตรกรรมและพัฒนาตลาดสินค้าธุรกิจชุมชน 

ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว 
          -  ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษ ที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี รวมทั้ง 
สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเอกลักษณ์ประจ าจังหวัด 
 
อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          -  อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 
การส่งเสริมการพัฒนา การศึกษาที่ทันสมัย 
          -  พัฒนาการศึกษาท่ีทันสมัย เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

ง. การวางแผน 

เทศบาลต าบลภูวง ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2554) ตามกระบวนการที่ 
บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุม
กรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือ
พัฒนาพื้นที่ต าบลภูวง และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป 
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     เทศบาลต าบลภูวง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เมื่อวันที่  31 
ตุลาคม 2559 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2562) ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 

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

ด้านการเสรมิสร้าง
ต าบลน่าอยู ่

133 38,337,000.00 136 35,444,500.00 136 35,344,500.00 136 35,344,500.00 

ด้านการมสี่วนร่วม
ในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

18 2,232,700.00 19 2,252,700.00 19 2,252,700.00 19 2,252,700.00 

ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การเกษตร 

7 1,190,000.00 7 1,190,000.00 7 1,190,000.00 7 1,190,000.00 

ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

7 300,000.00 7 300,000.00 7 300,000.00 7 300,000.00 

ด้านอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

6 640,000.00 6 490,000.00 6 490,000.00 6 490,000.00 

ด้านการส่งเสริม
การพัฒนา
การศึกษาท่ีทันสมัย 

22 3,320,000.00 17 2,128,000.00 17 2,128,000.00 17 2,128,000.00 

รวม 193 46,019,700.00 192 41,805,200.00 192 41,705,200.00 192 41,705,200.00 
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จ. การจัดท างบประมาณ 
       ผู้บริหารเทศบาลต าบลภูวง   ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ     พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 6 กันยายน  2560  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายฯ  จ านวน  64  โครงการ  งบประมาณ  12,242,525 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ด้านการเสริมสร้างต าบลน่าอยู่ 33 8,364,325.00 

ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 9 1,148,200.00 

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร 1 140,000.00 

ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว 5 219,000.00 

ด้านอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 40,000.00 

ด้านการส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาที่ทันสมัย 15 2,331,000.00 

รวม 64 12,242,525.00 
 

 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลภูวง มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. ด้านการเสรมิสร้าง
ต าบลน่าอยู ่

โครงการศูนย์เรยีนรู้ตาม
โครงการพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 10,000.00 เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ความรู้และส่วนร่วม
ตามโครงการ
พระราชด าริ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนมี
ความรู้และมี
ส่วนร่วมตาม
โครงการ
พระราชด าริ 
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. ด้านการเสรมิสร้าง
ต าบลน่าอยู ่

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนในการจัด
กิจกรรมต่างๆ เพื่อ
ปกป้องสถาบันส าคญั
ของชาติ 

 5,000.00 เพื่อส่งให้ส่งเสริม
ประชาชนและ
พนักงาน/ข้าราชการ
มีความรักสถาบัน 
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษตัริย ์

ส่วนราชการ,
ผู้น าชุมชน,เด็ก,
เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไป 

3. ด้านการเสรมิสร้าง
ต าบลน่าอยู ่

โครงการเสรมิสร้าง
ค่านิยมหลักคนไทย 12 
ประการ 

 20,000.00 เพื่อเสรมิสร้างค่านิยม
หลักคนไทย 12 
ประการ 

สมาชิกสภาฯ, 
พนักงาน
เทศบาล,ผู้น า
ชุมชน,นักเรียน
และประชาชน
ทั่วไป 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

4. ด้านการเสรมิสร้าง
ต าบลน่าอยู ่

ค่าใช้จ่ายในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ธรรมชาติหรือเหตุการณ์
ไม่สามารถคาดการณไ์ด้
ล่วงหน้าและกรณี
ฉุกเฉินหรือจ าเป็น
เร่งด่วน 

 100,025.00 เพื่อให้ผู้ประสบภยั
ได้รับการช่วยเหลือ 

ประชาชนต าบล
ภูวงท่ีได้รับ
ความเดือนร้อน
จากภัย
ธรรมชาต ิ

5. ด้านการเสรมิสร้าง
ต าบลน่าอยู ่

โครงการตั้งศูนย์บริการ
ประชาชน 

 10,000.00 เพื่อด าเนินการ
ป้องกัน และแก้ไข
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล 

เทศกาลปีใหม่ 
เทศกาลวัน
สงกรานต ์

6. ด้านการเสรมิสร้าง
ต าบลน่าอยู ่

โครงการตรวจเยี่ยมเพื่อ
เฝ้าระวังปัญหา
อาชญากรรมและยาเสพ
ติดในหมู่บ้าน 

 20,000.00 เพื่อให้ผู้น าหมู่บ้าน, 
เยาวชน,นักเรียนและ
ประชาชนท่ัวไป มี
ความรู้ความเข้าใจ ใน
การป้องกันยาเสพติด 

ผู้น าหมู่บ้าน,
เยาวชน,
นักเรียนและ
ประชาชนท่ัวไป 
ในเขตต าบลภูวง 

7. ด้านการเสรมิสร้าง
ต าบลน่าอยู ่

โครงการฝึกอบรมกลุ่ม
เสี่ยงผูเ้สพยาเสพติด 

 45,000.00 เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไปได้ มี
ความรู้ความเข้าใจ ใน
การป้องกันยาเสพติด 

กลุ่มเสี่ยงผูเ้สพ
ยาเสพตดิใน
ต าบลภูวง 

8. ด้านการเสรมิสร้าง
ต าบลน่าอยู ่

โครงการฝึกอบรมทักษะ
อาชีพ ให้แก่ผู้ที่ผ่านการ
บ าบัดฟื้นฟูยาเสพติด 

 19,500.00 เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ด้าน
อาชีพให้กับ ผู้ผ่าน
การบ าบัดด้านยาเสพ
ติด 

ผู้ผ่านการบ าบัด
ด้านยาเสพติด 

9. ด้านการเสรมิสร้าง
ต าบลน่าอยู ่

โครงการลดการแพร่
ระบาดของยาเสพตดิ
ด้วยระบบบังคับบ าบัด 

 40,000.00 นักเรียน,เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไป 

นักเรียน,
เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไป 

10. ด้านการเสรมิสร้าง
ต าบลน่าอยู ่

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนวสัดุ
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ เช่น วัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ทรายอะเบท น้ ายาเคมี
สารพ่นหมอกควัน ชุด
ตรวจสารเสพติดและ
วัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 40,000.00 เพื่อควบคุมป้องกัน
และแก้ไขปญัหาโรค
ระบาด และป้องกัน
ปัญหายาเสพตดิ 

ทุกหมู่บ้านใข
เขตต าบลภูวง 

11. ด้านการเสรมิสร้าง
ต าบลน่าอยู ่

โครงการพัฒนาคณุภาพ
ผู้ท าหน้าที่ดูแลสุขภาพ
ประชาชนท่ัวไปใน
ชุมชน/หมู่บ้าน 

 20,000.00 เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้ท าหน้าที่ดูแล
สุขภาพประชาชน
ทั่วไปในชุมชน/
หมู่บ้าน 

ผู้ท าหน้าที่ดูแล
สุขภาพ
ประชาชนท่ัวไป
ในชุมชน/
หมู่บ้าน 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

12. ด้านการเสรมิสร้าง
ต าบลน่าอยู ่

โครงการสงเคราะหผ์ู้
พิการและผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม 

 6,000.00 เพื่อช่วยเหลือผู้พิการ
และผูด้้อยโอกาสทาง
สังคม 

ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคมไดร้ับ
ความช่วยเหลือ 

13. ด้านการเสรมิสร้าง
ต าบลน่าอยู ่

โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยให้แก่ผู้ไร้/
ผู้ด้อยโอกาส 

 30,000.00 เพื่อก่อสร้าง 
ซ่อมแซมปรับปรุงท่ี
อยู่อาศัยของ
ประชาชนท่ียากจนให้
มีความมั่งคงและ
แข็งแรง 

ทุกหมู่บ้านใน
เขตต าบล ภูวง 

14. ด้านการเสรมิสร้าง
ต าบลน่าอยู ่

โครงการเสรมิสร้างศูนย์
พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน 

 20,000.00 เพื่อเสรมิสร้างสถาบัน
ครอบครัวให้เข้มแข็ง 

ประชาชนต าบล
ภูวง อยู่ดีมี
ความสุขไม่มี
ปัญหาทาง
ครอบครัว 

15. ด้านการเสรมิสร้าง
ต าบลน่าอยู ่

โครงการส่งเสริม
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วย
โรคเอดส ์

 30,000.00 เพื่อด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ เช่น ดูแล
สุขภาพของผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ ผูด้้อยโอกาส
และผูป้่วยโรคเอดส ์

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส
และผูป้่วยโรค
เอดส์ ต าบลภูวง 

16. ด้านการเสรมิสร้าง
ต าบลน่าอยู ่

โครงการการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด 

 100,000.00 เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมการออกก าลัง
กายและป้องกันการ
มั่วสุ่มเรื่องยาเสพติด 

ส่วนราชการ,
ผู้น าหมู่บ้าน,
เยาวชน,
นักเรียนและ
ประชาชนท่ัวไป 

17. ด้านการเสรมิสร้าง
ต าบลน่าอยู ่

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา
และนันทนาการ 
 

 50,000.00 เพื่อส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการ 

ทุกหมู่บ้านใน
เขตต าบลภูวง 

18. ด้านการเสรมิสร้าง
ต าบลน่าอยู ่

ก่อสร้างถนน คสล. จาก
นานายสมพงษ์ จันปุ่ม 
ถึง นานางสังข์เวช แสน
สุข หมู่ 1 

 100,000.00 เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมอย่างสะดวก
รวดเร็ว 

เพื่อให้
ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
อย่างสะดวก
รวดเร็ว 
 

19. ด้านการเสรมิสร้าง
ต าบลน่าอยู ่

ก่อสร้างถนน คสล. จาก
บ้านนายจันพร ระนา 
ถึง นานายเชาวสิทธ์ิระ
นา หมู่ 1 

 100,000.00 เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมอย่างสะดวก
รวดเร็ว 

กว้างประมาณ 
4.00 ม. ยาว
ประมาณ 
100.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

20. ด้านการเสรมิสร้าง
ต าบลน่าอยู ่

ก่อสร้างถนน คสล. จาก
นานายนิพาน อาจวิชัย 
ถึง ส านักสงฆ์วัดป่าภูวัง 
หมู่ 2 

 300,000.00 เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมอย่างสะดวก
รวดเร็ว 

กว้างประมาณ 
4.00 ม. ยาว
ประมาณ 
300.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
 
 

21. ด้านการเสรมิสร้าง
ต าบลน่าอยู ่

ก่อสร้างถนน คสล. จาก
แยกทางเข้าวัดป่าภูวง 
ถึง บ้านนายไพบูลย์ 
สุริยะวงค์ หมู่ 3 

 200,000.00 เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมอย่างสะดวก
รวดเร็ว 

กว้างประมาณ 
4.00 ม. ยาว
ประมาณ
750.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 
ม. 
 

22. ด้านการเสรมิสร้าง
ต าบลน่าอยู ่

ก่อสร้างถนน คสล. สาย
ทางเข้าฌาปนสถาน
หนองหลง บ้านผาขาม 
หมู่ 3 

 300,000.00 เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมอย่างสะดวก
รวดเร็ว 

กว้างประมาณ 
4.00 ม. ยาว
ประมาณ 
300.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
 
 

23. ด้านการเสรมิสร้าง
ต าบลน่าอยู ่

ก่อสร้างถนน คสล. ถนน
เศรษฐกิจเลียบภูผากดู 
จากนานายสลอม 
สุพรรณโมก ถึง นานาย
สินสมุทร เสยีงเย็น หมู่ 
5 

 200,000.00 เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมอย่างสะดวก
รวดเร็ว 

กว้างประมาณ 
4.00 ม. ยาว
ประมาณ 
600.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
 
 

24. ด้านการเสรมิสร้าง
ต าบลน่าอยู ่

ก่อสร้างถนน คสล. สาย
ทางเข้าฌาปสถานบ้าน
นาตะแบง หมู่ที่ี 6 

 300,000.00 เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมอย่างสะดวก
รวดเร็ว 

กว้างประมาณ 
4.00 ม. ยาว
ประมาณ 
300.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
 
 

25. ด้านการเสรมิสร้าง
ต าบลน่าอยู ่

ก่อสร้างถนน คสล. ทาง
ขึ้นวัดค าน้ าเย็น ถึง นา
นายหนูยนต์ จ าปา หมู่ 
7 

 200,000.00 เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมอย่างสะดวก
รวดเร็ว 

กว้างประมาณ 
4.00 ม. ยาว
ประมาณ 
4,000.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

26. ด้านการเสรมิสร้าง
ต าบลน่าอยู ่

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เลียบภูผาขาม บ้านวังไฮ 
หมู่ 1 ถึง บ้านนา
ตะแบง หมู่ 7 ได้แก่ 1.
จากนานางบุษบา ไป
ทางนานางกุหลาบ 2.
จากนานายประพันธ์ ไป
ทางนานายประสานมิตร 
3.จากนานายภาษี ไป
ทางนานายสีเนือง 4.
จากนานายสมเลข ไป
ทางสวนนายเชย 

 800,000.00 เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
สะพานส าหรับใช้ใน
การคมนาคมอย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

กว้างประมาณ 
4.00 ม. ยาว
ประมาณ 7.00 
กม. หนา 0.15 
ม. 

27. ด้านการเสรมิสร้าง
ต าบลน่าอยู ่

ต่อเติมศาลาพักญาติ 
บ้านนาตะแบงหมู่ 6 

 200,000.00 เพื่อเป็นสถานท่ีให้
ประชาชนได้ประกอบ
พิธีกรรมงานศพ 

ขนาดความ
กว้างประมาณ 
5.00 ม. ยาว
ประมาณ 
12.00 ม. 

28. ด้านการเสรมิสร้าง
ต าบลน่าอยู ่

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
จากบ้านนายพนม จ าปา 
ถึง บ้านนายสิงห์ กลาง
ประพันธ์ หมู่ 6 

 100,000.00 เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ไฟฟ้าแรงต่ า 
ระยะทาง
ประมาณ 400 
เมตร 

29. ด้านการเสรมิสร้าง
ต าบลน่าอยู ่

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
จากบ้านนางเพชรชมภู 
อุปัญญ์ ถึง บ้านนาย
สมาน กลางประพันธ์ 
หมู่ 6 

 100,000.00 เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ไฟฟ้าแรงต่ า 
ระยะทาง
ประมาณ 400 
เมตร 

30. ด้านการเสรมิสร้าง
ต าบลน่าอยู ่

ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ต าบลภูวง 

 24,000.00 เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือผู้ป่วยโรค
เอดส ์

ผู้ป่วยโรคเอดส์ 
ในเขตต าบลภูวง 

31. ด้านการเสรมิสร้าง
ต าบลน่าอยู ่

สบทบหลักประกัน
สุขภาพในระดับเทศบาล
ต าบลภูวง(สปสช.) 

 100,000.00 เพื่อการสร้างเสริม
สุขภาพการป้องกัน
โรคและการฟื้นฟูใน
ระดับเทศบาลต าบลภู
วง 
 

กองทุนระบบ
หลักประกัน
สุขภาพต าบลภู
วง (สปสช.) 

32. ด้านการเสรมิสร้าง
ต าบลน่าอยู ่

ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพคน
พิการต าบลภูวง 

 1,699,200.00 เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือผู้พิการ 

ผู้พิการ ในเขต
ต าบลภูวง 
 

33. ด้านการเสรมิสร้าง
ต าบลน่าอยู ่

ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุต าบลภูวง 

 3,075,600.00 เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือผูสู้งอาย ุ

ผู้สูงอายุต าบลภู
วง 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

34. ด้านการมสี่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
หรือเลือกตั้งซ่อมสมาชิก
สภาเทศบาลต าบลและ
นายกเทศมนตร ี

 637,300.00 เพื่อเลือกตั้งและ
เลือกตั้งซ่อมสมาชิก
เทศบาลและ
นายกเทศมนตรี ใน
กรณีที่ต าแหน่งว่าง 
 

ทุกหมู่บ้านใน
เขตต าบลภูวง 

35. ด้านการมสี่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น 

โครงการพัฒนา
ปรับปรุงเว็ปไซด์
เทศบาลต าบลภูวง 

 10,000.00 เพื่อการติดต่อสื่อสาร
ที่รวดเร็วและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร 
 

เว็ปไซดเ์ทศบาล
ต าบลภูวง 

36. ด้านการมสี่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น 

โครงการบริการรับช าระ
ภาษีนอกสถานท่ี ภาษี
ป้าย ภาษีโรงเรือนท่ีดิน
และภาษีบ ารุงท้องที ่

 5,000.00 เพื่ออ านวยความ
สะดวกส าหรบั
ประชาชนท่ัวไปใน
การจัดเก็บภาษีนอก
สถานท่ี 
 

ทุกหมู่บ้านใน
เขตต าบลภูวง 

37. ด้านการมสี่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น 

โครงการจดัท าแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

 100,000.00 เพื่อเพ่ิมรายได้ของ
เทศบาลต าบลภูวง 
โดยสามารถจัดเก็บ
ภาษีต่างๆ ได้อย่าง
ชัดเจน 
 

พื้นที่ท้ังหมด
ของต าบลภูวง 

38. ด้านการมสี่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น 

โครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ต าบลภูวง 

 5,000.00 เพื่อติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนาต าบลภูวง 

ผลการติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนา
เทศบาลต าบลภู
วง 
 

39. ด้านการมสี่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น 

สมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น(กบท.) 

 290,000.00 เพื่อสมทบเงินกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ 
 

ข้าราชการใน
สังกัด ทต.ภูวง 

40. ด้านการมสี่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น 

สมทบกองทุน
ประกันสังคมพนักงาน
จ้าง 

 47,000.00 เพื่อเป็นสวัสดิการ
ให้กับพนักงานจ้าง 

พนักงานจ้าง 
เทศบาลต าบลภู
วง 
 
 

41. ด้านการมสี่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น 

ค่าบ ารุงสันนิบาต
เทศบาล 

 23,900.00 เพื่อสมทบทุนกองทุน
สันนิบาตเทศบาล
แห่งชาติ 

กองทุนสันนิบาต
เทศบาล
แห่งชาติ 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

42. ด้านการมสี่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น 

ประเภทเงินช่วยเหลือค่า
ท าศพ 

 30,000.00 เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือ
ค่าท าศพกรณีพิเศษ
แก่พนักงานและ
พนักงานจ้างเทศบาล
ต าบลภูวง ที่เสียชีวิต
ระหว่างปฏิบตัิหน้าที ่

พนักงานและ
พนักงานจ้าง
เทศบาลต าบลภู
วง 

43. ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การเกษตร 

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนฝึกอบรมกลุ่ม
อาชีพ 

 140,000.00 เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มอาชีพ
ต่างๆ ในต าบล ภูวง 
อาทิเช่น กลุ่มเสื้อเย็บ
มือ กลุ่มปลูกผัก
ปลอดสารพิษ ฯลฯ 
ให้มีความรู้ ที่พัฒนา
ในการพัฒนาอาชีพ 

กลุ่มสตร,ี
ผู้สูงอาย,ุ ผู้
พิการ,ผู้ป่วย
เอดส,์เด็ก
เยาวชน
,ผู้ด้อยโอกาส 
ประชาชนท่ัวไป
และกลุม่อาชีพ
ต่างๆ ในเขต
ต าบลภูวง 

44. ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

โครงการงานโฮมเหง้า
เผ่าผู้ไทยและงานวันผูไ้ท
โลก 

 29,000.00 เพื่อส่งเสริมการมี 
ส่วนร่วมและอนุรักษ์ 
ประเพณีท่องถิ่นใน
เขตต าบลภูวง และ
พื้นที่อ่ืน 
 

ประชาชนต าบล
ภูวง 

45. ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

โครงการจดังาน
ประเพณีวันสงกรานต์
และวันผูสู้งอาย ุ

 70,000.00 เพื่อสืบสานประเพณี
สงกรานต์และวัน
ผู้สูงอายุ เป็นขวัญ
และก าลังใจท่ีแสดง
ถึงความกตัญญู
กตเวทีต่อผูสู้งอาย ุ
 

ประชาชนท่ัวไป
และผูสู้งอายุ
ต าบลภูวง 

46. ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

โครงการพาลูกจูงหลาน
เข้าวัด 

 20,000.00 เพื่อส่งเสริมและ
ปลูกฝังให้เด็ก
นักเรียน เยาวชน เข้า
วัด ฟังธรรม ฝึกสวด
มนต์ ไหว้พระ มี
ศีลธรรม 
 

เด็กนักเรยีน 
เยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไป 

47. ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

โครงการจดังาน
ประเพณีลอยกระทง 

 80,000.00 เพื่ออนุรักษ์ ประเพณี
ลอยกระทงให้คงอยู่
และสบืไปเป็นการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
และสบืทอดประเพณี
ต่อไป 
 

เพื่อสืบสาน
ประเพณีที่ดีงาม
ได้รับการสบื
ทอดต่อไป 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

48. ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

โครงการส่งทีมเรือ
ร่วมงานประเพณีแข่ง
เรือออกพรรษา 

 20,000.00 เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรม, ท้องถิ่น 

ทีมเรือต าบลภู
วง ร่วมกิจกรรม
งานประเพณี
แข่งเรือออก
พรรษา 

49. ด้านอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการก าจดัขยะมูล
ฝอย เขตต าบลภูวง 

 40,000.00 เพื่อให้ต าบลภูวง มี
การจัดเก็บและก าจัด
ขยะมูลฝอย ได้ถูก
ประเภทและ
ปลอดภัย 

ทุกหมู่บ้าน 
สะอาด จดัเก็บ
ขยะ ได้ถูก
ประเภท 
เรียบร้อยด ี

50. ด้านการส่งเสริมการ
พัฒนาการศึกษาท่ี
ทันสมัย 

อุดหนุนโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตนักเรียน 

 30,000.00 เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ด้านการเรียนการ
สอนและด้านกิจกรรม
อื่นๆ ของเด็กนักเรียน
ในเขตเทศบาลต าบล
ภูวง 

นักเรียน ร.ร.
บ้านวังไฮ ร.ร.
บ้านบุ่ง ร.ร.บ้าน
นาตะแบง 2 

51. ด้านการส่งเสริมการ
พัฒนาการศึกษาท่ี
ทันสมัย 

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนในเขตต าบลภู
วง 

 1,112,000.00 เพื่อให้เด็กนักเรยีนได้
มีอาหารกลางวันครบ
ทั้ง 5 หมู่ 

อาหารกลางวัน 
(280 คน x 
200 วัน x 20 
บาท) 

52. ด้านการส่งเสริมการ
พัฒนาการศึกษาท่ี
ทันสมัย 

อุดหนุนโครงการภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 20,000.00 เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ด้านภูมิปญัญา
ท้องถิ่นและด้าน
กิจกรรมอื่นๆ ของ
เด็กนักเรยีนเทศบาล
ต าบลภูวง 

นักเรียน ร.ร.
บ้านวังไฮ ร.ร.
บ้านบุ่ง ร.ร.บ้าน
นาตะแบง 2 

53. ด้านการส่งเสริมการ
พัฒนาการศึกษาท่ี
ทันสมัย 

อุดหนุนโครงการเข้า
ค่ายวิชาการนักเรยีน
กลุ่มพัฒนาคณุภาพ
วิชาการต าบลภูวง 

 10,000.00 เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ด้านการเรียนการ
สอนและด้านกิจกรรม
อื่นๆ ของเด็กนักเรียน
ในเทศบาลต าบล ภูวง 

นักเรียน ร.ร.
บ้านวังไฮ ร.ร.
บ้านบุ่ง ร.ร.บ้าน
นาตะแบง 2 

54. ด้านการส่งเสริมการ
พัฒนาการศึกษาท่ี
ทันสมัย 

โครงการจดัหาวัสดุสื่อ
การเรยีนการสอน 
เครื่องเล่น และวัสดุ
อุปกรณ์อื่นๆ การพัฒนา
ทักษะของเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลภูวง 
" 

 76,500.00 เพื่อเสรมิสร้างทักษะ
ทางวิชาการให้กับเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลภูวง 

วัสดุส านักงาน 
คอมพิวเตอร์ 
วัสดุสื่อการเรียน
การสอนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบล ภูวง 

55. ด้านการส่งเสริมการ
พัฒนาการศึกษาท่ี
ทันสมัย 

โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลภูวง 

 50,000.00 เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมสีภาพแวดล้อม
น่าอยู่ 
 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลภูวง 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

56. ด้านการส่งเสริมการ
พัฒนาการศึกษาท่ี
ทันสมัย 

ค่าอาหารเสรมิ(นม)
ให้กับโรงเรียนในเขต
ต าบลภูวง 

 565,500.00 เพื่อให้เด็กนักเรยีนได้
มี อาหารเสริมนม
ส าหรับ รับประทาน 

อาหารกลางวัน 
(280 คน x 
260 วัน x 
7.37 บาท) 
 

57. ด้านการส่งเสริมการ
พัฒนาการศึกษาท่ี
ทันสมัย 

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตเทศบาลต าบลภูวง 

 220,500.00 เพื่อให้เด็กเล็ก
นักเรียน ได้มีอาหาร
กลางวันครบทั้ง 5 
หมู ่
 

อาหารกลางวัน 
(75 คน) 

58. ด้านการส่งเสริมการ
พัฒนาการศึกษาท่ี
ทันสมัย 

ค่าอาหารเสรมิ(นม)
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขตต าบลภูวง 

 91,500.00 เพื่อให้เด็กเล็กไดม้ี
อาหารเสริมนม
ส าหรับรับประทาน 
 

อาหารเสริม(นม) 
(75 คน) 

59. ด้านการส่งเสริมการ
พัฒนาการศึกษาท่ี
ทันสมัย 

โครงการกิจกรรมพิธเีปิด
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบล ภูวง 

 20,000.00 เพื่อความเป็นสริิ
มงคลต่อการปฏิบัติ
หน้าท่ีของพนักงาน
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และ
สร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างเทศบาลกับ
ประชาชนและ
ประชาชนทราบถึง
บทบาทหน้าท่ีของ
เทศบาล 
 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงาน
เทศบาล ครู 
ศพด. บุคลากร
ทางการศึกษา
และประชาชน
ทั่วไป 

60. ด้านการส่งเสริมการ
พัฒนาการศึกษาท่ี
ทันสมัย 

ประกันคณุภาพ
การศึกษา 

 5,000.00 เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงคณุภาพการ
ด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใหไ้ด้
มาตรฐาน 
 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้มาตรฐาน
ครบทุกด้าน 

61. ด้านการส่งเสริมการ
พัฒนาการศึกษาท่ี
ทันสมัย 

โครงการตรวจสุขภาพ
เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 10,000.00 เพื่อให้เด็กมีสุขภาพ
ร่างกายที่สมบรูณ์
แข็งแรงข้ึน 
 

เด็กเล็กในศูนย์ฯ 

62. ด้านการส่งเสริมการ
พัฒนาการศึกษาท่ี
ทันสมัย 

โครงการจดักิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาต ิ

 50,000.00 เพื่อให้เด็กกล้าคดิ 
กล้าท า กล้า
แสดงออกและมีส่วน
ร่วมในการจดั
กิจกรรม 
 

เด็กในต าบลภูวง 
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งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

63. ด้านการส่งเสริมการ
พัฒนาการศึกษาท่ี
ทันสมัย 

โครงการจดัหา
หนังสือพิมพ์ประจ า
หมู่บ้านหรือวารสารสื่อ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ และจัดท า
สื่อวารสาร กิจกรรม
ต่างๆ ของเทศบาล
ต าบลภูวง 

 60,000.00 ให้บริการประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ที่ทันเหตุการณ์
ประชาสมัพันธ์
กิจกรรมและผลการ
ด าเนิน ของเทศบาล
ให้ประชาชนและ
หน่วยงานอ่ืนๆ 
 

ประชาชนท่ัวไป
ที่สนใจข้อมูล
ข่าวสารตา่งๆ 

64. ด้านการส่งเสริมการ
พัฒนาการศึกษาท่ี
ทันสมัย 

โครงการฟันสวยยิ้มใส  10,000.00 เพื่อให้เด็กมีสุขภาพ
ฟังที่แข็งแรง และ
สามารถแปรงฟันได้
อย่างถูกวิธี 
 

เด็กเล็กในศูนย ์

 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
       เทศบาลต าบลภูวง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  2561 โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 26 โครงการ จ านวนเงิน 
3,839,505 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 26 โครงการ จ านวนเงิน 3,839,505  ล้านบาท สามารถ
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้
ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ด้านการเสริมสร้างต าบลน่าอยู่ 14 2,807,955.00 14 2,807,955.00 

ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 3 65,500.00 3 65,500.00 

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร 1 17,700.00 1 17,700.00 

ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว 3 69,200.00 3 69,200.00 

ด้านการส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาที่
ทันสมัย 

5 879,150.32 5 879,150.32 

รวม 26 3,839,505.32 26 3,839,505.3 
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รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลต าบลภูวง ที่มี
การก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

 
 

ยุทธศาสตร ์
โครงการ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

1. ด้านการ
เสรมิสร้าง
ต าบลน่า
อยู ่

โครงการตั้ง
ศูนย์บริการ
ประชาชน 

 10,000.00 900.00 จ้างเหมาท า
ป้ายไวินิล ตั้ง
ศูนย์สงกานต/์
68/2561 
 

10/04/2561 5 

  600.00 

จ้างเหมาท า
ป้ายไวนิล 
โครงการตั้ง
ศูนย์ปีใหม่/
43/2561 
 

27/12/2560 5 

2. ด้านการ
เสรมิสร้าง
ต าบลน่า
อยู ่

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนวสัดุ
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ เช่น 
วัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 
ทรายอะเบท 
น้ ายาเคมสีารพ่น
หมอกควัน ชุด
ตรวจสารเสพติด
และวัสดุอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 
 

 40,000.00 20,355.00 จัดซื้อวัคซีน
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 
สัญญาเลขท่ี 
20/2561 

08/02/2561 5 

  19,000.00 

จัดซื้อ
ทราบอะเบท
และน้ ายาเคมี
สารพ่นหมอก
ควัน/
28/2561 
 

28/03/2561 5 

3. ด้านการ
เสรมิสร้าง
ต าบลน่า
อยู ่
 
 

โครงการการ
แข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพตดิ 

 100,000.00 600.00 จ้างเหมาท า
ป้ายไวินิล/ 
73/2561 

07/05/2561 5 



15 
 

 
 

ยุทธศาสตร ์
โครงการ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

  2,500.00 

จ้างเหมารถ
รับส่งกอง
เชียร์/
74/2561 

08/05/2561 5 

  2,500.00 
จ้างเหมารถ
รับส่งนักกีฬา/
75/2561 

08/05/2561 5 

  4,000.00 

จ้างเหมาจดั
สถานท่ีในการ
แข่งขันกีฬา/
76/2561 

07/05/2561 5 

  2,000.00 
จ้างเหมา
เครื่องเสยีง/
77/2561 

08/05/2561 5 

  3,500.00 
จัดซื้อถ้วย
รางวัล/
36/2561 

07/05/2561 5 

  2,000.00 
จัดซื้ออุปกรณ์ 
กีฬาพ้ืนบ้าน/
37/2561 

07/05/2561 5 

4. ด้านการ
เสรมิสร้าง
ต าบลน่า
อยู ่

โครงการส่งเสริม
และสนบัสนุน
อุปกรณ์กีฬาและ
นันทนาการ 

 50,000.00 50,000.00 จัดซื้ออุปกรณ์
กีฬา/
27/2561 

27/03/2561 5 

5. ด้านการ
เสรมิสร้าง
ต าบลน่า
อยู ่

ก่อสร้างถนน 
คสล. จากนานาย
สมพงษ์ จันปุ่ม 
ถึง นานางสังข์
เวช แสนสุข หมู่ 
1 

 100,000.00 100,000.00 ร้านภูวง
ฟาร์ม/
19/2561 

08/06/2561 30 

6. ด้านการ
เสรมิสร้าง
ต าบลน่า
อยู ่

ก่อสร้างถนน 
คสล. จากบา้น
นายจันพร ระนา 
ถึง นานายเชาว
สิทธ์ิระนา หมู่ 1 

 100,000.00 100,000.00 ร้านวัชรินทร์
ก่อสร้าง/
17/2561 

07/06/2561 30 

7. ด้านการ
เสรมิสร้าง
ต าบลน่า
อยู ่

ก่อสร้างถนน 
คสล. จากนานาย
นิพาน อาจวิชัย 
ถึง ส านักสงฆ์วัด
ป่าภูวัง หมู่ 2 
 

 300,000.00 300,000.00 ร้านวัชรินทร์
ก่อสร้าง/
16/2561 

07/06/2561 90 
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ยุทธศาสตร ์
โครงการ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

8. ด้านการ
เสรมิสร้าง
ต าบลน่า
อยู ่

ก่อสร้างถนน 
คสล. จากแยก
ทางเข้าวัดป่าภูวง 
ถึง บ้านนาย
ไพบูลย์ สุริยะวงค์ 
หมู่ 3 

 200,000.00 200,000.00 ร้านไพบูรณ/์
9/2561 

28/05/2561 60 

9. ด้านการ
เสรมิสร้าง
ต าบลน่า
อยู ่

ก่อสร้างถนน 
คสล. สาย
ทางเข้าฌาปน
สถานหนองหลง 
บ้านผาขาม หมู่ 
3 

 300,000.00 300,000.00 ร้านภูวงรวม
มิตร สญัญา
เลขท่ี 
6/2561 

21/03/2561 30 

10. ด้านการ
เสรมิสร้าง
ต าบลน่า
อยู ่

ก่อสร้างถนน 
คสล. ถนน
เศรษฐกิจเลียบภู
ผากูด จากนา
นายสลอม 
สุพรรณโมก ถึง 
นานายสินสมุทร 
เสียงเย็น หมู่ 5 

 200,000.00 200,000.00 ร้านสุนทร
พาณิชย์ 
สัญญาเลขท่ี 
7/2561 

21/03/2561 60 

11. ด้านการ
เสรมิสร้าง
ต าบลน่า
อยู ่

ก่อสร้างถนน 
คสล. สายทางเข้า
ฌาปสถานบ้าน
นาตะแบง หมู่ที่ี 
6 

 300,000.00 300,000.00 ร้านวัชรินทร์
ก่อสร้าง 
สัญญาเลขท่ี 
5/2561 

21/03/2561 30 

12. ด้านการ
เสรมิสร้าง
ต าบลน่า
อยู ่

ก่อสร้างถนน 
คสล. ทางขึ้นวัด
ค าน้ าเย็น ถึง นา
นายหนูยนต์ 
จ าปา หมู่ 7 

 200,000.00 200,000.00 ร้านภูวง
ฟาร์ม/
20/2561 

14/06/2561 60 

13. ด้านการ
เสรมิสร้าง
ต าบลน่า
อยู ่

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก
สายเลียบภูผาขาม 
บ้านวังไฮ หมู่ 1 ถึง 
บ้านนาตะแบง หมู่ 7 
ได้แก่ 1.จากนานาง
บุษบา ไปทางนานาง
กุหลาบ 2.จากนานาย
ประพันธ ์ไปทางนา
นายประสานมิตร 3.
จากนานายภาษี ไป
ทางนานายสีเนอืง 4.
จากนานายสมเลข ไป
ทางสวนนายเชย 
 

 800,000.00 200,000.00 จากนานายสม
เลข ไปทาง
สวนนายเชย 
ร้านประทมุมา
วิศวกรรม 
สัญญเลขท่ี 
3/2561 

21/03/2561 30 
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ยุทธศาสตร ์
โครงการ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

  200,000.00 

จากนานาย
ประพันธ์ ไป
ทางนานาย
ประสานมิตร
ร้านณรงค์ชัย
ก่อสร้าง 
สัญญาเลขท่ี 
4/2561 

21/03/2561 60 

  200,000.00 

นานางบุษบา 
ไปทางนานาง
กุหลาบ/ร้าน
ดารณุีวัสด/ุ
10/61 

28/05/2561 60 

  200,000.00 

จากนานาย
ภาษี ไปทาง
นานายสีเนือง/
ร้านปทุมมา
วิศวกรรม/
18/2561 

08/06/2561 60 

14. ด้านการ
เสรมิสร้าง
ต าบลน่า
อยู ่

ต่อเติมศาลาพัก
ญาติ บ้านนา
ตะแบงหมู่ 6 

 200,000.00 200,000.00 ร้านณรงค์ชัย
ก่อสร้าง/
8/2561 

23/04/2561 60 

15. ด้านการมี
ส่วนร่วมใน
การพัฒนา
ท้องถิ่น 

โครงการพัฒนา
ปรับปรุงเว็ปไซด์
เทศบาลต าบลภู
วง 

 10,000.00 5,000.00 จัดซื้อหรือเช่า
พื้นที่เว็บไซต ์

30/01/2561 5 

16. ด้านการมี
ส่วนร่วมใน
การพัฒนา
ท้องถิ่น 

โครงการบริการ
รับช าระภาษีนอก
สถานท่ี ภาษีป้าย 
ภาษีโรงเรือน
ที่ดินและภาษี
บ ารุงท้องที่ 

 5,000.00 500.00 จ้างเหมาท า
ป้ายไวนิล 

08/02/2561 5 

17. ด้านการมี
ส่วนร่วมใน
การพัฒนา
ท้องถิ่น 

โครงการจดัท า
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

 100,000.00 60,000.00 จ้างเหมา
โครงการจดัท า
แผนที่ภาษ ี

02/10/2560 365 

18. ด้านการ
พัฒนา
เศรษฐกิจ
และ
การเกษตร 

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนฝึกอบรม
กลุ่มอาชีพ 

 140,000.00 600.00 ผลิตน้ ายาปรับ
ผ้านุ่มและน้ ายา
ล้างจาน สัญญา
เลขที่ 
55/2561 

14/02/2561 5 
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ยุทธศาสตร ์
โครงการ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

  600.00 

(ช่างไฟฟ้า
ภายในอาคาร) 
สัญญาเลขท่ี 
59/2561 
 

08/03/2561 5 

  4,000.00 

จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ฝึก/
22/2561 
 

14/02/2561 5 

  11,900.00 

จัดซื้อวัสดุอุ
กรณ์ในการฝึก
(พิมเสนน้ า)/
45/2561 
 

13/06/2561 5 

  600.00 

จ้างเหมาท า
ป้ายไวนิล/
83/2561 
 

13/06/2561 5 

19. ด้านการ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

โครงการงาน
โฮมเหง้าเผา่ผูไ้ทย
และงานวันผูไ้ท
โลก 

 29,000.00 17,200.00 จ้างเหมา
ตกแต่งรถ
ขบวนแห่และ
ขบวนแห่ ตาม
โครงการฯ 
 

08/03/2561 5 

  2,800.00 

จ้างเหมา
ยานพาหนะ
รับส่งผูเ้ข้าร่วม
ขวน ตาม
โครงการฯ 
 

08/03/2561 5 

  2,500.00 

จ้างเหมากลอง
ยาว ตาม
โครงการฯ 
 
 

08/03/2561 5 

20. ด้านการ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

โครงการจดังาน
ประเพณีวัน
สงกรานต์และวัน
ผู้สูงอาย ุ

 70,000.00 2,000.00 จ้างเหมาท า
ป้ายไวนิล/
65/2561 
 
 

10/04/2561 5 
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ยุทธศาสตร ์
โครงการ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

  3,500.00 

จ้างเหมา
ดนตรี
พื้นบ้าน/
66/2561 

10/04/2561 5 

  2,800.00 

จ้างเหมา
ตกแต่งเวที
และเครื่อง
เสียง/
67/2561 

10/04/2561 5 

  19,200.00 

จัดซื้อของ
รางวัล
ผู้สูงอาย/ุ
32/2561 

11/04/2561 5 

21. ด้านการ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

โครงการจดังาน
ประเพณีลอย
กระทง 

 80,000.00 2,000.00 จ้างเหมาท า
ป้ายไวนิล 
สัญญาเลขท่ี 
33/2561 

01/11/2560 5 

  10,000.00 

จ้างเหมาเวที
และเครื่อง
เสียง สญัญา
เลขท่ี 
34/2561 

01/11/2560 5 

  3,600.00 

จัดซื้อน้ าดื่ม/
น้ าแข็ง สัญยา
เลขท่ี 
3/2561 

01/11/2560 5 

  3,600.00 

จัดซื้อถ้วย
รางวัลพร้อม
สายสะพาย 
สัญญาเลขท่ี 
4/2561 

01/11/2560 5 

22. ด้านการ
ส่งเสริม
การพัฒนา
การศึกษา
ที่ทันสมัย 

ค่าอาหารเสรมิ
(นม)ให้กับ
โรงเรียนในเขต
ต าบลภูวง 

 565,500.00 279,432.06 อสค./ สญัญา
เลขท่ี 
1/2561 

17/11/2560 129 

  25,993.68 
อสค./
12/2561 

16/05/2561 30 

  224,175.94 
อสค./
14/2561 
 

01/06/2561 30 



20 
 

 
 

ยุทธศาสตร ์
โครงการ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

23. ด้านการ
ส่งเสริม
การพัฒนา
การศึกษา
ที่ทันสมัย 

โครงการ
สนับสนุนอาหาร
กลางวันให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขต
เทศบาลต าบลภู
วง 

 220,500.00 44,180.00 จ้างเหมา
ประกอบ
อาหารศูนย์
เด็กวัดธรรม
รังษ ี

02/10/2560 272 

  58,500.00 

จ้างเหมา
ประกอบ
อาหาร
กลางวันศพด.
นาตะแบง 

02/10/2560 272 

  47,180.00 

ค่าจ้างเหมา
ประกอบ
อาหาร ศพด.
วังไฮ 
 

02/10/2560 272 

  19,840.00 

จ้างเหมา
ประกอบ
อาหาร
กลางวัน ศพด.
บ้างวังไฮ/
21/2561 
 

02/07/2561 92 

  11,160.00 

จ้างเหมา
ประกอบ
อาหาร
กลางวัน ศพด.
บ้านบุ่ง(วัด
ธรรมรังษี)/
22/2561 
 
 

02/07/2561 92 

  13,640.00 

จ้างเหมา
ประกอบ
อาหาร
กลางวัน ศพด.
บ้านนา
ตะแบง/
23/2561 
 
 

02/07/2561 92 
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ยุทธศาสตร ์
โครงการ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

24. ด้านการ
ส่งเสริม
การพัฒนา
การศึกษา
ที่ทันสมัย 

ค่าอาหารเสรมิ
(นม)ให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตต าบลภูวง 

 91,500.00 45,395.10 จัดซื้ออาหาร
เสรมิ (นม) 
โรงเรียน 
สัญญาเลขท่ี 
2/2561 

17/11/2560 129 

  37,903.54 
อสค./
13/2561 

16/05/2561 30 

25. ด้านการ
ส่งเสริม
การพัฒนา
การศึกษา
ที่ทันสมัย 

โครงการจดั
กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

 50,000.00 1,000.00 จ้างเหมาท า
ป้ายไวนิล 
สัญญาเลขท่ี 
47/2561 

09/01/2561 5 

  6,000.00 

จ้างเหมา
เครื่องเสยีง
และเวที 
สัญญาเลขท่ี 
48/2561 

10/01/2561 5 

  8,500.00 

จัดซื้อของ
รางวัล ขนม 
สมุดดินสอ 
สัญญาเลขท่ี 
8/2561 

10/01/2561 5 

  1,500.00 

จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ในการ
จัดงาน สัญญา
เลขท่ี 
11/2561 

10/01/2561 5 

26. ด้านการ
ส่งเสริม
การพัฒนา
การศึกษา
ที่ทันสมัย 

โครงการจดัหา
หนังสือพิมพ์
ประจ าหมู่บ้าน
หรือวารสารสื่อ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ 
และจัดท าสื่อ
วารสาร กิจกรรม
ต่างๆ ของ
เทศบาลต าบลภู
วง 

 60,000.00 54,750.00 โครงการ
หนังสือพิมพ์
และวารสาร 

02/10/2560 36 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2561 
เทศบาลต าบลภูวง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 

ยุทธศาสตร ์

แผนการ
ด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติ
งบประมาณ 

ลงนาม
สัญญา 

เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ด้านการเสริมสร้างต าบลน่าอยู ่ 133.0 38.34 33.0 8.36 14.0 2.81 14.0 2.81 14.0 2.81 

2.ด้านการมสี่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 18.0 2.23 9.0 1.15 3.0 0.07 3.0 0.07 3.0 0.07 

3.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร 7.0 1.19 1.0 0.14 1.0 0.02 1.0 0.02 1.0 0.02 

4.ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว 7.0 0.30 5.0 0.22 3.0 0.07 3.0 0.07 3.0 0.07 

5.ด้านอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6.0 0.64 1.0 0.04 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

6.ด้านการส่งเสรมิการพัฒนาการศึกษาที่ทันสมัย 22.0 3.32 15.0 2.33 5.0 0.88 5.0 0.88 5.0 0.8 

 

ช. ผลการด าเนินงาน 
                เทศบาลต าบลภูวง ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2561 ในเขตพ้ืนที่ 
โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นท่ีตลอดจน
โครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผล
การด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้   
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1. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
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2. โครงการเสริมสร้างค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ 
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3. โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 
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4. โครงการปั่นจักยานเพื่อสุขภาพ 
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5. โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่  
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6. โครงการปลูกป่าปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในที่สาธารณะ 
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7. โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 
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8. โครงการวันลอยกระทง ประจ าปี 2561 
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40 
 

9. โครงการงานโฮมเหง้าเผ่าผู้ไทยและวันผู้ไทโลก 
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10. โครงการส่งเสริมกิจกรรมของเด็กและเยาวชน  
 
 
 

ฝึกอบรมเรื่องโรคติดต่อทางเพศและการตั้งครรภ์ไม่พร้อม 
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11. โครงการส่งเสริมกิจกรรมของเด็กและเยาวชน  
 

 

ฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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12. โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยเอดส์และผู้ดอ้ยโอกาสทางสังคม 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



47 
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13. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ 

 
การท าพิมเสนน้ า 
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14. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ 

ผลิตน้ ายาปรับผ้านุ่มและน้ ายาล้างจาน 
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15. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ 
 

ฝึกอบรบอาชีพช่างไฟฟ้าในอาคาร 
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16. โครงการจัดกิจกรรมพิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลภูวง 
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17. โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดท าแผนพัฒนา 
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ซ. คณะกรรมการ 
 
 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลภูวง  ประกอบด้วย 
1. นายประหยัด   จันปุ่ม            สมาชิกสภาเทศบาล  ประธานกรรมการ 

  2. นางอานุรี      วังคะฮาต          ผอ.รพ.สต.บ้านบุ่ง                 กรรมการ 
  3. นางนิธิวดี      สินสวัสดิ์              ครู กศน. ต าบลภูวง                  กรรมการ 
   4. นายธนาชัย    จันปุ่ม               สมาชิกสภาเทศบาล        กรรมการ 
  5. นายแวว         เสียงเย็น              สมาชิกสภาเทศบาล   กรรมการ 
  6. นายสายชล   จันปุ่ม            ผู้แทนประชาคมต าบล     กรรมการ 
   7. นายณัฐพงษ์    ระนา           ผู้แทนประชาคมต าบล    กรรมการ 
  8. นายประดิษฐ์    อาจวิชัย         ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
  9. นายแดน    สุพรรณโมก        ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ 
   10. ผู้อ านวยการกองคลัง หรือผู้แทน หัวหน้าส่วนการบริหาร   กรรมการ 
 12. หัวหน้าส านักปลัด หรือผู้แทน  หัวหน้าส่วนการบริหาร  กรรมการ/เลขานุการ 
 
 

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลภูวง ประกอบด้วย    
          1.  นายกเทศมนตรีต าบลภูวง          ประธานกรรมการ 
          2.  รองนายกเทศมนตรีต าบลภูวง  คนที่ 1                 กรรมการ 
           3.  รองนายกเทศมนตรีต าบลภูวง  คนที่ 2                 กรรมการ 
         4.  นายทักษิณ  สุพรรณโมกข์       สมาชิกสภาเทศบาลฯ               กรรมการ 
      5.  นายสีดา  จ าปา                     สมาชิกสภาเทศบาลฯ          กรรมการ 
          6.  นายศักดิ์ณรงค์  เสียงเย็น        สมาชิกสภาเทศบาลฯ               กรรมการ 
          7.  นายส ารอง  อาจวิชัย            ผู้ทรงคุณวุฒิ                             กรรมการ   
         8.  นายเกียน  แสนสุข           ผู้ทรงคุณวุฒิ                             กรรมการ   
        9.  นายประเดิม  คนหาญ          ผู้ทรงคุณวุฒิ                             กรรมการ   
       10.  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาตะแบง 2 ผู้แทนภาคราชการ             กรรมการ    
       11.  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังไฮ  ผู้แทนภาคราชการ                      กรรมการ 
        12.  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบุ่ง  ผู้แทนภาคราชการ                      กรรมการ 
       13.  นางวัชราภรณ์  ฝ่ายลี   ผู้แทนประชาคมต าบล                      กรรมการ    
         14.  นายภิรม  รัตนวงค์    ผู้แทนประชาคมต าบล                      กรรมการ    
      15.  นายวิรุจ  เสียงเย็น   ผู้แทนประชาคมต าบล                      กรรมการ    

16.  นายกันยา  พรมนนท์   ผู้แทนประชาคมต าบล                      กรรมการ    
      17.  นายสุพิน  จ าปา    ผู้แทนประชาคมต าบล                      กรรมการ 
    18.  นายธวัชชัย  พูลวุฒิกุล   ผู้แทนประชาคมต าบล                      กรรมการ 
       19.  ปลัดเทศบาลต าบลภูวง                           กรรมการและเลขานุการ 
         20.  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักปลัด     ผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลภูวง  ประกอบด้วย  
   1.  ปลัดเทศบาลต าบลภูวง                    ประธานกรรมการ 
   2.  ผู้อ านวยการกองคลังหรือผู้แทน                     กรรมการ 
 3.  นายบุญทอม  สุพรรณโมก    ผู้แทนประชาคมต าบล   กรรมการ 
 4.  นายไพวิทย์  จ าปา          ผู้แทนประชาคมต าบล   กรรมการ 
 5.  นายสวาส จ าปา              ผู้แทนประชาคมต าบล   กรรมการ 
          6.  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลหรือผู้แทน        กรรมการและเลขานุการ 
 7.  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ผู้บริหารมอบหมาย     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้องมีข้อซักถามหรือมีความ 
ประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการบริหารงานของเทศบาลต าบลภูวงทราบ เพ่ือจะได้พิจารณา
การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ในระยะต่อไป 
   

                     จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน             
                               

                            ประกาศ  ณ   วันที่   20  พฤศจิกายน   2561 
 
 
 
                                                           (นายประยูร   จันปุ่ม) 
                                                         นายกเทศมนตรีต าบลภูวง 

 


