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ประกาศ เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

เร่ือง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2564 

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

ดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให อปท.สภาทองถ่ิน และผูบริหารทองถ่ิน เปดเผยขอมูลและรายงาน 
ผลการดำเนินงานใหประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกใหประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมดวย ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 
     ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙ ขอ 30(5) กำหนดใหผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการ 
พัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบ ในท่ีเปดเผย
ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และตองปดประกาศโดย
เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกป 
     ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เทศบาลตำบลคำปาหลาย จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช
จาย และผลการดำเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มาเพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลคำปาหลาย ดังนี้ 
ก. วิสัยทัศน ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย 
     "เศรษฐกิจดี มีการคมนาคมสะดวก การศึกษาเดน ชุมชนเขมแข็ง” 
ข. พันธกิจ ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย 
     1. พัฒนาระบบการคา การลงทุน การเกษตร การทองเท่ียว และความรวมมือระหวางประเทศเพื่อนบาน
อาเซียน เพื่อเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแขงขัน 
    2. พัฒนาทรัพยกรมนุษยใหมีศักยภาพและสามารถรองรับการเปล่ียนแปลงและพลวัตโลกสูสังคมฐานความรู 
     3. สงเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมปญญาทองถ่ิน ใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม 
     4. สรางความสมดุลของระบบเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ค.ยุทธศาสตรการพัฒนา ของเทศบาลตำบลคำปาหลายไดกำหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไว 6 
ยุทธศาสตร ดังนี้ 
  1.การพัฒนาดานสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและขจัดปญหาความยากจน 
     2.การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
    3.การศึกษา กีฬานันทนาการและสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน 
           4.การพัฒนาแหลงน้ำและโครงสรางพื้นฐาน 
           5.ดานการเมืองการบริหาร 
           6.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษส่ิงแวดลอม 
 
 
 



ง.การวางแผน 
 เทศบาลตำบลคำปาหลายเทศบาลตำบลคำปาหลาย ไดจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ป
(พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยโดยผานการมีสวนรวมของประชาชน 
เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนใน
พื้นท่ี กอนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นท่ี ท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป ตอไป 
     เทศบาลตำบลคำปาหลาย ไดประกาศใชแผนพัฒนา5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดกำหนดโครงการท่ีจะ
ดำเนินการตามแผนพัฒนา 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

การพัฒนาดานสงเสริม
เศรษฐกิจพอเพียงและขจัด
ปญหาความยากจน 

13 140,000.00 12 385,000.00 22 1,273,600.00 20 840,000.00 20 725,000.00 

การพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

22 15,926,000.00 31 17,780,400.00 48 21,747,400.00 44 23,330,000.00 38 22,140,000.00 

การศึกษา กีฬานันทนาการ
และสงเสริมประเพณี
วัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น 

9 15,617,600.00 6 14,516,800.00 38 68,291,800.00 40 68,685,600.00 34 66,581,800.00 

การพัฒนาแหลงน้ำและ
โครงสรางพื้นฐาน 

37 13,328,500.00 77 88,736,200.00 66 97,026,400.00 72 104,495,900.00 30 1,077,579,000.00 

ดานการเมืองการบริหาร 13 3,470,000.00 24 3,875,000.00 28 4,815,000.00 34 8,312,000.00 32 8,210,000.00 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
อนุรักษสิ่งแวดลอม 

3 470,000.00 8 800,000.00 9 7,785,000.00 12 18,290,000.00 12 18,290,000.00 

รวม 97 48,952,100.00 158 126,093,400.00 211 200,939,200.00 222 223,953,500.00 166 1,193,525,800.00 

จ.การจัดทำงบประมาณ 
  ผูบริหารเทศบาลตำบลคำปาหลาย ไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูในเทศบัญญัติ
งบประมาณ จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 1,532,000 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี ้
 

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบัญญัติ 

การพัฒนาดานสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและขจัดปญหาความยากจน - - 

การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ - - 

การศึกษา กีฬานันทนาการและสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน - - 

การพัฒนาแหลงน้ำและโครงสรางพื้นฐาน 5 1,332,000.00 

ดานการเมืองการบริหาร 1 200,000.00 

ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษส่ิงแวดลอม - - 

รวม 6 1,532,000.00 

 
 



รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตำบลคำปาหลาย 
 

  ยุทธศาสตร โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หนวยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

1. 

การพัฒนาแหลง
น้ำและ
โครงสราง
พื้นฐาน 

กอสรางถนน คสล. หมู 
7 รอบหนองสิม 

22,500.00 

สวนโยธา, กองโยธา
, กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักชาง, 
สำนักการชาง 

เพื่อใหประชาชนไดมีถนนที่มี
มาตรฐาน สำหรับใชในการ
เดินทางสะดวกมากขึ้น 

กอสรางถนน คสล. หมู 7 ขนาดผิว
จราจรกวาง 3 ม. ยาว 280 ม.หนา 
0.15 ม.ไหลทางขางละ 0.20 ม. หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 840 ตารางเมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลนและ
ประมาณราคา) 

2. 

การพัฒนาแหลง
น้ำและ
โครงสราง
พื้นฐาน 

กอสรางถนน คสล. หมู
ที่ 14 (สายบานนาย
ปรีดา เชื่อมหมูที่ 9) 

497,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา
, กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักชาง, 
สำนักการชาง 

เพื่อใหประชาชนไดมีถนนที่มี
มาตรฐาน สำหรับใชในการ
เดินทางสะดวกมากขึ้น 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
14 (สายทางบานนายปรีดา โสดา
เชื่อมหมูที่ 9) ขนาดผิวจราจรกวาง 
5.00 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหลทางขางละ 0.50 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 8,800 ตาราง
เมตร 

3. 

การพัฒนาแหลง
น้ำและ
โครงสราง
พื้นฐาน 

กอสรางถนนดินลูกรัง 
หมู 11 บริเวณสวน
นาย เหมือนดาว 

186,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา
, กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักชาง, 
สำนักการชาง 

เพื่อใหประชาชนไดมีถนนดินลูกรัง
ใชในการเดินทาง 

ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 ม. ลงดิน
ถมหนาเฉลี่ย 0.40 ม. ลงดินลูกรังหนา
เฉลี่ย 0.20 ม. ยาว 660 ม. หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 2,640 ตารางเมตร 

4. 

การพัฒนาแหลง
น้ำและ
โครงสราง
พื้นฐาน 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานคำปา
หลาย หมูที่ 16 (สาย
ทางเขาสวนปา) 

418,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา
, กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักชาง, 
สำนักการชาง 

เพื่อใหประชาชนไดมีถนนที่มี
มาตรฐาน สำหรับใชในการ
เดินทางสะดวกมากขึ้น 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
16 บานคำปาหลาย (สายทางเขาสวน
ปา) ปริมาณงานผิวจราจรกวาง 4.00 
เมตร ระยะทาง 500 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย กวา 2,000 
เมตร ไหลทางกวางขางละ 0.20 เมตร 

5. 

การพัฒนาแหลง
น้ำและ
โครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการยายหอถงั
ประปาหมูบาน หมู 1 
บานคำปาหลาย (จาก
สวนกาญจนา - ไปบอ 
นายสมหมาย) 

208,500.00 

สวนโยธา, กองโยธา
, กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักชาง, 
สำนักการชาง 

เพื่อแกปญหาใหกับประชาชน
เก่ียวกับระบบน้ำประปา 

- ยายหอถังประปาหมู 1 บานคำปา
หลาย (จากสวนกาญจนา - ไปบอ 
นายสมหมาย) ปริมาณงาน ยายหอถงั
ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 3.00 
เมตร สูง 1.00 เมตร (ตามแบบ
เทศบาลตำบลคำปาหลาย) 

6. 
ดานการเมือง
การบริหาร 

โครงการจัดทำแผนที่
ภาษี 

200,000.00 
สวนการคลัง, กอง
คลัง, สำนักคลัง 

เพื่อใหทราบขอบเขตการปกครอง
และทำเลที่ต้ังทรัพยสินทำการ
ประเมินภาษีที่ถูกตองและเปน
ธรรมไมเกิดการคางชำระภาษีและ
เปนเคร่ืองมือในการจัดเก็บภาษีได
อยางถูกตองครบถวน เปนธรรมใน
การบริการรับชำระภาษี 

ขอมูลที่ดินที่มีเอกสารสิทธ์ิเปน น.ส.3 
ก. โฉนด จากสำนักงานที่ดินจังหวัด 

 ฉ.การใชจายงบประมาณ 
 เทศบาลตำบลคำปาหลาย มีการใชจายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ โดยไดมี
การกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 2 โครงการ จำนวนเงิน 408,500 บาท 
มีการเบิกจายงบประมาณ จำนวน 2 โครงการ จำนวนเงนิ 408,500 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี ้
 
 
 



ยุทธศาสตร โครงการ 

การกอหนี้
ผูกพัน/ 

ลงนามใน
สัญญา 

โครงการ 
การเบิกจาย
งบประมาณ 

การพัฒนาดานสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและขจัดปญหา
ความยากจน 

    

การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ     

การศึกษา กีฬานันทนาการและสงเสริมประเพณี
วัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน 

    

การพัฒนาแหลงน้ำและโครงสรางพื้นฐาน 1 208,500.00 1 208,500.00 

ดานการเมืองการบริหาร 1 200,000.00 1 200,000.00 

ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม 

    

รวม 2 408,500.00 2 408,500.00 
 

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลคำปาหลาย ท่ีมีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี ้
 

  ยุทธศาสตร 
ช่ือโครงการตาม

แผน 

งบตาม
ขอบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

1. 
การพัฒนาแหลงน้ำ
และโครงสราง
พื้นฐาน 

โครงการยายหอถัง
ประปาหมูบาน หมู
ท่ี 1 บานคำปา
หลาย(จากสวน
กาญจนาลาบเปด-
ไปบอบานนาย
สมหมาย) 

208,500.00 208,500.00 208,500.00 0.00 

2. 
ดานการเมืองการ
บริหาร 

คาใชจายในการ
ดำเนินงานแผนท่ี
ภาษี 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ป พ.ศ.2564 
เทศบาลตำบลคำปาหลาย   อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 

 

ยุทธศาสตร 

แผนการดำเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาดานสงเสริม
เศรษฐกิจพอเพียงและขจัด
ปญหาความยากจน 

20 840,000.00 - -     

2.การพัฒนาคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ 

44 23,330,000.00 - -     

3.การศึกษา กีฬานันทนาการ
และสงเสริมประเพณี
วัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน 

40 68,685,600.00 - -     

4.การพัฒนาแหลงน้ำและ
โครงสรางพื้นฐาน 

72 104,495,900.00 5 1,332,000.00 1 208,500.00 1 208,500.00 

5.ดานการเมืองการบริหาร 34 8,312,000.00 1 200,000.00 1 200,000.00 1 200,000.00 

6.ยุทธศาสตรการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
อนุรักษส่ิงแวดลอม 

12 18,290,000.00 - -     

รวม 222 223,953,500.00 6 1,532,000.00 2 408,500.00 2 408,500.00 

 
ช.ผลการดำเนินงาน 
   เทศบาลตำบลคำปาหลาย ไดดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ป พ.ศ.2564 ในเขตพื้นท่ี โดย
ไดรับความรวมมือ การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นท่ีตลอดจนโครงการตางๆ
ประสบผลสำเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนท้ังในพื้นท่ีและพื้นท่ีใกลเคียง โดยมีผลการดำเนินงานท่ีสำคัญ   
           องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใสขอมูลผลการดำเนินการ เชน แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถาย ผล
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน หรือขอมูลผลการดำเนินงานดานอื่นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 



ซ. คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

ช่ือ ตำแหนง เบอรโทรศัพท เบอรมือถือ email 

รอยตำรวจตรีชัยยุทธ ไมลวิสัย นายกเทศมนตรีตำบลคำ
ปาหลาย 

042-643058 097-3411592 - 

นายทองอินทร บุญประสพ รองนายกเทศมนตรีตำบล
คำปาหลาย 

042-643058 - - 

นายจิรวัฒน รูปงาม รองนายกเทศมนตรีตำบล
คำปาหลาย 

042-643058 - - 

นายสงฆ คำลือไชย สมาชิกสภาเทศบาล 042-643058 - - 

นายธวัชชัย พันทะบาง สมาชิกสภาเทศบาล 042-643058 - - 

นายณรงค รูปงาม สมาชิกสภาเทศบาล 042-643058 - - 

นายสุภี พันธุพาน ผูทรงคุณวุฒิ 042-643058 - - 

นายสุรพล ชอบขาย ผูทรงคุณวุฒิ 042-643058 - - 

รอยตรีดำรงค โสมนัสนานนท ผูทรงคุณวุฒิ 042-643058 - - 

ผูอำนวนการโรงเรียนคำปาหลายสรรพวิทย ผูอำนวนการโรงเรียนคำ
ปาหลายสรรพวิทย 

042-643058 - - 

ผูอำนวยการโรงเรียนแกงโนน 
คำประชาสรรค 

ผูอำนวยการโรงเรียนแกง
โนนคำประชาสรรค 

042-643058 - - 

ผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตำบลคำปาหลาย 

ผูอำนวยการโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตำบล 
คำปาหลาย 

042-643058 - - 

นายกมล รปูงาม ผูแทนภาคประชาคม 042-643058 - - 

นายทิศ รปูดี ผูแทนภาคประชาคม 042-643058 - - 

นายสุวตัร คำลือชัย ผูแทนภาคประชาคม 042-643058 - - 

สิบตำรวจเอกประครอง สะอาดเอี่ยม ปลัดเทศบาล 042-643058 - - 

นางสาวผองพรรณ รัชบัวชุม ผูอำนวยการกองวิชาการ
และแผนงาน 

042-643058 - - 

นางสาวปนัดดา ไมลวิสัย ผูชวยนักวิเคราะหนโยบาย
และแผน 

042-643058 080-7679592 - 

 
 
 
 



 
   2. คณะกรรมการ ติดตามแผน 

ช่ือ ตำแหนง เบอรโทรศัพท เบอรมือถือ email 

สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 042-643058 - - 

สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 042-643058 - - 

สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 042-643058 - - 

นายเอกราช แพงพุทธ ผูใหญบานหมู 5 042-643058 - - 

นายพงศกร พอศรียา กำนันตำบลคำปาหลาย 042-643058 - - 

ผูอำนวยการโรงเรียนบานคำปาหลาย ผูอำนวยการโรงเรียนบาน
คำปาหลาย 

042-643058 - - 

ผูอำนวยการโรงเรียนบานนาคำนอย 2 ผูอำนวยการโรงเรียนบาน
นาคำนอย 2 

042-643058 - - 

นายอธิวัฒน สิทธิภิญญาพฒัน ผูอำนวยการสถานี 
พัฒนาท่ีดิน 

042-643058 - - 

นายธนพล ใจมั่น ผูทรงคุณวุฒิ 042-643058 - - 

สิบตำรวจเอกประครอง สะอาดเอี่ยม ปลัดเทศบาล 042-643058 - - 

นางนภัสวรรณ เจษฎาพงศธร รองปลัดเทศบาล 042-643058 - - 

นางสาวผองพรรณ รัชบัวชุม ผูอำนวยการกองวิชาการ
และแผนงาน 

042-643058 - - 

นางสาวปนัดดา ไมลวิสัย ผูชวยนักวิเคราะหนโยบาย
และแผน 

042-643058 080-7679592 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    
 
 
  
 

 


