
 
 
 
 
 
 

ประกาศ เทศบาลต าบลท่าเรือ 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

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

          ด้วยรฐัธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงาน
ให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
         ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 30(5) 
ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผล
การติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 
         ดังนั้น เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลท่าเรือ จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ
ก ากับการบริหารจัดการเทศบาลต าบลท่าเรือ ดังนี้ 
  

ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลท่าเรือ  
    "ท่าเรือต าบลน่าอยู่ เรียนรู้วัฒนธรรมงานศิลป์ แหล่งผลิตหัตถกรรม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง" 
 

ข. พันธกิจ ของเทศบาลต าบลท่าเรือ  
     1. แก้ไขความยากจน ส่งเสริมอาชีพ เพ่ือเพ่ิมรายได้และพัฒนาส่งเสริมการเกษตร  
     2. พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยว  
     3. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่สะดวกและปลอดภัย  
     4. รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
     5. ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนา บุคลากรเทศบาลมีศักยภาพในการพัฒนา  
 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลต าบลท่าเรือได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
3. การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
4. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ศาสนา การกีฬา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 



5. การพัฒนา สร้างจิตส านึกและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการท่องเที่ยว 
6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 

ง. การวางแผน 
     เทศบาลต าบลท่าเรือ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟัง
ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5  ปี ต่อไป  
    เทศบาลต าบลท่าเรือ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา  5 
ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  
 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 

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

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

0 0.00 0 0.00 12 391,000.00 13 451,000.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 0 0.00 0 0.00 1 20,000.00 1 20,000.00 

การพัฒนาบา้นเมืองน่าอยู ่ 0 0.00 0 0.00 3 853,000.00 9 1,111,300.00 

การพัฒนาและส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา การกีฬา 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

0 0.00 0 0.00 12 3,351,930.00 15 3,359,460.00 

การพัฒนา สร้างจิตส านึกและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิและ
การท่องเท่ียว 

0 0.00 0 0.00 7 101,000.00 6 106,000.00 

การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร 

0 0.00 0 0.00 15 1,159,000.00 10 785,000.00 

รวม 0 0.00 0 0.00 50 5,875,930.00 54 5,832,760.00 
 

   
 
 
 
 
 
 
  จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารเทศบาลต าบลท่าเรือ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 54 
โครงการ งบประมาณ 5,395,940 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  



ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 13 230,200.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 0.00 

การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 9 1,111,300.00 

การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ศาสนา การกีฬา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 15 3,110,040.00 

การพัฒนา สร้างจิตส านึกและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการท่องเที่ยว 6 58,400.00 

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 10 886,000.00 

รวม 54 5,395,940.00 
 

 
รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลท่าเรือ มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  จ านวนงบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

1.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

โครงการก่อการดี (Merit Maker) การ
ด าเนินงานป้องกันการจมน้ า 

0.00 ส านักปลัดเทศบาล 

เพื่อกระตุ้นให้เกิด
การด าเนินงาน
ป้องกันเด็กจมน้ าทกุ
มาตรการในพื้นที่
อย่างต่อเนื่อง 

1 ครั้ง/ปี 

2.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในชุมชน 

5,000.00 ส านักปลัดเทศบาล 
เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของยาเสพติด 

1 ครั้ง/ปี 

3.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
การจราจรในชุมชน 

1,000.00 ส านักปลัดเทศบาล 
เพื่อความปลอดภัย
ในการขับขี่ของ
ประชาชน 

1 ครั้ง/ปี 

4.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

โครงการอบรมป้องกันสาธารณภัยในชุมชน 200.00 ส านักปลัดเทศบาล 
เพื่อสามารถจัดการ
กับภยัที่เกิดขึ้นได้
อย่างมีระบบ 

1 ครั้ง/ปี 

5.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหมห่ัวใจสีขาว 0.00 ส านักปลัดเทศบาล 

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางด้านจิตใจกับเด็ก
เยาวชนในเรื่องยา
เสพติด 

1 ครั้ง/ปี 

6.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

18,000.00 ส านักปลัดเทศบาล 

เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรคให้
ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยที่ดีขึ้น 

1 ครั้ง/ปี 

7.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

โครงการรณรงค์ปั่นจักรยานลดโลกร้อนเฉลิม
พระเกียรติ 

6,000.00 ส านักปลัดเทศบาล 

เพื่อรณรงค์และ
ส่งเสริมให้ประชาชน
หันมาปั่นจกัรยาน
เพื่อมีสุขภาพที่ดีขึ้น 

1 ครั้ง/ปี 



8.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาตราจารย์ พล
เอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศหญงิ 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ 

20,000.00 ส านักปลัดเทศบาล 

เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรคให้
ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยที่ดีขึ้น 

1 ครั้ง/ปี 

9.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นในเขตเทศบาล
ต าบลท่าเรือ ส าหรับด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขในพื้นที่
ต าบลท่าเรือ จ านวน 8 หมู่บ้าน 

160,000.00 ส านัก/กองคลัง 
เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยที่ดี
ขึ้น 

1 ครั้ง/ปี 

10.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัตกิารรจิตอาสาภัย
พิบัติ 

0.00 ส านักปลัดเทศบาล 
เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพและความ
เข้มแข็งให้แก่ อปท. 

ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 50 
คน 

11.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

โครงการวัยรุ่น วัยใส รักอยา่งไรไม่ให้เส่ียง 0.00 ส านักปลัดเทศบาล 
เพื่อให้เยาวชนรูจ้ัก
ป้องกันและดูแล
ตัวเองอย่างถูกวิธ ี

ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 30 
คน 

12.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

โครงการส่งเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง 10,000.00 ส านักปลัดเทศบาล 
เพื่อส่งเสริม
ครอบครัวให้รู้จัก
ความพอเพยีง 

ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 30 
คน 

13.  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

โครงการส่งเสริมความรู้และคุ้มครองสิทธิสตรี 10,000.00 ส านักปลัดเทศบาล 
เพื่อส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพสตรี 

ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 30 
คน 

14.  
การพัฒนาบา้นเมือง
น่าอยู ่

โครงการขุดลอกรางระบายน้ า คสล.บ้านนา
ซ่อม หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 สายที่ 1 จากบริเวณ
หน้าบ้านนายอภิชาต ิแพงษา ไปทางถนนแยก
ไปหมู่บ้านสามแยก สายที ่2 จากบริเวรหน้า
บ้านนายสง่า วะนานาม ไปทางบ้านนายวิชัย 
ขันทะชา สายที่ 3 จากบริเวณหน้าบ้านนาย
ปั่น นาสิงเตา ไปทางบ้านนายมนตรี จตุเทน 
สายที่ 4 จากบริเวณหน้าบา้นนางหอมไกล จัน
เชียว ไปทางที่นานายแสงจันทร์ ปัญญาสาร 

100,000.00 กองช่าง 

เพื่อช าระล้างสิ่ง
ปฏิกูลที่ติดค้าง และ
ระบายน้ าออกจาก
ชุมชนได้อย่าง
สะดวก 

ลอกรางระบายน้ า คสล. กว้าง 
0.40 ม. ความยาวรวมไม่น้อย
กว่า 834 ม. 

15.  
การพัฒนาบา้นเมือง
น่าอยู ่

อุดหนุนส านักงานการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค
จังหวัดนครพนม 

700,000.00 กองช่าง 

เพื่อให้ประชาชนใน
เขตเทศบาลมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงและมี
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

1. ขยายเขตไฟฟ้า บ้านนาซ่อม 
หมูที่ 3 ความยาว 320 ม. 2.
ขยายเขตไฟฟ้า บ้านสามแยก 
หมู่ที่ 6 ความยาว 320 ม. 3.
ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง บ้านบะ
หว้า 7 ความยาวรวม 320 ม. 
พร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 4.
ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง บ้าน
ท่าเรือ หมู่ที่ 8 ความยาว 720 
ม. 

16.  
การพัฒนาบา้นเมือง
น่าอยู ่

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังที่ช ารุด สายจากที่
นานายราวี แมดมิ่งเหง้า ถึง บริเวณที่นานาย
ชม ชาสงวน 

33,200.00 กองช่าง 
เพื่อให้การคมนาคม
ในชุมชน
สะดวกสบายขึ้น 

ปริมาณงานถมลูกรังไม่น้อยกวา่ 
246 ลบ.ม. 

17.  
การพัฒนาบา้นเมือง
น่าอยู ่

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังที่ช ารุดสายจากที่
นานายสุรกฤษ ทะท ามัง ถึงบริเวณที่นานาย

32,400.00 กองช่าง 
เพื่อให้การคมนาคม
ในชุมชน

ปริมาณงานถมลูกรังไม่น้อยกวา่ 
240 ลบ.ม. 



วิไล ค าภูเงิน บ้านนาซ่อม หมู่ที ่3 สะดวกสบายขึ้น 

18.  
การพัฒนาบา้นเมือง
น่าอยู ่

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชุดสายจากบ้าน
นายก าธร เปาวะนา ถึงบริเวณที่นานางสมศรี 
เปาวะนา บ้านนาซ่อม หมู ่3 

24,300.00 กองช่าง 
เพื่อให้การคมนาคม
ในชุมชน
สะดวกสบายขึ้น 

ปริมาณงานถมลูกรังไม่น้อยกวา่ 

19.  
การพัฒนาบา้นเมือง
น่าอยู ่

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังที่ช ารุดสายจากที่
นานายบน ชาสงวน ถึงบริเวณที่นานายค าเจ้า 
นาโควงศ์ 

30,800.00 กองช่าง 
เพื่อให้การคมนาคม
ในชุมชน
สะดวกสบายขึ้น 

ปริมาณลงลูกรังไม่น้อยกว่า 228 
ลบ.ม. 

20.  
การพัฒนาบา้นเมือง
น่าอยู ่

ปรับรุงซ่อมแซมถนนลูกรังที่ช ารุดสายจากที่
นานายจันทร์ วะนานาม ถึง บริเวณที่นานาย
บุญค า แมดมิ่งเหง้า บา้นท่าเรือ หมู่ที ่8 

87,600.00 กองช่าง 
เพื่อให้การคมนาคม
ในชุมชน
สะดวกสบายขึ้น 

ปริมาณลงลูกรังไม่น้อยกว่า 648 
ลบ.ม. 

21.  
การพัฒนาบา้นเมือง
น่าอยู ่

ซ่อมแซมถนนลูกรังที่ช ารุดสายจากที่นานาย
กุล แกว้ลา ถึงบริเวณห้วยบ่อกอก บ้านท่าเรือ 
หมู่ที่ 8 

46,200.00 กองช่าง 
เพื่อให้การคมนาคม
ในชุมชน
สะดวกสบายขึ้น 

ปริมาณงานลงลูกรังไม่น้อยกว่า 
342 ลบ.ม. 

22.  
การพัฒนาบา้นเมือง
น่าอยู ่

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังที่ช ารุดสายจาก
ด้านหลังส านักงาน ทต.ท่าเรือ ถึง บริเวณที่นา
นายสาคร จันทร์แก้ว บ้านทา่เรือ หมู่ที ่8 

56,800.00 กองช่าง 
เพื่อให้การคมนาคม
ในชุมชน
สะดวกสบายขึ้น 

ปริมาณลงลูกรังไม่น้อยกว่า 420 
ลบ.ม. 

23.  

การพัฒนาและ
ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา การกีฬา 
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

โครงการจัดงานวันส าคัญและกิจกรรมอนัเป็น
การพิทักษ์รกัษาไว้ซ่ึงสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็น
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชน 

10,000.00 ส านักปลัดเทศบาล 

เพื่อแสดงออกถึง
ความจงรักภกัดีต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากัตริย ์

12 ครั้ง/ปี 

24.  

การพัฒนาและ
ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา การกีฬา 
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน) 

509,680.00 กองการศึกษา 
เพื่อสนับสนุนอาหาร
กลางวันแก่เด็ก
นักเรียน 

4 ครั้ง/ปี 

25.  

การพัฒนาและ
ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา การกีฬา 
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การ
เรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน(รายหวั) 

115,260.00 กองการศึกษา  
เพื่อให้เด็กนักเรียนมี
สื่อการเรียนการสอน
ที่ครบถ้วนทันสมัย 

1 ครั้ง/ปี 

26.  

การพัฒนาและ
ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา การกีฬา 
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

อุดหนุนโรงเรียนราษฎร์สามัคคีส าหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 

2,236,000.00 กองการศึกษา  
เพื่อสนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน 

4 ครั้ง/ปี 

27.  

การพัฒนาและ
ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา การกีฬา 
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

โครงการจัดงานประเพณีบุญสวนแตง 0.00 กองการศึกษา 
เพื่อสืบสานประเพณี
ให้คงอยู่ 

1 ครั้ง/ปี 

28.  
การพัฒนาและ
ส่งเสริมการศึกษา 

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 40,000.00 กองการศึกษา 
เพื่อสืบสานประเพณี
ท้องถิ่นให้คงอยู่ 

1 ครั้ง/ปี 



ศาสนา การกีฬา 
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

29.  

การพัฒนาและ
ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา การกีฬา 
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

โครงการจัดงานประเพณีสืบสานต านานแคน 5,700.00 กองการศึกษา 
เพื่อสืบสานประเพณี
ท้องถิ่นให้คงอยู่ 

1 ครั้ง/ปี 

30.  

การพัฒนาและ
ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา การกีฬา 
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญทางพุทธ
ศาสนา 

15,000.00 กองการศึกษา 
เพื่อสืบสานกิจกรรม
ทางศาสนาให้คงอยู ่

1 ครั้ง/ปี 

31.  

การพัฒนาและ
ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา การกีฬา 
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ 

0.00 กองการศึกษา 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้เยาวชน
ได้ใกล้ชิดกิจกรรม
ทางพุทธศาสนา 

1 ครั้ง/ปี 

32.  

การพัฒนาและ
ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา การกีฬา 
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีนมัสการ
พระธาตุประสิทธิ ์

0.00 กองการศึกษา 
เพื่อสืบสานประเพณี
ท้องถิ่นให้คงอยู่ 

1 ครั้ง/ปี 

33.  

การพัฒนาและ
ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา การกีฬา 
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมสนับสนุนโครงการ
สร้างเรือไฟเพื่อเข้าร่วมงานประเพณีไหลเรือ
ไฟจังหวัดนครพนม 

0.00 กองการศึกษา 
เพื่อเข้าร่วมงาน
ประเพณีไหลเรือไฟ 
จังหวัดนครพนม 

1 ครั้ง/ปี 

34.  

การพัฒนาและ
ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา การกีฬา 
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

อุดหนุนคณะกรรมหมู่บ้านในเขตเทศบาล
ต าบลท่าเรือ 

0.00 กองการศึกษา 
เพื่อสืบสานประเพณี
ท้องถิ่นให้คงอยู่ 

1 ครั้ง/ปี 

35.  

การพัฒนาและ
ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา การกีฬา 
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหวั)) 

173,400.00 กองการศึกษา 
เพื่อให้เด็กมีการ
เรียนการสอนที่ดีขึ้น 

เด็กนักเรียนใน ศพด. จ านวน 4 
แห่ง 

36.  

การพัฒนาและ
ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา การกีฬา 
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมปฏิบัติ
ธรรมเฉลิมพระเกียรติ 

5,000.00 กองการศึกษา 
เพื่อสืบสานกิจกรรม
ทางศาสนาให้คงอยู ่

1 ครัง้/ปี 



37.  

การพัฒนาและ
ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา การกีฬา 
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต าบล
ท่าเรือ 

0.00 กองการศึกษา 

เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างชุมชนและ
หน่วยงานราชการ 

ประชาชนผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ชุมชน จ านวน 160 คน 

38.  

การพัฒนา สร้าง
จิตส านึกและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และการท่องเท่ียว 

โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล 2,400.00  ส านักปลัดเทศบาล  

เพื่อสร้างจิตส านึก
ของประชาชนในการ
ทิ้งขยะและเกิด
นวัตกรรมในการ
แปรรูปขยะ 

1 ครั้ง/ปี 

39.  

การพัฒนา สร้าง
จิตส านึกและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และการท่องเท่ียว 

โครงการบริหารจัดการขยะต้นทาง  8,000.00 ส านักปลัดเทศบาล  
เพื่อสร้างจิตส านึก
ของประชาชนในการ
ทิ้งขยะ  

1 ครั้ง/ปี 

40.  

การพัฒนา สร้าง
จิตส านึกและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และการท่องเท่ียว 

โครงการผ้าป่าขยะ 0.00 ส านักปลัดเทศบาล 
เพื่อสร้างจิตส านึก
ของประชาชนในการ
ทิ้งขยะ 

1 ครั้ง/ปี 

41.  

การพัฒนา สร้าง
จิตส านึกและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และการท่องเท่ียว 

โครงการรณรงค์การใช้ถุงพลาสติกลดโลกร้อน 8,000.00 กองช่าง 

เพื่อปลูกฝังให้
ประชาชนและ
เยาวชนรุ่นใหม่
ห่างไกลการใช้
ถุงพลาสติก 

1 ครั้ง/ปี 

42.  

การพัฒนา สร้าง
จิตส านึกและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และการท่องเท่ียว 

โครงการปลูกป่าตามแนวพระราชด าริ 10,000.00 ส านักปลัดเทศบาล 
เพื่อเพิ่ม่ทรัพยากร
ป่าไม้ 

1 ครั้ง/ปี 

43.  

การพัฒนา สร้าง
จิตส านึกและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และการท่องเท่ียว 

โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมาร ี

30,000.00 ส านักปลัดเทศบาล  

เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมขาติ
และสิ่งแวดล้อมของ
ต าบลท่าเรือ 

1 ครั้ง/ปี 

44.  
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการฝึกอบรมอาชพีการเพาะเห็ด 0.00 ส านักปลัดเทศบาล 
ประชาชนมีอาชพี
เสริมและมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ผู้เข้าอบรม จ านวน 30 คน 

45.  
การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

โครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บา้นและ
ต าบล 

10,000.00 ส านักปลัดเทศบาล 
เพื่อให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในกิจการทาง
การเมือง 

1 ครั้ง/ปี 

46.  
การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

453,000.00 ส านักปลัดเทศบาล 
เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบั
การเลือกตั้ง 

ตามนโยบายรัฐบาล 

47.  
การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม 2,000.00 ส านักปลัดเทศบาล 

เพื่อขัดเกลาจิตใจ
ของพนักงาน
เทศบาลให้ตระหนัก
ต่อหน้าที่รับผิดชอบ 

1 ครั้ง/ปี 



48.  
การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหาร
องค์กร ยุค 4.0 

7,000.00 ส านักปลัดเทศบาล 
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การท างานของผู้น า
ท้องถิ่น 

1 ครั้ง/ปี 

49.  
การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร 0.00 ส านักปลัดเทศบาล 
เพื่อพัฒนาทักษะ
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรให้ดียิ่งขึ้น 

1 ครั้ง/ปี 

50.  
การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวขอ้ง
ด้านการศึกษาการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

16,000.00 กองการศึกษา  
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของบุคคลทาง
การศึกษา 

1 ครั้ง/ปี 

51.  
การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 

8,000.00 กองการศึกษา  
เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
เด็กปฐมวัยให้มีการ
พัฒนาที่ดีขึ้น 

1 ครั้ง/ปี 

52.  
การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอนาหว้า 10,000.00 ส านักปลัดเทศบาล  
เพื่อสนับสนุน
โครงการจัดงานรัฐ
พิธีและงานวันส าคัญ 

1 ครั้ง/ปี 

53.  
การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลท่าเรือ 

330,000.00 
 
กองช่าง 

เพื่อให้มีพื้นที่จัด
กิจกรรมที่ได้
มาตรฐาน 

ต่อเติมอาคารส านักงาน ขนาด
กว้าง 8 ม. ยาว 20 ม. 

54.  
การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

50,000.00 กองคลัง 

เพื่อปรับปรุงข้อมูล
ด้านการจัดเก็บภาษี
ให้มีความถูกต้อง
และชัดเจนยิ่งขึ้น 

ลูกหนี้ภาษีลดลง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     เทศบาลต าบลท่าเรือ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนาม
ในสัญญา รวม 28 โครงการ จ านวนเงิน 5,307,640 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 28 โครงการ จ านวนเงิน 5,155,886 ล้าน
บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 



การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 4 196,455.00 4 196,455.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
    

การพัฒนาบา้นเมืองนา่อยู่ 9 1,071,526.35 9 1,071,526.35 

การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ศาสนา การกีฬา 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน 

8 3,001,780.00 8 3,001,780.00 

การพัฒนา สร้างจิตส านึกและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และการทอ่งเที่ยว 

2 39,840.00 2 39,840.00 

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 5 846,284.96 5 846,284.96 

รวม 28 5,155,886.31 28 5,155,886.31 

    
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลท่าเรือ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบญัญตัิ/เทศ

บัญญตั ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
การจราจรในชุมชน 

1,000.00 900.00 900.00 100.00 

2.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

18,000.00 16,500.00 16,500.00 1,500.00 

3.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิง พล
อากาศหญิง สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจา้ฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารีฯ 

20,000.00 19,055.00 19,055.00 945.00 

4.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
เงินอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้านใน
เขตเทศบาลต าบลท่าเรือ 

160,000.00 160,000.00 160,000.00 0.00 

5.  การพัฒนาบา้นเมืองน่าอยู ่
โครงการขุดลอกราง
ระบายน้ า คสล. บ้านนา
ซ่อม หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

6.  การพัฒนาบา้นเมืองน่าอยู ่
อุดหนุนส านักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัด
นครพนม 

700,000.00 660,226.35 660,226.35 39,773.65 

7.  การพัฒนาบา้นเมืองน่าอยู ่ โครงการปรับปรุง 33,200.00 33,200.00 33,200.00 0.00 



ซ่อมแซมถนนลูกรังที่
ช ารุดสายจากที่นานาย
ราว ีแมดมิ่งเหง้า ถึง
บริเวณที่นานายชม     
ชาสงวน 

8.  การพัฒนาบา้นเมืองน่าอยู ่

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังที่
ช ารุดสายจากที่นานาย  
สุรกฤษ ทะท ามัง ถึง
บริเวณที่นานายวิไล ค าภู
เงิน บ้านนาซ่อม หมู ่3 

32,400.00 32,400.00 32,400.00 0.00 

9.  การพัฒนาบา้นเมืองน่าอยู ่

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังที่
ช ารุดสายจากบา้นนาย
ก าธร เปาวะนา ถึง
บริเวณที่นานางสมศรี 
เปาวะนา บ้านนาซ่อม 
หมู่ 3 

24,300.00 24,300.00 24,300.00 0.00 

10.  การพัฒนาบา้นเมืองน่าอยู ่

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังที่
ช ารุดสายจากที่นานาย
บน ชาสงวน ถึงบริเวณ 
ที่นานายค าเจา นาโควงศ์ 

30,800.00 30,800.00 30,800.00 0.00 

11.  การพัฒนาบา้นเมืองน่าอยู ่

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังที่
ช ารุดสายจากที่นานาย
จันทร์ วะนานาม ถึง
บริเวณที่นานายบุญค า 
แมดมิ่งเหง้า บ้านท่าเรือ 
หมู่ 8 

87,600.00 87,600.00 87,600.00 0.00 

12.  การพัฒนาบา้นเมืองน่าอยู ่

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังที่
ช ารุดสายจากที่นานาย
กุล แก้วลา ถึงบริเวณ
ห้วยบอ่กอก บา้นท่าเรือ 
หมู่ 8 

46,200.00 46,200.00 46,200.00 0.00 

13.  การพัฒนาบา้นเมืองน่าอยู ่

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังที่
ช ารุดสายจากด้านหลัง
ส านักงาน ทต.ท่าเรือ ถึง
บริเวณที่นานายสาคร 
จันทร์แก้ว บ้านทา่เรือ 
หมู่ 8 

56,800.00 56,800.00 56,800.00 0.00 

14.  
การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา การกีฬา ศิลปวัฒนธรรมและ

โครงการจัดงานวันส าคัญ
และกิจกรรมอัน เป็นการ

10,000.00 3,000.00 3,000.00 7,000.00 



ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น พิทักษ์รักษาไว้ซ่ึงสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ อันเป็น
ที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์
รวมจิตใจของประชาชน 

15.  
การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา การกีฬา ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน) 

509,680.00 509,680.00 509,680.00 0.00 

16.  
การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา การกีฬา ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าหนังสือ
เรียน ค่าอุปกรณ์การ
เรียน ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน ค่ากจิกรรม
พัฒนาผู้เรียน (รายหัว)) 

115,260.00 58,760.00 58,760.00 56,500.00 

17.  
การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา การกีฬา ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

เงินอุดหนุนโรงเรียน
ราษฎร์สามัคคี 

2,236,000.00 2,198,640.00 2,198,640.00 37,360.00 

18.  
การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา การกีฬา ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

โครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง 

40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 

19.  
การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา การกีฬา ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

โครงการส่งเสริมกิจรรม
ส าคัญทางพุทธศาสนา 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

20.  
การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา การกีฬา ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าจัดการ
เรียนการสอน(รายหัว)) 

173,400.00 171,700.00 171,700.00 1,700.00 

21.  
การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา การกีฬา ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมปฏบิัติ
ธรรมเฉลิมพระเกียรติ 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 

22.  
การพัฒนา สร้างจิตส านึกและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการปลูกป่าตามแนว
พระราชด าร ิ

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

23.  
การพัฒนา สร้างจิตส านึกและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรม
ราชกุมารีฯ 

30,000.00 29,840.00 29,840.00 160.00 

24.  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
โครงการจัดเวที
ประชาคมระดับหมู่บ้าน
และต าบล 

10,000.00 5,575.00 5,575.00 4,425.00 



25.  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
โครงการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาทอ้งถิ่น 

453,000.00 452,709.96 452,709.96 290.04 

26.  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอนาหวา้ 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

27.  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
โครงการปรับปรุงต่อเติม
อาคารส านักงานเทศบาล
ต าบลท่าเรือ 

330,000.00 330,000.00 330,000.00 0.00 

28.  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

50,000.00 48,000.00 48,000.00 2,000.00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 
เทศบาลต าบลท่าเรือ นาหว้า จ.นครพนม  

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสังคม 13 451,000.00 13 230,200.00 4 196,455.00 4 196,455.00 



 
 

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 20,000.00 1 0.00 
    

3.การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู ่ 9 1,111,300.00 9 1,111,300.00 9 1,071,526.35 9 1,071,526.35 

4.การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา การกีฬา ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

15 3,359,460.00 15 3,110,040.00 8 3,001,780.00 8 3,001,780.00 

5.การพัฒนา สร้างจิตส านกึและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิและการ
ท่องเที่ยว 

6 106,000.00 6 58,400.00 2 39,840.00 2 39,840.00 

6.การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 10 785,000.00 10 886,000.00 5 846,284.96 5 846,284.96 

รวม 54 5,832,760.00 54 5,395,940.00 28 5,155,886.31 28 5,155,886.31 
 

ช. ผลการด าเนินงาน 
     เทศบาลต าบลท่าเรือ ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริม
และสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง  
 
    ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลต าบลท่าเรือทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 
    จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
                                                              ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2564 
 
                                                                               
 
                                                                          (นายขวัญใจ  ชาสงวน) 
                                                                      นายกเทศมนตรีต าบลท่าเรือ 


