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ประกาศเทศบาลต าบลหนองหาร 

เรื่อง  การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 

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

  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ บัญญัติ

ให้องคก์รปกครองท้องถิ่นต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณการใชจ้่าย 

และผลการด าเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองคก์รปกครอง   

ส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๓๐(๕)  ก าหนดให้ผูบ้รหิารองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตาม  

และประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้ องถิ่น และประกาศผลการติดตาม  และประเมินผล

แผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ และตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๘ข้อ ๓๐(๕) เทศบาลต าบลหนองหาร จึงขอประกาศผลการ

ด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จา่ย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕7 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนรว่มในการตรวจสอบ   

และก ากับการบริหารจัดการเทศบาลต าบลหนองหาร ดังนี้ 

  ก. วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลหนองหาร 

“หนองหารต าบลแห่งความเป็นหนึ่งของสังคมคุณภาพชวีิต และสิ่งแวดล้อมที่ดี” 

  ข. พันธกจิ  การพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองหาร มีดังนี้ 

  ๑. จัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน การคมนาคมขนส่ง  

       การสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และสะดวกครบทุกด้าน 

  ๒. ให้ความส าคัญกับเศรษฐกจิชุมชน การลงทุน การท่องเที่ยว ทั้งระบบ และครบวงจร 

  ๓. มุ่งสรา้งความเป็นเลิศทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยส่งเสรมิ และบรหิารด้าน 

      การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แกเ่ด็ก และเยาวชนในพืน้ที่ อย่างทั่วถงึ 

  ๔. มุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

  ๕. ส่งเสรมิการพัฒนาคน และสังคม 

  ๖. พัฒนาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดระเบียบชุมชน สังคม 

  ๗. เน้นส่งเสรมิการพัฒนาการบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดี 

 

 

 



  ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  เทศบาลต าบลหนองหารได้ก าหนดยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการ 

  พัฒนายุทธศาสตรไ์ว้ ๗ ยุทธศาสตร ์ดังนี้ 

  ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑ พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานด้านการคมนาคม ขนส่ง สาธารณูปโภค และ

สาธารณูปการ 

๑.๒ พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานทางการเกษตร 

  ๒. ด้านเศรษฐกจิ การลงทุน และการท่องเที่ยว 

   ๒.๑ พัฒนาเครอืข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

   ๒.๒ พัฒนาการสรา้ง และพัฒนาการรวมกลุ่ม (Cluster) 

   ๒.๓ สรา้งภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจ 

   ๒.๔ พัฒนา และส่งเสรมิศักยภาพผู้ประกอบการ 

   ๒.๕ ส่งเสรมิพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายสินคา้ผลิตภัณฑชุ์มชน 

   ๒.๖ สรา้งความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตร 

   ๒.๗ การพัฒนา และสรา้งมาตรฐานการท่องเที่ยว และสรา้งการเรียนรู ้และ 

ประสบการณร์ว่ม 

 ๒.๘ สรา้งภาพลักษณด์้านการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์เชิงรุก และการตลาด 

 ๒.๙ พัฒนา และปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว และบรกิารทางการท่องเที่ยว 

๓. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 ๓.๑ บรหิาร และจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 

 ๓.๒ ส่งเสรมิการศึกษา และเรียนรูต้ลอดชีวติ 

 ๓.๓ ขยายโอกาสทางการศึกษาแก ่เด็ก เยาวชน 

 ๓.๔ การจัดการองคค์วามรู้ทางศาสนา และวัฒนธรรม แก ่เด็ก เยาวชน และ

ประชาชนทั่วไป 

 ๓.๕ การเช่ือมโยงวิถีชุมชนศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม แก ่เด็ก เยาวชน และ 

ประชาชนทั่วไป 

 ๓.๖ พัฒนา และส่งเสรมิการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

๔. ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

 ๔.๑ การปลูกจติส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

 ๔.๒ การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

๕. ด้านการพัฒนาคน และสังคม 

 ๕.๑ การสังคมสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ผู้ปว่ยโรคร้ายแรง 

 ๕.๒ เสริมสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน และสังคม 

 ๕.๓ ส่งเสรมิสุขภาวะของชุมชน 

 ๕.๔ ส่งเสรมิศักยภาพของเด็ก และเยาวชน 

 

 

 



๖. ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดระเบียบชุมชน สังคม 

 ๖.๑ ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

 ๖.๓ การเสริมสรา้ง ปรับปรุง ประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย                  

งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 

๗. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 ๗.๑ การสรา้งจิตส านึก และพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ และ                    

ภาคประชาชน 

 ๗ .๒ ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบรหิารจัดการ และ                            

การตรวจสอบควบคุม 

 ๗.๓ จัดหา และสรา้งปัจจัยสนับสนุนในการบรหิารงานขององคก์ร 

 

ง. การวางแผนพัฒนา 

เทศบาลต าบลหนองหารได้จัดท าแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาและแผนพัฒนา ๓ ป ี

 (พ.ศ. ๒๕๕7-๒๕๕9) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า

แผนพัฒนาองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที

ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพืน้ที่ก่อน

น ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพืน้ที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๓ ปีต่อไป 

  เทศบาลต าบลหนองหาร ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา  ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕7-๒๕๕9) เมื่อวันที่  

31 พฤษภาคม  ๒๕๕6 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕7-๒๕๕9)

รวม 107 โครงการ งบประมาณ 25,557,530.00 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร ์ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 

๑. ด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๒, ด้านเศรษฐกจิ การลงทุน และการท่องเที่ยว 

๓. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

๔. ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

๕. ด้านพัฒนาคน และสังคม 

๖. ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดระเบียบชุมชน 

๗. การพัฒนาด้านบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ด ี
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แผนภูม ิ แสดงโครงการในแผนพัฒนา ๓ ปี ของเทศบาลต าบลหนองหาร 

โครงการในแผนพัฒนา ๓ ป ี

 
แผนภูม ิ แสดงงบประมาณในแผนพัฒนา ๓ ปี ของเทศบาลต าบลหนองหาร 

งบประมาณในแผนพัฒนา ๓ ป ี

 
จ. การจัดท างบประมาณ 

  ผู้บริหา รเทศบาลต าบลหนองหาร ได้ประกาศใช้ขอ้บัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 30 

กันยายน ๒๕๕6 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน  52 โครงการ งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวนเงิน 8,683,380 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร ์ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

๑. ด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน 

๒, ด้านเศรษฐกจิ การลงทุน และการท่องเที่ยว 

๓. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

๔. ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

๕. ด้านพัฒนาคน และสังคม 

๖. ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการจัดระเบียบชุมชน 

๗. การพัฒนาด้านบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ด ี
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลหนองหาร มีดังนี ้

รวม ตั้งงบประมาณ 7 ยุทธศาสตร ์52 โครงการ 8,683,380 บาท 

ช่ือโครงการ หน่วยงานทีรับผดิชอบ แหล่งท่ีมา 
งบตามขอ้บญัญติั/

เทศบญัญติั 

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 
ซอยโพธิสันติ หมู่ท่ี 7 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 393,600.00 

2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 
ซอยหลงัร้านอนนัตพ์านิชย ์หมู่ท่ี 7 
(หลงัร้านโสภิณพานิชย(์เดิม)) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 142,600.00 

3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็
ซอยบา้นนางจนัทร์เพญ็ หมูุท่ี 8 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 239,600.00 

4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็
บา้นนายจ ารัส ปินทราย (ซอยลุงแจ๊ค) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 172,500.00 

5. จดังานสืบสานประเพณีรดน ้าด าหวั
ผูสู้งอาย ุ

ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จดัเก็บและจดัสรรให ้

80,000.00 

6. โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการ
บริหารสถานศึกษา ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็
เทศบาลต าบลหนองหาร 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

รายไดจ้ดัเก็บเอง 380,000.00 

7. อุดหนุนโรงเรียนบา้นหนองหาร(ทิพ
วนัอุทิศ)ในสังกดั สพฐ. 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 660,000.00 

8. จดังานประเพณียีเ่ป็งร าลึก (ลอย
กระทง) 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

รายไดจ้ดัเก็บเอง 100,000.00 

9. อุดหนุนสภาวฒันธรรมต าบลหนอง
หาร 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 155,000.00 

10. จดัซ้ือวสัดุอาหารเสริม(นม) 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 417,900.00 

11. โครงการอบรมพฒันาประสิทธิภาพ
คณะกรรมการบริหารและบุคลากรศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

รายไดจ้ดัเก็บเอง 30,000.00 

12. โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว
ทุกหมู่บา้นในเขตเทศบาลต าบลหนอง
หาร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เงินสะสม 1,628,600.00 

13. เมืองน่าอยู ่
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เงินอุดหนุนทัว่ไป,เงิน
อุดหนุนจากรัฐบาลจดัเก็บ

และจดัสรรให้ 
250,000.00 

14. ป้องกนั และแกไ้ขปัญหามลพิษทาง ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 30,000.00 



อากาศ ส านกังานปลดั อบต. จดัเก็บและจดัสรรให ้

15. อนุรักษแ์หล่งน ้า และป่าไมต้ามแนว
พระราชด าริ 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

รายไดจ้ดัเก็บเอง 50,000.00 

16. จดังานแข่งขนักีฬาประชาชน
ทอ้งถ่ิน 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

รายไดจ้ดัเก็บเอง 150,000.00 

17. สงเคราะห์เดก็ยากไร้ ผูย้ากไร้ และ
ผูด้อ้ยโอกาส 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จดัเก็บและจดัสรรให ้

10,000.00 

18. จดัประชุมประชาคม เพื่อการ
วางแผน/จดัท าแผนพฒันา และแผน
ชุมชน 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

รายไดจ้ดัเก็บเอง 20,000.00 

19. โครงการสมทบกองทุนสวสัดิการ
ชุมชนเทศบาลต าบลหนองหาร 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จดัเก็บและจดัสรรให ้

40,000.00 

20. ป้องกนั และแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จดัเก็บและจดัสรรให ้

30,000.00 

21. จดังานเฉลิมพระเกียรติ และ
กิจกรรมปกป้องสถาบนัส าคญัของชาติ 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จดัเก็บและจดัสรรให ้

120,000.00 

22. อุดหนุนอาสาสมคัรสาธารณะสุข
ประจ าหมู่บา้น 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 75,000.00 

23. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จดัเก็บและจดัสรรให ้

125,000.00 

24. สมทบกองทุนระบบหลกัประกนั
สุขภาพ (สปสช) 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จดัเก็บและจดัสรรให ้

180,000.00 

25. จดังานวนัสตรีสากล 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

รายไดจ้ดัเก็บเอง 20,000.00 

26. ป้องกนัโรคติดต่อระหวา่งคน และ
สัตว ์

ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จดัเก็บและจดัสรรให ้

50,000.00 

27. จดังานวนัเดก็แห่งชาติ 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

รายไดจ้ดัเก็บเอง 10,000.00 

28. เสริมสร้าง และพฒันาการกีฬา
ระดบัต าบล 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

รายไดจ้ดัเก็บเอง 25,000.00 

29. โครงการส ารวจและจดัเก็บขอ้มลู
พ้ืนฐานในการจดัท าแผนพฒันาของ
เทศบาลต าบลหนองหาร 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

รายไดจ้ดัเก็บเอง 20,000.00 

30. โครงการป้องกนัไขเ้ลือดออก 
ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จดัเก็บและจดัสรรให ้

50,000.00 

31. โครงการพฒันาศกัยภาพแกนน าเดก็
และเยาวชน 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จดัเก็บและจดัสรรให ้

30,000.00 

32. โครงการจดัซ้ือครุภณัฑอ่ื์น (เตน้ท์ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง เงินสะสม 99,000.00 



จดักิจกรรม จ านวน 10 หลงั) สุขาภิบาล, กองประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

33. โครงการก่อกสร้างโรงเก็บของ
ภายในบริเวณฌาปนสถานหมู่ท่ี 13 
บา้นดอยนอ้ย(ป๊อกใน) จ านวน 1 หลงั 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เงินสะสม 195,600.00 

34. ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานศูนย ์
บริการการแพทยฉุ์กเฉินเทศบาลต าบล
หนองหาร 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จดัเก็บและจดัสรรให ้

20,000.00 

35. ป้องกนั และลดอุบติัเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาล งานประเพณี วฒันธรรม
ทอ้งถ่ินและกิจกรรมของเทศบาล 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จดัเก็บและจดัสรรให ้

20,000.00 

36. โครงการด าเนินงานศูนย์
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน
ต าบลหนองหาร 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จดัเก็บและจดัสรรให ้

30,000.00 

37. อุดหนุนที่ท  าการปกครองจงัหวดั
เชียงใหม่ 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จดัเก็บและจดัสรรให ้

10,000.00 

38. อุดหนุนที่ท  าการปกครองอ าเภอสัน
ทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จดัเก็บและจดัสรรให ้

75,000.00 

39. อุดหนุนส านกังานส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จดัเก็บและจดัสรรให ้

10,000.00 

40. ค่าจา้งหน่วยงาน หรือสถาบนัท า
การส ารวจประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
การปฎิบติัราชการ และความพึงพอใจ 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จดัเก็บและจดัสรรให ้

35,000.00 

41. อบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการมีส่วน
ร่วมการเรียนรู้ภาคประชาชน ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จดัเก็บและจดัสรรให ้

450,000.00 

42. โครงการจดัการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทอ้งถ่ิน/ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเทศบาลต าบล
หนองหาร 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จดัเก็บและจดัสรรให ้

250,280.00 

43. อุดหนุนเทศบาลต าบลเมืองเลน็ ตาม
โครงการด าเนินงานศูนยร์วมข่าวการ
จดัซ้ือจดัจา้ง 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จดัเก็บและจดัสรรให ้

25,000.00 

44. โครงการปรับลดขั้นตอน ระยะเวลา 
การใหบ้ริการจดัเก็บภาษี และสร้าง
ความพึงพอใจในการช าระภาษี 

ส่วนการคลงั, กองคลงั, ส านกัคลงั 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จดัเก็บและจดัสรรให ้

8,000.00 

45. โครงการส่งเสริม และสร้าง
แรงจูงใจส าหรับผูช้  าระภาษี ครบถว้น 
ภายในก าหนดเวลาแก่ผูช้  าระภาษี 

ส่วนการคลงั, กองคลงั, ส านกัคลงั 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จดัเก็บและจดัสรรให ้

8,000.00 

46. โครงการฝึกอบรมหลกัสูตร ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 30,000.00 



คุณธรรม จริยธรรม และะวนิยัราชการ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
เทศบาลต าบลหนองหาร 

ส านกังานปลดั อบต. จดัเก็บและจดัสรรให ้

47. โครงการจดัท าแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิ์น 

ส่วนการคลงั, กองคลงั, ส านกัคลงั 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จดัเก็บและจดัสรรให ้

200,000.00 

48. จดัซ้ือครุภณัฑ ์และยานพาหนะ
ขนส่ง 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จดัเก็บและจดัสรรให ้

820,700.00 

49. จดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ (ส านกั
ปลดัเทศบาล) 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, 
ส านกังานปลดั อบต. 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จดัเก็บและจดัสรรให ้

84,300.00 

50. ปรับปรุงดดัแปลงต่อเติมรถบรรทุก 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จดัเก็บและจดัสรรให ้

550,000.00 

51. จดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ (กอง
คลงั) 

ส่วนการคลงั, กองคลงั, ส านกัคลงั 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จดัเก็บและจดัสรรให ้

38,700.00 

52. จดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์(กอง
ช่าง) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านกัช่าง, 
ส านกัการช่าง 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จดัเก็บและจดัสรรให ้

39,000.00 

 

 

 

แผนภูม ิแสดงงบประมาณในข้อบัญญัตงิบประมาณของเทศบาลต าบลหนองหาร 

 

 
   

 

 

 

 

 

948,300.00 

-

3,451,500.00 

330,000.00 
1,249,600.00 

70,000.00 

2,633,980.00 

งบประมาณ ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านการศึกษา

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

ด้านพฒันาคน และสงัคม

ด้านป้องกนับรรเทาสาธารณ
ภยั
ด้านบริหารจดัการบ้านเมือง



 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 

  เทศบาลต าบลหนองหาร มีการใชจ้่ายงบประมาณในการด าเนิน โครงการตามข้อบัญญัติ

งบประมาณโดยได้มีการกอ่หนีผู้กพัน / ลงนามในสัญญา รวม 37 โครงการ จ านวนเงิน 7,199,871.84 

บาท มีการเบกิจา่ยเงิน จ านวน 37 โครงการ จ านวนเงิน  7,199,871.84 บาท สามารถจ าแนกตาม

ยุทธศาสตรไ์ด้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่าย 

งบประมาณ 

1. ด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน 

2. ด้านเศรษฐกจิ การลงทุน 

3. ด้านการศึกษา ศาสนา 

4. ด้านอนุรักษ์ธรรมชาต ิ

5. ด้านพัฒนาคน และสังคม 

6. ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารภัย 

7. ด้านบรหิารจัดการบา้นเมือง 

7 

- 

5 

1 

9 

3 

12 

1,482,194.00 

- 

1,532,865.19 

210,284.00 

644,320.50 

9,975.00 

3,320,233.15 

7 

- 

5 

1 

9 

3 

12 

1,482,194.00 

- 

1,532,865.19 

210,284.00 

644,320.50 

9,975.00 

3,320,233.15 

รวม 37 7,199,871.84 37 7,199,871.84 

 

แผนภูม ิแสดงโครงการในแผนพัฒนา 3 ป/ีเทศบัญญัต/ิกอ่หนีผู้กพัน ,ลงนามในสัญญา/มีการเบกิจา่ยเงินแล้ว

ของเทศบาลต าบลหนองหาร 

 
 ช. ผลการด าเนินงานอื่น ๆ 

 เทศบาลต าบลหนองหาร ได้ด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณปี 255 7                       

ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสรมิและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน                 

ในพืน้ที่ จนโครงการต่าง ๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกดิประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพืน้ที่และพืน้ที่

ใกล้เคยีง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

 

0 10 20 30 40 50

ยทุธศาสตร์ท่ี 1

ยทุธศาสตร์ท่ี 2

ยทุธศาสตร์ท่ี 3

ยทุธศาสตร์ท่ี 4

ยทุธศาสตร์ท่ี 5

ยทุธศาสตร์ท่ี 6

ยทุธศาสตร์ท่ี 7

แผนด าเนินงาน

ข้อบญัญติัเทศบญัญติั

เซ็นสญัญา

เบิกจ่ายแล้ว



1. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล . ซอยโพธิสันติ  หมู่ท่ี 7 บ้านหนองหาร  สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์ 

ด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานด้านการคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และ

สาธารณูปการ     

        

        

2. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล . ซอยโสภิณ หมู่ท่ี 7 บ้านหนองหาร  สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์  

ด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานด้านการคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และ

สาธารณูปการ 

        

3. โครงการ ก่อสร้างถนน คสล . ซอยจันทร์เพ็ญ  หมู่ท่ี 8 บ้านวิเวก สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์             

ด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานด้านการคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และ

สาธารณูปการ 

        

        



 

4. โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรตี (Overlay) ซอยบ้านนายจ ารัส หมู่ท่ี 8

บ้านวิเวก สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์ ด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานด้านการ

คมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

        

        
 

5. โครงการปรับปรุงผิวทางด้วยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรตี (AC) ซอยบ้านนายชุมพล หมู่ท่ี 

10 บ้านเกษตรใหม่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์ ด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานด้าน

การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

       

       

 

 

 



6. โครงการ ปรับปรุงผิวทางด้วยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรตี (AC) ถนนสายหลั ก หมู่ท่ี 13    

บ้านดอยน้อยพัฒนา สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานด้าน

การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

        
 

7. โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น  สอดคล้องกับยุทธศาสตรด์้านการ

บรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดี การพัฒนาส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบรหิารจัดการ 

และการตรวจสอบควบคุม 

        

        
 

8. โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมปกป้องสถ าบันส าคัญของชาติ สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคน และสังคม เสริมสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

       

       
 



9. โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก สอดคล้องกับยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคน และสังคม การพัฒนา

ส่งเสรมิสุขภาวะ และสาธารณสุขของชุมชน 

       

       

10. โครงการ วางท่อประปาบ้านท่าโป่ง  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน พัฒนา

โครงสรา้งพืน้ฐานด้านการกอ่สรา้ง ปรับปรุง พัฒนาระบบประปา 

        
 

11.  บ ารุงรักษา และปรับปรุงท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง สอดคล้องกับยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพืน้ฐาน 

พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานด้านการบ ารุงรักษา และปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสรา้ง 

        

       

 

 

 



สถานะการคลัง เทศบาลต าบลหนองหาร 

อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

  รายรับจริง ประมาณการ 

  ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ยอดต่าง (%) ปี 2557 

หมวดภาษีอากร              

     ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน        211,864.00 223,241.00 261,863.00 537,900.00 -1.2 % 550,000.00 

     ภาษีบ ารุงทอ้งที ่ 223,690.80 245,335.60 243,628.45 252,183.20 20.88 % 285,400.00 

     ภาษีป้าย 18,375.20          19,786.00 19,897.00 25,768.00 -1.63 % 27,000.00 

     อากรการฆา่สัตว ์ 226,500.00 302,000.00 303,000.00 451,000.00 10.86 % 500,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 680,412.00 790,362.60 828,388.45 1,266,851.20     1,362,400.00 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ

ใบอนุญาต              

     ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว ์ 339ม750.00 453,000.00 454,500.00 676,500.00 10.86 % 750,000.00 

     ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว ์ 67,950.00          90,600.00 90,900.00 135,300.00 10.86 % 150,000.00 

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต

การขายสุรา 258.02 1,484.10 1,396.80 130.95 7.39 % 1,500.00 

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุม

อาคาร 10,113.52 5,188.50 3,569.40 22,052.70 -9.31 % 20,000.00 

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่น

ประกาศ 0.00 1,020.00 910.00 340.00 9.86 % 1,000.00 

ค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอย 0.00 289,860.00 356,445.00 333,705.00 100 % 380,000.00 

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 0.00 700.00 910.00 630.00 9.89 % 1,000.00 

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 2,250.00 1,400.00 1,500.00 78.57 % 2,500.00 

ค่าปรับผู้กระท าผดิกฎหมายรักษาความ

สะอาด ฯ 0.00            0.00 0.00 5,000.00 78.57 % 0.00 

ค่าปรับการผิดสัญญา 5,088.00 688.00 0.00 33,763.00 100 % 30,000.00 

ค่าปรับอื่น ๆ  0.00 2,000.00 1,600.00 0.00 10.86  2,000.00 

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับ

กจิการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 69,900.00 67,500.00 70,720.00 88,060.00 20.19 % 90,000.00 

 ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุม

อาคาร 1,200.00 865.00 985.00 880.00 1.52 % 1,000.00 

ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน ส่ิง

ปฏิกูล หรือมูลฝอย 0.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00 100 % 5,000.00 

ค่าใบอนุญาตโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย

เสียง 0.00 60.00 10.00 60.00 66.67 % 100.00 

     ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 5,000.00 1,020.00 0.00 0.00 100 % 1,000.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ

ใบอนุญาต 499,259.54      926,235.60 988,346.20 1,303,321.65    1,435,100.00 

        

        



 

 

 

 

 

 

  รายรับจริง ประมาณการ 

  ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ยอดต่าง (%) ปี 2557 

หมวดรายได้จากทรัพย์สนิ              

     ดอกเบ้ีย 126,562.96 78,503.20 128,646.96 168,612.04 53.85 % 150,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สนิ 126,562.96 78,503.20 128,646.26 168,612.04    150,000.00 

หมวดรายได้จากทุน             

     ค่าขายทอดตลาดทรัพยสิ์น 0.00 800.00 0.00 4,341.00 100 % 5,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 800.00 0.00 4,341.00    5,000.00 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด        

     เงนิที่มผีู้อุทศิให ้ 0.00 0.00 20.00 40,001.00 -100 % 0.00 

     ค่าขายแบบแปลน 37,500.00 28,900.00 27,000.00 26,500.00 -7.41 % 25,000.00 

ค่ารับรองส าเนา และถ่ายเอกสาร 0.00 167.00 459.00 14.00 8.93 % 500.00 

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 108,884.00 60,750.00 61,800.00 90,600.00 61.81 % 100,000.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 146,384.00        89,817.00 89,279.00 157,115.00    125,500.00 

หมวดภาษีจัดสรร             

ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พรบ. ก าหนด

แผน 5,210,609.63 4,757,174.12 5,277,129.82 6,484,718.01 4.6 % 6,900,000.00 

     ภาษีมูลค่าเพ่ิม 1 ใน 9 1,028,401.08 1,144,709.05 1,414,683.86 1,394,869.24 -8.11 % 1,500,000.00 

     ภาษีธุรกจิเฉพาะ 8,152.87 143,698.23 142,821.91 153,328.77 5.03 % 150,000.00 

     ภาษีสุรา 452,152.03 493,767.53 575496.13 563,050.21 -13.12 % 600,000.00 

     ภาษีสรรพสามิต 1,224,591.69 1,189,691.28 1,034,471.04 1,228,990.57 16 % 1,300,000.00 

     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 -25  3,000.00 

     ค่าภาคหลวงแร ่ 24,399.75 36,648.64 9,356.19 19,923.18 260.77 % 20,000.00 

     ค่าภาคหลวงปโิตรเลียม 17,187.16 27,014.51 50,212.99 41,307.69 -20.34 % 50,000.00 

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ

และนิติกรรมตามประมวล 1,481,612.00 2,065,124.00 2,653,235.00 2,842,768.00 1.76 % 2,900,000.00 

กฎหมายที่ดิน             

รวมหมวดภาษีจัดสรร 9,447,106.21   9,857,827.36 11,161,406.94 12,732,955.67    13,423,000.00 

  รายรับจริง ประมาณการ 

  ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ยอดต่าง (%) ปี 2557 

หมวดเงินอุดหนุน              

     เงนิอุดหนุนทั่วไป ส าหรับ

ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และ

ภารกจิถ่ายโอนเลือกท า 

3,043,612.00 3,287,158.00 3,269,288.00 3,771,586.00 16.23 % 3,800,000.00 

เงนิอุดหนุนเฉพาะกจิ  

(จากกรมส่งเสริม) 
3,199,800.00 2,089,868.00 3,328,917.72 3,540,180.00 0 % 0.00 

เงนิอุดหนุนเฉพาะกจิ (จากเอกชน) 0.00 116,314.59 0.00 0.00 0 % 0.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุน 6,243,412.00  5,493,340.59 6,598,205.72 7,311,766.00   3,800,000.00 

รวมทุกหมวด 17,143,136.71 17,236,886.35 19,794,273.27 22,944,962.56   20,301,000.00 



 

ทั้งนี ้หากประชาชนทุกทา่นหรือส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัย หรือมีความประสงคจ์ะเสนอ

ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบรหิารงานของเทศบาลต าบลหนองหาร สามารถติดต่อสอบถามข้อมูล

เพิ่มเติมได้ที่ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหาร หรือแจ้งผ่านผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองหารเพื่อจะได้

พิจารณาวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพืน้ที่ในระยะ

ต่อไป 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่  26  เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2557 

 

      

(นางสุพิศ  เถียรทิม) 

นายกเทศมนตรตี าบลหนองหาร 

 

 


