
 
ประกาศ เทศบาลต าบลทะเมนชัย 

เร่ือง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 

******************************************* 
    ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง  
มีกลไกให้ประชาชนในท้องถินมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 30 (5) 
 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นใ 
ห้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผ้ับริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     ดังน้ันเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลทะเมนชัย จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผล 
การด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ 
ก ากับการบริหารจัดการเทศบาลต าบลทะเมนชัย ดังน้ี  
ก. วิสัยทัศน ์ของเทศบาลต าบลทะเมนชัย  
    "สภาพแวดล้อมน่าอยู่ สาธารณูปโภคครบครัน การคมนาคมสะดวก การศึกษาก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน บนหลักการบริหารจัดการ 
บ้านเมืองที่ดี" 
ข. พันธกิจ ของเทศบาลต าบลทะเมนชัย  
     
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลต าบลทะเมนชัยได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนบนหลักปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง" 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ง. การวางแผน 
    เทศบาลต าบลทะเมนชัย ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 
 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แทจ้ริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อน
น ามา 
จัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  
 
    เทศบาลต าบลทะเมนชัย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)  

ยุทธศาสตร์ 
2566 2567 2568 2569 2570 

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

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คมนาคมขนส่ง 

23 37,850,000.00 28 41,900,000.00 29 44,300,000.00 16 32,050,000.00 12 31,500,000.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษาและ

55 14,930,350.00 58 28,180,350.00 56 17,880,350.00 54 14,580,350.00 54 14,580,350.00 



พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค/
สาธารณูปการ 

33 21,620,000.00 23 14,220,000.00 16 8,360,000.00 8 4,520,000.00 6 3,520,000.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจชุมชนบน
หลักปรัชญา 
"เศรษฐกิจพอเพียง" 

14 2,660,000.00 14 2,660,000.00 13 2,160,000.00 13 2,160,000.00 13 2,160,000.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

7 11,350,000.00 7 11,350,000.00 7 11,350,000.00 7 11,350,000.00 7 11,350,000.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

53 41,639,500.00 54 31,039,500.00 49 29,989,500.00 48 29,689,500.00 48 29,689,500.00 

รวม 185 130,049,850.00 184 129,349,850.00 170 114,039,850.00 146 94,349,850.00 140 92,799,850.00 
 

    
 จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารเทศบาลต าบลทะเมนชัย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 0 โครงการ งบประมาณ 0 บาท 
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังน้ี  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตาม
ข้อบัญญตั ิ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง - - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต - - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ - - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนบนหลักปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง" - - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี - - 

รวม 0 0.00 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 



    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลทะเมนชัย มีดังน้ี 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทรีับผดิชอบ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

 

 
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     เทศบาลต าบลทะเมนชัย มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหน้ีผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 0 โครงการ  
จ านวนเงิน 0 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 0 โครงการ จ านวนเงิน 0 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังน้ี 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การกอ่หนี้ผกูพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง 
    

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ 
    

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนบนหลักปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง" 
    

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
    

รวม 0 0.00 0 0.00 

     
     รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลทะเมนชัย ที่มีการก่อหน้ีผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังน้ี  

  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน  งบตามข้อบัญญัต/ิเทศ
บัญญัต ิ

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 
 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2565 
เทศบาลต าบลทะเมนชัย ล าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์  

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง 
        

ข้อมูล ณ 12/04/2565 
        

  

 
 ช. ผลการด าเนินงาน 
               เทศบาลต าบลทะเมนชัย ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและ
สนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่
ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังน้ี 
อปท. ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรยีบเทียบ รูปถ่าย ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการด าเนินงานด้าน
อื่น ๆ 
 
 



ซ. คณะกรรมการ 
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท ์ เบอร์มือถือ email 

นายปัญญา มาจิตต์ ปลัดเทศบาลต าบลทะเมนชัย 044187105 - - 

นายเสรี ซึมรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล 044187105 - - 

นายวรเดช เภสัชชา สมาชิกสภาเทศบาล 044187105 - - 

นายบุญส่ง โฉมดี สมาชิกสภาเทศบาล 044187105 - - 

นายดนัย มนเพียรจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ 044187105 - - 

นางกมลพร เมืองงาม ผู้ทรงคุณวุฒ ิ 044187105 - - 

นายถวิล เนตรวิลา ผู้ทรงคุณวุฒ ิ 044187105 - - 

นายมนตรี ซอยรัมย์ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 044187105 - - 

นายบุญลือ สุดสายเนตร ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 044187105 - - 

นายบุญมี ตอรบรัมย์ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 044187105 - - 

นายทรงศักด์ิ สิรัมย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนอง
หญ้าปล้อง 

0831005305 - - 

นายอุทัย ไร่ขาม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนอง
ตาดน้อย 

0823427015 - - 

นายสุรวุฒิ สุเรรัมย์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านบุแปบ 

0810660493 - - 

นายธนาวัตร์ ไชโยทวีรัชต์ หัวหน้าส านักปลัด 0441857105 - - 

น.ส.ธนพร ขาวสระ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 

0441857105 - - 

 
             2. คณะกรรมการ ตดิตามแผน 

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท ์ เบอร์มือถือ email 

นายสุรวุฒิ สุเรรัมย์ ประธานคณะกรรมการ 0441857105 - - 

นายสุพรรณ ซึมรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล 0441857105 - - 

นายมานิตย์ ชุบรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล 0441857105 - - 

นายอัครชัย ซึมรัมย์ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 0441857105 - - 

นายมนตรี ซอยรัมย์ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 0441857105 - - 

นายประสิทธิ์ ชัยวิชา ผู้ทรงคุณวุฒ ิ 0441857105 - - 

นายวัชระ ละมุล สมาชิกสภาเทศบาล 0441857105 -  

นางอุหลัน สิบรัมย์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ 0441857105 -  



นายปัญญา มาจิตต์ กรรมการและเลขานุการ 0441857105 - - 

นางอาภรณ์ หมั่นกิจ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนอง
ตาดน้อย 

0810660493 - - 

นายธนาวัตร์ ไชโยทวีรัชต์ หัวหน้าส านักปลัด 0441857105 - - 

 
   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท ์ เบอร์มือถือ email 

นายปัญญา มาจิตต์ ปลัดเทศบาลต าบลทะเมนชัย 044187105 - - 

นายพิพัฒน์ เรืองประโคน รองปลัดเทศบาล าบลทะเมนชัย 044187105 - - 

นายธนาวัตร์ ไชโยทวีรัชต์ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 044187105 - - 

นางนุชนาฏ ชาญรัมย์ ผู้อ านวยการกองคลัง 044187105 - - 

นางประสพสุข ศลาประโคน ผู้อ านวยการกองช่าง 044187105 - - 

นางสาวณัชชา ฉวีวรรณ ผู้อ านวยการกองการศึกษา 044187105 - - 

นางสาววราพร สมันรัมย์ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 044187105 - - 

นายสุทิน ซุงรัมย์ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 044187105 - - 

นายสันติ เจษฎาภานุกุล ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 044187105 - - 

นายธนาเดช ตีระมาศวณิช ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 044187105 - - 

นางสาวธนพร ขาวสระ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 

044187105 - - 

นางสาวพิมพ์ลดา ธีระมนต์ปราณีต นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 044187105 - - 

  
    ทั้งน้ี หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การ

บริหารงานขอเทศบาลต าบลทะเมนชัยทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุง  การด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ใน
ระยะต่อไป 
                   จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
                           

              ประกาศ ณ วันที่   11    เมษายน  พ.ศ. 2564 
 

 
 
                                                                          ยุทธนา ตีระมาศวณิช 
                                                                       (นายยุทธนา ตีระมาศวณิช) 

                                                                                              นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
 

 


