
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

เทศบาลตำบลโนนสว่าง 

อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
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คำนำ 

  อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ถึงฉบับที่ 13) พ.ศ. 
๒๕46  มาตรา 48  ทศ วรรค 5 และ 6 กำหนดให้นายกเทศมนตรี จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี และรายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลด้วย  นั้น 

  นายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  ได้แถลงนโยบายการ
บริหารราชการของเทศบาลตำบลโนนสว่าง  ต่อสภาเทศบาลตำบลโนนสว่าง  ก่อนเข้ารับหน้าที่เมื่อวันที่  12  
พฤศจิกายน  2555  จึงได้จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล
ตำบลโนนสว่าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลโนนสว่าง  และผู้เกี่ยวข้อง
ตลอดจนถึงประชาชนทั่วไป  ได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโนนสว่าง  ในปีงบประมาณ  
2563  ที่ผ่านมาต่อไป 
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คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโนนสว่าง 

    
นายประครอง  โคระถา 

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง 
 
  
 
 
 
  
 
 
 

 
           นายวิละศักดิ์  โหราจันทร์            นางฐิติมา  คำพูล   
      รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง           รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง 
  
  
 
 
 
  
 
 
  
 
        นายอัครพงษ์  พละกลาง        นายสวาท  บุตตะชา 
       เลขานุการนายกเทศมนตรี                ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 



สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสว่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายไสว   สาระสิทธิ์ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลโนนสว่าง  เขต  2 

 
 
 
 
  

    

 
 
 
 

    นายกฤตพร   บุญฤทธิ์     นางประภัสสรป์   จิตธรรมวงศา 
รองประธานสภาเทศบาลตำบลโนนสว่าง  เขต  2                 เลขานุการสภาเทศบาลตำบลโนนสว่าง 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 นายขวัญบุญรอง   จันทวงค์          นายดำรง  พรหรมบิน           นายบุญตา  พรมสุมา 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 1      สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 1      สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 1 
 
 
 
 



สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสว่าง 
 

               
     นายสมคิด  บุตรดา                    นายทศพล  ทีหอคำ            นางศิริเลิศ  ศรีพุทธา 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 1      สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 1      สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 1 
 

                 
        นายวิษณุ  วารุกะ                       นายพรชัย  แสงใส           นางสุนิตรา  ทองสุทธิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 2      สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 2      สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 2 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
             นางไพวัลย์   มงคลชู 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 2  
 
 
 
 



พนักงานเทศบาล 
เทศบาลตำบลโนนสว่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสุฑามาส  วงค์พิพัฒน์ 
ปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง 

   
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นางประภัสสรป์   จิตธรรมวงศา 
รองปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สำนักปลัด 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

                    นางศรีประไพร   พิมพ์บุตร     นายชัยวัช   เกสรสมบัติ 
          หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน         หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
                         หัวหน้าสำนักปลัด 

 
 

  
  

 
 
 
 
 

  นายสุรชัย  เซ่งเมือง                    นายอารักษ์  ยะวร                 นางสาวนริศรา  เดชบุญ 
   นักทรัพยากรบุคคล             นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
นางสาวคุณัญญา  ฉัตรเดชา      สิบเอกทวินันท์   โคระถา              นายบัญฑิต  ภาคโพธิ์ 
      นักพัฒนาชุมชน                      เจ้าพนักงานธุรการ                           นิติกรปฏิบัติงาน 
 
 
 



พนักงานจ้างตามภารกิจ/ทั่วไป 
สำนักปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง 

 
  

  
 
 
 

  
 
 

  นางสาวกรรณิกา   ม่วงแก้ว        นางอรวรรณ   น้ำคำเขียว             นายสุทธิศักดิ์   ทัศนิยม 
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน            ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ                พนักงานขับรถขยะ 

 
  
  
 
 

  
 
 
 
 
        นายวินัย  ดวงแก้ว       นายอุดม  ศรีชื่น     นายยุทธพิทักษ์  ชินคำ 
    พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ      พนักงานดับเพลิง             ผช.เจ้าพนักงานทะเบียน 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
       นายรัตนชัย  ใจบุญ           นายบรรจง  การินทร์    นายกฤษฎา  สุริยวงค์ 
           พนักงาวิทยุ                     นักการ                               ภารโรง 
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พนักงานจ้างตามภารกิจ/ทั่วไป 
  สำนักปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง 

  
   

 
 
 

  
 
 
 
 

 
  นางมณีรัตน์  พิลาพัน           นายอารี  สมประสงค์             นายสมพร  พลเยี่ยม 
         แม่บ้าน            พนักงานประจำรถขยะ            พนักงานประจำรถขยะ 
   
  
 
  
 
 
 
 
  
   นายสุจิตร  ทองสม   นายสงกรานต์  บุตรี           นางสาวปียะนุช  ชาวชอบ 
พนักงานประจำรถขยะ       พนักงานขับรถยนต์(ส่วนกลาง)        คนงานทั่วไป 
 
  
    
  
  
  
  
 
 
  
   นายวัชระ  ศรีอุบล   นายณัฐเศษฐ  วรินอินทร์  นางลักขณา  โนราช        นางสาวศศิธร  ชาทองดี 
      คนงานทั่วไป         คนงานทั่วไป       คนงานทั่วไป         คนงานทั่วไป 
 
 
 
 



พนักงานเทศบาลตำบลโนนสว่าง 
กองคลัง 

 

   
นางสาวรจนา  ศรีเทียน 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการคลัง 

 
 
  
 

 
   
 
 
 

 
       นายณัฐปคัลภ์  ประยูรศิริธนกุล        นายปรเมฑฐ์  ภูศิริวิวัฒเมธากูล  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน                   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
          นางสาวจิตรดา  แสงนาค    นางสาวเกศริน  จันทวงค์ 
        เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน               เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 

 
 



พนักงานจ้างตามภารกิจ/ทั่วไป 
กองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวอรณิช  จิตกองสี          นางสาวสุพัฒตรา   เศรษฐวิบูลย์       นางสาวมณีรัตน์  บุตรพรม 
 ผช.จพน.จัดเก็บรายได้           ผช.จพง.พัสดุ                  ผช.จพง.การเงินและบัญชี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                          นางสาวนฤมล  อินธิเสน        
                                          คนงานทั่วไป                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



พนักงานเทศบาลตำบลโนนสว่าง 
กองช่าง 

 
 

   

 
 
 
 
 
 

นายกลวัชร  มังธิสานต์ 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกิตติศักดิ์  ป้องทอง 
เจ้าพนักงานธุรการ 

 
พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         นายวรวุฒิ  ยืนชีพ        นางสาวกาญจนา  บุตตะชา               นายกฤษฎา  พิลาพัน 
พนักงานขับรถยนต์ (รถกระเช้า)                ผช.จพง.ธุรการ                           ผช.ช่างไฟฟ้า 
  



พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป 
กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นายสถิต  พิมวงค์    นายอภิสิทธิ์  ยืนชีพ        นายประสาท  ภูศิริ 
       พนักงานผลิตน้ำประปา       ผลิตน้ำประปา              พนักงานผลิตน้ำประปา 
 
  
  
    
 
  

 
  

 
 
       นายเกรียงศักดิ์  ดวงเลิศ  นางสาวสไบพร  ปีนะสา             นายไชยวัฒน์  สวัสดิ์นที 
    คนงานทั่วไป            คนงานทั่วไป                    คนงานทั่วไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
พนักงานเทศบาลตำบลโนนสว่าง 

กองการศึกษา 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวอุษณีย์  นาสวนจิก 
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

นางสาวกวินธิตา  การินทร์  นางสาวปราณี  เฉยฉิว                      นางวิลัย   ผิวขำ 
   ครู                 ครู            ครู 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

นางสมใจ  ไชยสุวรรณ์ 
               ครู 

 
 



พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป 
กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
นางสาวจันทร์เพ็ญ  การินทร์       นางเกรษกิลา  สุทธิประภา            นางสาวสุพิชญา  ภาวงค์ 
     ผช.นักวิชาการศึกษา     ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก         ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก 

 
  

 
 
 

 
  
 
 
 
     นางสมภาร  บุตรดา              นางสาวณิชนันทน์  ดอกพุทธา         นางสาวสุดาพร  แก่นทอง 
       ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก                 ผู้ดูแลเด็ก           ผู้ดูแลเด็ก 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

นางสาวกาญจนา  วงษาบุตร 
ผู้ดูแลเด็ก 

 
 



           

    

 

    

        

        

        

รายงานผลการปฏบิัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรตีำบลโนนสว่าง 

ต่อสภาเทศบาลตำบลโนนสว่าง ประจำปี 2563 

นายประครอง  โคระถา  นายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง 
_________________________________________________________________________________  

เรียน   ประธานสภาเทศบาลตำบลโนนสว่าง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสว่างที่เคารพทุกท่าน  

  ตามที่กระผมนายประครอง  โคระถา  นายกเทศมนตรีตำบลโนนสวา่ง ได้แถลงนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลตำบลโนนสว่าง  

ต่อสภาเทศบาลตำบลโนนสว่าง  เมื่อวันที่ 12 พฤศจกิายน 2555 ซ่ึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการเทศบาลตำบลโนนสว่างไว้ รวม 8 ด้าน ดังนี ้

  1.ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ คือ การพัฒนาปัญหาเร่งด่วน     

  2.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พกิาร     

  3.บริหารงานด้วยความเป็นธรรม ซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส ตามระเบยีบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายในตำบล 

  4.การบริการวัสดุ ครุภัณฑ์ ให้แก่ประชาชนภายในตำบล     

  5.ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมปิัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม  

  6.สนับสนุนงานด้านส่งเสริมสุขภาพ      

  7.การรักษาสิ่งแวดล้อม รักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิูล บริเวณถนน ที่อยู่อาศัย  

  และที่สาธารณะ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน      

  8.การแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในชุมชน      

           
 

  

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 48 ทศ วรรค 5 
วรรค 6  

 

กำหนดให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี คำแถลงนโยบายของ  

นายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยทีส่ำนักงานเทศบาลด้วย  จึงขอสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 

รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดังนี ้  

  1.ให้มีและบำรงุทางบกและทางน้ำ คือ การพัฒนาปัญหาเร่งด่วน     

   1.1 จัดให้มีและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม เช่น ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร 

   1.2 จัดให้มีท่าเทียบเรือหาปลา บริเวณแหล่งน้ำอาฮง    

   

1.3 ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบประปาเทศบาลให้มีมาตรฐาน 
 
 
 
 
     

  สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายดา้น ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ คือ การพัฒนาปัญหาเร่งด่วน ไดด้ังนี้  



ลำดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตั้งงบประมาณ 

ในเทศบัญญตัิ ปี 
2563 

การเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

โครงการที่ 
ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

โครงการที่ 
อยู่

ระหว่าง 
ดำเนินการ 

โครงการที่ 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
หมายเหต ุ  

1 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.พร้อมวางท่อ
ระบายนำ้ (สายบ้าน
หนองไฮ-บ้านดอนปอ 
ทางโนนน้อย) 

211,000.00 208,000.00 3,000.00 ü 

  

  

  

 

 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตั้งงบประมาณใน

เทศบัญญัติ ปี 
2563 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

งบประมาณ
คงเหลือ 

โครงการที่
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

โครงการที่
อยู่

ระหว่าง
ดำเนินการ 

โครงการที่
ยังไม่ได้

ดำเนินการ 
หมายเหต ุ  

2 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่  2  

100,000.00 94,500.00 5,500.00 ü       

 

บ้านชัยบาดาล (บริเวณ
ข้างวัดศรี 

 

สุมังครา
ราม ฝังทิศ
ตะวันออก) 

            

3 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนำ้ คสล.พร้อม
ขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 9 
(สายบ้านนายสันติ  
ช่างยนต์-บ้านนายบญุ
เลิศ  สิบหมู่) 

218,000.00 208,000.00 10,000.00 ü       

 

 

4 

โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายนำ้พร้อม
ขยายไหล่ทาง คสล. ม.
1 (ช่วงบ้านนายกงใจ  
แสงวงษ์-นายสวัสดิ์  
หงส์จุมพล-นายเปี่ยง  
จินาวรณ์ 

355,000.00 263,000.00 92,000.00 ü 

  

     

5 

โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายนำ้พร้อม
ขยายไหล่ทาง คสล.ม.1 
(ช่วงศาลาประชาคม ม.
1-นายบุญมี  ศิริ
สุวรรณ-นายประสาน  
อนุพันธ ์

295,000.00 207,000.00 88,000.00 ü 

  

     

6 

โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายนำ้พร้อม
ขยายไหล่ทาง คสล.ม.3 
บ้านสรรทวี (จากบา้น
นายสมร  มว่งแกว้-
ศาลาประชาคมหมู่บา้น 

316,000.00 315,000.00 1,000.00 ü 

  

     



7 

โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายนำ้พร้อม
ขยายไหล่ทาง คสล.ม.5 
(ช่วงบ้านนายพรมมา  
เบ้าคำ-แยกบา้นชัย
บาดาลบ้านนายลว้น  
นิลเกตุ) 

316,000.00 266,000.00 50,000.00 ü 

      

 

8 

โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายนำ้พร้อม
ขยายไหล่ทาง คสล.ม.2 
(ช่วงบ้านนายถาวร  อะ
ภัย-บ้านนายบุญชยั  
เข็มศิริ) 

462,000.00 460,000.00 2,000.00 ü 

  

     

9 

โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายนำ้พร้อม
ขยายไหล่ทาง คสล.ม.6 
(ช่วงบ้านนางสีดา  ริน
ทารักษ์-บา้นนางแดง  
สุรยุทธ) 

344,000.00 334,000.00 10,000.00 ü 

  

     

10 

โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายนำ้พร้อม
ขยายไหล่ทาง คสล.ม.7 
บ้านบูรพา (ช่วงบ้าน
นายบุญเม็ง  สุทธิ
ประภา-บ้านนางศิริเลิศ  
ศรีพุทธทา) 

179,000.00 178,000.00 1,000.00 ü 

  

     

11 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมเกรดเกลี่ย
ถนนลูกรัง  ภายใน
หมู่บ้าน/ถนนสู่พื้นที่
การเกษตร 

300,000.00 280,000.00 20,000.00 ü 

  

     

        

 

   

ลำดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตั้งงบประมาณ 

ในเทศบัญญตัิ ปี 
2563 

การเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

โครงการที่ 
ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

โครงการที่ 
อยู่

ระหว่าง 
ดำเนินการ 

โครงการที่ 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
หมายเหต ุ  

12 
โครงการต่อเติมห้อง
ประชุมสภาเทศบาล
ตำบลโนนสว่าง 

250,000.00 249,500.00 500.00 ü        

สรุปผลการดำเนินงานตาม
นโยบายทาง 

3,346,000.00 3,063,000.00 283,000.00 12.00 

  

  
   

ด้านให้มแีละบำรุงทางบกและ
ทางน้ำ 

   

        
 

   

  2.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ     

   2.1 พัฒนาคุณภาพชวีิตผู้สูงอาย ุสนับสนุนให้ได้รับเบี้ยยังชีพ และบรกิารรับเบีย้ยังชีพที่เทศบาลตำบล 

  สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายดา้น ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ ไดด้ังนี้  



ลำดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตั้งงบประมาณ 

ในเทศบัญญตัิ ปี 
2563 

การเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

โครงการที่ 
ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

โครงการที่ 
อยู่

ระหว่าง 
ดำเนินการ 

โครงการที่ 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
หมายเหต ุ  

1 โครงการจัดงานวันเด็ก 80,000.00 79,750.00 250.00 ü 
  

  
  

 

2 
โครงการอบรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ

165,000.00 57,700.00 107,300.00 ü 
  

  
  

 

3 
เงินสนับสนุนการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้
พิการ 

2,006,400.00 1,827,200.00 179,200.00 ü 
  

  
  

 

4 
เงินสนับสนุนการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

7,878,000.00 7,580,200.00 297,800.00 ü 
  

  
  

 

5 
เงินสนับสนุนการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส ์

72,000.00 54,000.00 18,000.00 ü 
  

  
  

 

สรุปผลการดำเนินงานตาม
นโยบายทางดา้น ส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุและผู้พิการ 

10,201,400.00 9,598,850.00 602,550.00 5 0 0 

  

 

          

 

 

 
 
            

 

 3.บริหารงานด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจรติ โปรง่ใส ตามระเบยีบข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายในตำบล 

  3.1 ปรับปรุงโครงสร้างและการดำเนินงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและการบริหารงานบุคคลให้มีคุณภาพ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายดา้น บริหารงานด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจรติ โปรง่ใส ตามระเบยีบข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง  

 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายในตำบล ได้ดังนี ้      

ลำดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตั้งงบประมาณ 

ในเทศบัญญตัิ ปี 
2563 

การเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

โครงการที่ 
ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

โครงการที่ 
อยู่

ระหว่าง 
ดำเนินการ 

โครงการที่ 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
หมายเหต ุ  

1 
โคงการเทศบาล
เคลื่อนที่ 

20,000.00 14,200.00 34,200.00 ü 
  

  
  

 

สรุปผลการดำเนินงานตาม
นโยบายทางดา้น บริหารงาน
ด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์
สุจริต โปรง่ใส ตามระเบยีบข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกดิ
ประโยชน์สูงสดุภายในตำบล  

20,000.00 14,200.00 34,200.00 1 0 0 

  

 

           
 

           
 

  4.การบริการวัสด ุครุภัณฑ ์ให้แกป่ระชาชนภายในตำบล     

   4.1 การจัดหา เต็นท์ โต๊ะ เกา้อี้ ในการบริการประชาชนในการจัดงานต่างๆ ภายในตำบล  

  สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายดา้น การบริการวัสด ุครุภัณฑ์ ให้แกป่ระชาชนภายในตำบล (ยังไมม่ีการดำเนินการ) 



ลำดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตั้งงบประมาณ 

ในเทศบัญญตัิ ปี 
2563 

การเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

โครงการที่ 
ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

โครงการที่ 
อยู่

ระหว่าง 
ดำเนินการ 

โครงการที่ 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
หมายเหต ุ  

- 0                

สรุปผลการดำเนินงานตาม
นโยบายทางดา้น การบริการ
วัสดุ ครุภณัฑ์ ใหแ้ก่ประชาชน
ภายในตำบล 

0.00 0.00 0.00 0 0 0 

  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

       

 

 

  5.ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา บำรงุศิลปะ จารีตประเพณ ีภูมิปญัญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม  

  5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนและส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ   

  5.2 สนับสนุน ฟื้นฟแูละอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น โดยมสี่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในชุมชน 

สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายดา้นส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษากีฬา ศาสนา บำรุงศิลปะ จารตีประเพณี ภมูิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม ได้ดงัน้ี 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตั้งงบประมาณ 

ในเทศบัญญตัิ ปี 
2563 

การเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

โครงการที่ 
ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

โครงการที่ 
อยู่

ระหว่าง 
ดำเนินการ 

โครงการที่ 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
หมายเหต ุ  

1 
เงินอุดหนุนสำหรับ
สนับสนุนอาหาร
กลางวัน (ร.ร) 

2,116,000.00 1,680,460.00 3,796,460.00 ü 
  

  
  

 

2 
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

834,840.00 788,100.00 46,740.00 ü 
  

  
  

 

3 

โครงการต่อเติมหลังคา
สนามเด็กเล่นศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัด
ศรีสุมังคลาราม 

50,000.00 42,800.00 7,200.00 ü 

  

  

  

 

4 
โครงการงานราชพิธิ
และโครงการตามพระ
ราชกรณียกิจ 

50,000.00 16,408.00 33,592.00 ü 
  

  
  

 

5 
โครงการประเพณีลอย
กระทง 

50,000.00 50,000.00 0.00 ü 
  

  
  

 

6 
โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 

50,000.00 49,575.00 425.00 ü 
  

  
  

 



7 
โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนต.โนนสวา่ง
ต้านยาเสพติด 

100,000.00 99,950.00 50.00 ü 
  

  
  

 

8 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านบ้านดอนปอ
ตามโครงการแข่งว่าว
เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวชุมชนและ
อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

50,000.00 50,000.00 0.00 ü 

  

  

  

 

สรุปผลการดำเนินงานตาม
นโยบายทางดา้น ส่งเสริม
สนับสนุนด้านการศึกษา กีฬา 
ศาสนา บำรุงศิลปะ จารตี
ประเพณี ภูมปิัญญาท้องถิ่น 
และวัฒนธรรม 

3,300,840.00 2,777,293.00 3,884,467.00 8 0 0 

  

 

           

 

  6.สนับสนุนงานด้านส่งเสริมสุขภาพ      

  สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายดา้น สนับสนุนงานด้านส่งเสรมิสุขภาพ ได้ดังนี้    

ลำดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตั้งงบประมาณ 

ในเทศบัญญตัิ ปี 
2563 

การเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

โครงการที่ 
ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

โครงการที่ 
อยู่

ระหว่าง 
ดำเนินการ 

โครงการที่ 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
หมายเหต ุ  

1 

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า  ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์  
พลเอกหญิงพลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอก
หญิงสมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ  เจา้ฟ้าจุฬาภร 
ณวลัยลักษณ ์ อัครราช
กุมารีกรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติย
ราชนาร ี

60,000.00 42,425.00 17,575.00 ü 

  

  

  

 

2 
โครงการควบคุม
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

30,000.00 17,980.00 12,020.00 ü 
  

  
  

 

3 

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารการแพทย์
ฉุกเฉินก่อนนำส่ง
โรงพยาบาล 

350,000.00 298,575.00 51,425.00 ü 

  

  

  

 

4 
โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ 

20,000.00 18,250.00 1,750.00 ü 

  

  

  

 

5 

โครงการอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน
ตามโครงการ
พระราชดำร ิ

220,000.00 180,000.00 40,000.00 ü 

  

  

  

 



6 

โครงการฝึกอบรม
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีนอยา่งเข้มแข็ง
และยั่งยืน 

10,000.00 9,250.00 750.00 ü 

  

  

  

 

7 
โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในชุมชน 

10,000.00 10,000.00 0.00 ü 
  

  
  

 

สรุปผลการดำเนินงานตาม
นโยบายทางดา้น สนับสนุนงาน
ด้านส่งเสรมิสุขภาพ 

700,000.00 576,480.00 123,520.00 7 0 0 
  

 

          
 

 

 7.การรักษาสิ่งแวดล้อม รักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล บริเวณถนน ที่อยู่อาศัย และที่สาธารณะ  

 

  โดยการมีส่วนร่วม
ของประชาชน        

 

 สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายดา้น การรักษาสิ่งแวดล้อม รักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  

บริเวณถนน ที่อยู่อาศัย และทีส่าธารณะ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้ดังนี ้     

ลำดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตั้งงบประมาณ 

ในเทศบัญญตัิ ปี 
2563 

การเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

โครงการที่ 
ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

โครงการที่ 
อยู่

ระหว่าง 
ดำเนินการ 

โครงการที่ 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
หมายเหต ุ  

1 
โครงการคุ้มครอง
ป้องกัน
สาธารณประโยชน ์

60,000.00 36,780.00 23,220.00 ü 
  

  
  

 

2 อุดหนุนกลุ่มประมง 30,000.00 23,000.00 7,000.00 ü 
  

  
  

 

สรุปผลการดำเนินงานตาม
นโยบายทางดา้น การรักษา
สิ่งแวดล้อม รักษาความสะอาด
ของถนน ทางเดิน รวมทั้งการ
กำจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล 
บริเวณถนน ที่อยู่อาศัย และที่
สาธารณะ โดยการมีสว่นร่วม
ของประชาชน 

90,000.00 59,780.00 30,220.00 2 0 0 

  

 

          
 

 

  8.การแก้ไขปัญหายาเสพตดิภายในชมุชน      

  8.1 โดยประชาชนในชุมชนมสี่วนร่วมในการป้องกันปราบปราม ป้องปราม สอดส่องดูแลบุตรหลานและเพื่อบา้น  

  มิให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด      
 

  สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายดา้น การแก้ไขปัญหายาเสพตดิภายในชมุชน (ไม่มีการดำเนินการ)  

ลำดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตั้งงบประมาณ 

ในเทศบัญญตัิ ปี 
2563 

การเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

โครงการที่ 
ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

โครงการที่ 
อยู่

ระหว่าง 
ดำเนินการ 

โครงการที่ 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
หมายเหต ุ  

  -         
      

 

สรุปผลการดำเนินงานตาม
นโยบายทางดา้น การแก้ไข
ปัญหายาเสพติดภายในชุมชน 

0.00 0.00 0.00 2 0 0 
  

 



  

 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
        

 

  9.ด้านอ่ืนๆ ตามที่ระเบียบข้อกฎหมาย  กำหนดใหด้ำเนินการ     

ลำดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตั้งงบประมาณ 

ในเทศบัญญตัิ ปี 
2563 

การเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

โครงการที่ 
ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

โครงการที่ 
อยู่

ระหว่าง 
ดำเนินการ 

โครงการที่ 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
หมายเหต ุ  

1 
อุดหนุนศูนย์ปฏบิัติการ
ร่วมช่วยเหลือ
ประชาชน ของ อปท. 

10,000.00 8,000.00 2,000.00 ü 
  

  
  

 

                   

            

ลำดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ตั้งงบประมาณ 

ในเทศบัญญตัิ ปี 
2563 

การเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

โครงการที่ 
ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

โครงการที่ 
อยู่

ระหว่าง 
ดำเนินการ 

โครงการที่ 
ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 
หมายเหต ุ  

2 
อุดหนุนโครงการด้าน
บรรเทาทุกข์ สนง.เหล่า
กาชาด 

30,000.00 30,000.00 0.00 ü 
  

  
  

 

สรุปผลการดำเนินงานตาม
นโยบายทางดา้นอ่ืนๆ ตามที่
ระเบียบข้อกฎหมาย  กำหนดให้
ดำเนินการ 

40,000.00 38,000.00 2,000.00 2     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เทศบาลตำบลโนนสว่าง 
 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน 

   

  
หมวด
ราย 
จ่าย 
  

ประเภทรายจ่าย 
  

ประมาณการ รวมจ่ายจริง งบกลาง 

งาน
ก่อสร้าง
โครงสร้า
งพ้ืนฐาน 

งบกลาง 

งบกลาง 

ค่าชำระหนี้เงินต้น 371,000.00 370,205.99 370,205.99   

ค่าชำระดอกเบีย้ 20,000.00 13,319.81 13,319.81   

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

300,000.00 238,054.00 238,054.00   

เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

10,600.00 10,600.00 10,600.00   

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 7,878,000.00 7,580,200.00 
7,580,200.0

0 
  

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,006,400.00 1,827,200.00 
1,827,200.0

0 
  

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 72,000.00 54,000.00 54,000.00   

สำรองจ่าย 167,067.00 0.00 0.00   

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 216,520.00 208,271.95 208,271.95   
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

462,933.00 462,932.04 462,932.04   

 รวม งบกลาง 
11,504,520.0

0 
10,764,783.79 

10,764,783.
79 

 

งบเงิน
อุดหนุน 

เงิน
อุดหนุน 

เงินอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

5,000.00 0.00     

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,491,000.00 1,972,171.60     

เงินอุดหนุนเอกชน 320,000.00 253,000.00     

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นา
ธารณประโยชน์ 

30,000.00 30,000.00     

 รวม งบเงินอุดหนุน 
           2,846,

000.00 
          2,255,171.

60 
  

 
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หมวด
รายจ่าย 

ประเภทรายจ่าย งานกำจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล 

งานกิจการ
ประปา 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งบกลาง งบกลาง ค่าชำระหนี้เงินต้น       
ค่าชำระดอกเบีย้       
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม       
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน       
เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ       
เบี้ยยังชีพคนพิการ       
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์       
สำรองจ่าย       
รายจ่ายตามข้อผูกพัน       
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

      

 รวม งบกลาง        
งบเงิน
อุดหนุน 

เงิน
อุดหนุน 

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
เงินอุดหนุนเอกชน       
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน ์       

 รวม งบเงินอุดหนุน        

 หมวด
รายจ่าย 

ประเภทรายจ่าย งานบริการ
สาธารณสุข

และงาน
สาธารณสุขอื่น 

งาน
บริหารงาน

คลัง 

งาน
บริหาร
ทั่วไป 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

งบ
กลาง 

งบกลาง ค่าชำระหนี้เงินต้น         
ค่าชำระดอกเบีย้         



 

 

 

 

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

        

เงินสมทบกองทุน
เงินทดแทน 

        

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ         
เบี้ยยังชีพคนพิการ         
เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

        

สำรองจ่าย         
รายจ่ายตามข้อ
ผูกพัน 

        

เงินสมทบกองทุน
บำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

        

 รวม งบกลาง          
งบเงิน
อุดหนุน 

เงิน
อุดหนุน 

เงินอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

    0.00   

เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

        

เงินอุดหนุนเอกชน 180,000.00       
เงินอุดหนุนกิจการ
ที่เป็น
สาธารณประโยชน์ 

        

 รวม งบเงินอุดหนุน   180,000.00   0.00  

 หมวด
รายจ่าย 

ประเภทรายจ่าย งานบริหาร
ทั่วไป

เกี่ยวกับ
เคหะและ
ชุมชน 

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ

สังคม
สงเคราะห ์

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพล
เรือนและ

ระงับ
อัคคีภัย 

งบกลาง งบกลาง ค่าชำระหนี้เงินต้น         
ค่าชำระดอกเบีย้         
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม         
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน         
เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ         
เบี้ยยังชีพคนพิการ         
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์         



 

 

 

  

 

 

 

 

 

สำรองจ่าย         
รายจ่ายตามข้อผูกพัน         

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

        

 รวม งบกลาง          
งบเงิน
อุดหนุน 

เงิน
อุดหนุน 

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

        

เงินอุดหนุนส่วนราชการ       0.00 
เงินอุดหนุนเอกชน         
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ 

        

 รวม งบเงินอุดหนุน        0.00  

 หมวด
รายจ่าย 

ประเภทรายจ่าย 

งานไฟฟ้าถนน 
งานระดับก่อนวัย

เรียนและ
ประถมศึกษา 

งานระดับ
มัธยมศึกษา 

งาน
วางแผน

สถิติ
และ

วิชาการ 

งานวิชาการ
วางแผนและ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 

งบ
กลาง 

 
 
 

 

งบกลาง ค่าชำระหนี้เงินต้น           
ค่าชำระดอกเบีย้           
เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

          

เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

          

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ           
เบี้ยยังชีพคนพิการ           
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์           
สำรองจ่าย           
รายจ่ายตามข้อผูกพัน           



 

 

 

 

 

 

 

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

          

 รวม งบกลาง           
งบเงิน
อุดหนุน 

เงิน
อุดหนุน 

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

          

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 291,711.60 1,680,460.00 0.00     
เงินอุดหนุนเอกชน         50,000.00 
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ 

          

 รวม งบเงินอุดหนุน   291,711.60 1,680,460.00 0.00  50,000 

 หมวด
รายจ่าย 

ประเภทรายจ่าย 

งาน
ศาสนา

วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

งาน
ส่งเสริม

การเกษตร 

งาน
ส่งเสริม

และ
สนับสนุน

ความ
เข้มแข็ง
ชุมชน 

งาน
สวัสดิการ
สังคมและ

สังคม
สงเคราะห ์

งานอนุรักษ์
แหล่งน้ำและ

ป่าไม้ 

งบ
กลาง 

 
 
 

 

งบกลาง ค่าชำระหนี้เงินต้น           
ค่าชำระดอกเบีย้           
เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

          

เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

          

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ           
เบี้ยยังชีพคนพิการ           
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์           
สำรองจ่าย           
รายจ่ายตามข้อผูกพัน           
เงินสมทบกองทุน
บำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

          

 รวม งบกลาง            



 
 

 

 

 

 

 

 

  

งบเงิน
อุดหนุน 

เงิน
อุดหนุน 

เงินอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

          

เงินอุดหนุนส่วนราชการ           
เงินอุดหนุนเอกชน     0.00   23,000.00 
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ 

      30,000.00   

 รวม งบเงินอุดหนุน      0.00 30,000.00 23,000.00 

 หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย ประมาณการ รวมจ่ายจริง งบกลาง 
งบ
ดำเนินงาน 

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิ
ราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1,222,800.00 114,900.00   

ค่าเบี้ยประชุม 8,250.00 8,250.00   
ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงาน
นอกเวลาราชการ 

207,750.00 139,600.00   

ค่าเช่าบ้าน 194,000.00 154,000.00   
เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

70,400.00 53,900.00   

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

775,069.00 581,840.30   

รายจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ 

45,000.00 8,880.00   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวด
อื่นๆ 

3,788,521.00 1,961,839.00   

ค่าบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

170,000.00 116,783.97   

ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน 190,000.00 166,777.00   
วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000.00 26,190.00   
วัสดุคอมพิวเตอร ์ 80,000.00 66,478.00   



 

 

 

 

 

 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 600,000.00 347,497.21   
วัสดุอื่น 304,575.00 201,397.00   
วัสดุเครื่องแต่งกาย 50,000.00 0.00   
วัสดุเครื่องดับเพลิง 60,000.00 57,800.00   
ค่าอาหารเสรมิ (นม) 1,295,149.00 918,983.00   
วัสดุก่อสร้าง 430,000.00 185,196.00   
วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 200,000.00 143,445.00   

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าไฟฟ้า 1,264,243.00 1,252,965.91   
ค่าบริการโทรศัพท ์ 150,000.00 86,631.39   
ค่าบริการไปรษณีย ์ 20,000.00 7,415.00   

      รวม งบดำเนินงาน  11,155,757.00   6,600,768.78    

 หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

งานกำจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล 

งานกิจการประปา 

งบ
ดำเนินงาน 

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

ค่าเบี้ยประชุม       
ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงาน
นอกเวลาราชการ 

  31,920.00   

ค่าเช่าบ้าน       
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร       

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ   196,238.00   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 

      

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

  0.00   

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม       
ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน       

วัสดุงานบ้านงานครัว       
วัสดุคอมพิวเตอร ์       
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น       
วัสดุอื่น     187,100.00 
วัสดุเครื่องแต่งกาย   0.00   



 

 

 

 

วัสดุเครื่องดับเพลิง       
ค่าอาหารเสรมิ (นม)       
วัสดุก่อสร้าง       
วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ       

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าไฟฟ้า     835,424.68 
ค่าบริการโทรศัพท ์       
ค่าบริการไปรษณีย ์       

      รวม งบดำเนินงาน    228,158.00 1,022,524.68 

 หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น 

งานบริหารงาน
คลัง 

งบ
ดำเนินงาน 

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

    46,100.00 

ค่าเบี้ยประชุม       
ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงาน
นอกเวลาราชการ 

    0.00 

ค่าเช่าบ้าน     45,000.00 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร     6,600.00 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ   0.00 71,205.00 
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 

      

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

99,950.00 396,480.00 75,656.00 

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม     5,101.11 
ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน     49,371.00 

วัสดุงานบ้านงานครัว       
วัสดุคอมพิวเตอร ์     19,550.00 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น     347,497.21 
วัสดุอื่น     14,297.00 
วัสดุเครื่องแต่งกาย       
วัสดุเครื่องดับเพลิง       
ค่าอาหารเสรมิ (นม)       
วัสดุก่อสร้าง       
วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ       

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าไฟฟ้า     403,817.54 
ค่าบริการโทรศัพท ์     86,631.39 
ค่าบริการไปรษณีย ์     7,415.00 



 

 

 

 

 

 

 

      รวม งบดำเนินงาน  99,950.00 396,480.00 1,178,241.25 

 หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย 
งานบริหารทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน 

งบ
ดำเนินงาน 

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3,000.00 0.00 9,000.00 

ค่าเบี้ยประชุม 8,250.00     
ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงาน
นอกเวลาราชการ 

1,680.00 0.00 23,520.00 

ค่าเช่าบ้าน 109,000.00     
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 47,300.00     

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

117,832.30 1,900.00 111,935.00 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 

8,880.00     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

197,728.00 3,352.00 147,140.00 

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 111,682.86     
ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน 79,769.00 22,657.00 14,980.00 

วัสดุงานบ้านงานครัว 26,190.00     
วัสดุคอมพิวเตอร ์ 17,880.00 9,500.00 19,548.00 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น       
วัสดุอื่น       
วัสดุเครื่องแต่งกาย       
วัสดุเครื่องดับเพลิง       
ค่าอาหารเสรมิ (นม)       
วัสดุก่อสร้าง     185,196.00 
วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ       

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าไฟฟ้า       
ค่าบริการโทรศัพท ์       
ค่าบริการไปรษณีย ์       

      รวม งบดำเนินงาน  729,192.16 37,409.00 511,319.00 



 

  

 

 

 

 

 

 

 หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ

สังคม
สงเคราะห ์

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ

สาธารณสุข 

งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน
และระงับ
อัคคีภัย 

งบ
ดำเนินงาน 

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

    56,800.00 

ค่าเบี้ยประชุม       
ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลา
ราชการ 

  22,000.00 60,480.00 

ค่าเช่าบ้าน       
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร       

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ       
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิี
การ 

      

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

    0.00 

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม       
ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน       

วัสดุงานบ้านงานครัว       
วัสดุคอมพิวเตอร ์       
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น       
วัสดุอื่น     0.00 
วัสดุเครื่องแต่งกาย     0.00 
วัสดุเครื่องดับเพลิง     57,800.00 
ค่าอาหารเสรมิ (นม)       
วัสดุก่อสร้าง       
วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ       

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าไฟฟ้า       
ค่าบริการโทรศัพท ์       
ค่าบริการไปรษณีย ์       

      รวม งบดำเนินงาน    22,000.00 175,080.00 



 

 

  

 

 หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย 
งานไฟฟ้าถนน 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ

ประถมศึกษา 

งานระดับมัธยมศึกษา 

งบ
ดำเนินงาน 

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

ค่าเบี้ยประชุม       
ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอก
เวลาราชการ 

      

ค่าเช่าบ้าน       
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร   0.00   

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ   82,730.00   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ
พิธีการ 

      

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

  867,850.00   

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม       
ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน       

วัสดุงานบ้านงานครัว       
วัสดุคอมพิวเตอร ์       
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น       
วัสดุอื่น       
วัสดุเครื่องแต่งกาย       
วัสดุเครื่องดับเพลิง       
ค่าอาหารเสรมิ (นม)   918,983.00   
วัสดุก่อสร้าง       
วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 143,445.00     

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าไฟฟ้า   13,723.69   
ค่าบริการโทรศัพท ์       
ค่าบริการไปรษณีย ์       

      รวม งบดำเนินงาน  143,445.00 1,883,286.69   

 หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย 
งานวางแผนสถิติ

และวิชาการ 

งานวิชาการ
วางแผนและ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 



 

 

 

 

 

งบ
ดำเนินงาน 

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

ค่าเบี้ยประชุม       
ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลา
ราชการ 

      

ค่าเช่าบ้าน       
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร       

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ   0.00   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิีการ       
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ 

0.00 0.00 115,983.00 

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม       
ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน       

วัสดุงานบ้านงานครัว       
วัสดุคอมพิวเตอร ์       
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น       
วัสดุอื่น       
วัสดุเครื่องแต่งกาย       
วัสดุเครื่องดับเพลิง       
ค่าอาหารเสรมิ (นม)       
วัสดุก่อสร้าง   0.00   
วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ       

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าไฟฟ้า       
ค่าบริการโทรศัพท ์       
ค่าบริการไปรษณีย ์       

      รวม งบดำเนินงาน  0.00 0.00 115,983.00 

 หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

งานส่งเสริม
และ

สนับสนุน
ความ

เข้มแข็ง
ชุมชน 

งาน
สวัสดิการ
สังคมและ

สังคม
สงเคราะห ์

งานอนุรักษ์
แหล่งน้ำและ

ป่าไม้ 

งบ
ดำเนินงาน 

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

        



 

 

 

ค่าเบี้ยประชุม         
ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงาน
นอกเวลาราชการ 

        

ค่าเช่าบ้าน         
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร         

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ         
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 

        

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

  57,700.00 0.00   

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม         
ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน         

วัสดุงานบ้านงานครัว         
วัสดุคอมพิวเตอร ์         
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น         
วัสดุอื่น         
วัสดุเครื่องแต่งกาย         
วัสดุเครื่องดับเพลิง         
ค่าอาหารเสรมิ (นม)         
วัสดุก่อสร้าง         
วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ         

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าไฟฟ้า         
ค่าบริการโทรศัพท ์         
ค่าบริการไปรษณีย ์         

      รวม งบดำเนินงาน    57,700.00 0.00   

 หมวด
รายจ่าย 

ประเภทรายจ่าย ประมาณการ รวมจ่ายจริง งบกลาง 

งบ
บุคลากร 

เงินเดือน 
(ฝ่าย
การเมือง) 

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520.00 695,520.00   
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/
รองนายก 

120,000.00 120,000.00   

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000.00 120,000.00   
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบรหิาร
ส่วนตำบล 

198,720.00 198,720.00   

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1,490,400.00 1,490,400.00   

เงินเดือน 
(ฝ่าย
ประจำ) 

เงินเดือนพนักงาน 7,695,472.00 6,613,880.00   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 148,935.00 139,135.00   
เงินประจำตำแหน่ง 279,000.00 279,000.00   



 

 

 

 

 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 5,290,859.00 5,019,195.00   
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน 466,966.00 436,230.00   
เงินวิทยฐานะ 84,000.00 59,500.00   

 รวม งบบุคลากร       
งบ
รายจ่าย
อื่น 

รายจ่าย
อื่น 

รายจ่ายอื่น 
20,000.00 0.00   

  รวม งบรายจ่ายอื่น      
งบ
ลงทุน 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภณัฑ์สำนักงาน 346,300.00 342,300.00   
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ 58,500.00 58,200.00   
ครุภณัฑ์เครื่องดับเพลิง 24,200.00 24,200.00   
ครุภณัฑ์ก่อสร้าง 30,000.00 22,000.00   
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ 380,000.00 0.00   
ครุภณัฑ์การเกษตร 117,000.00 0.00   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 200,000.00 42,800.00   

ค่าที่ดิน
และ

สิ่งก่อสร้าง 

ค่าชดเชยผลอาสิน 200,000.00 0.00   
ค่าต่อเตมิหรือดดัแปลงอาคารบ้านพัก 250,000.00 249,500.00   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 3,542,600.00 2,355,500.00   
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

767,000.00 458,000.00   

      รวม งบดำเนินงาน  5,915,600.00  3,552,500.00   
  รวมสุทธิ 48,031,749.00  38,344,804.17 10764783.79 

 หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

งานกำจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล 

งานกิจการ
ประปา 

งบ
บุคลากร 

งบ 
เงินเดือน 
(ฝ่าย
การเมือง) 

เงินเดือนนายก/รองนายก       
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/
รองนายก 

      

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก       
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบรหิาร
ส่วนตำบล 

      

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจำ) 

เงินเดือนพนักงาน       
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน       
เงินประจำตำแหน่ง       
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   447,402.00 332,760.00 



 

 

 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน   44,598.00 48,000.00 
เงินวิทยฐานะ       

 รวม งบบุคลากร   492,000.00 380,760.00 
งบราย 
จ่ายอื่น 

รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น       
  รวม งบรายจ่ายอื่น        

งบ
ลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน       
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์       
ครุภณัฑ์เครื่องดับเพลิง       
ครุภณัฑ์ก่อสร้าง       
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์   0.00   
ครุภณัฑ์การเกษตร     0.00 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าชดเชยผลอาสิน 0.00     
ค่าต่อเตมิหรือดดัแปลงอาคารบ้านพัก 249,500.00     
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 2,355,500.00     
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

458,000.00     

      รวม งบดำเนินงาน  3,063,000.00 0.00 0.00 
  รวมสุทธิ 3,063,000.00 720,158.00 1,403,284.68 

 หมวด
รายจ่าย 

ประเภทรายจ่าย 
งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข

อ่ืน 

งานบริหารงานคลัง 

งบ
บุคลากร 

งบ 
เงินเดือน 
(ฝ่าย
การเมือง) 

เงินเดือนนายก/รองนายก       
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รอง
นายก 

      

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก       
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบรหิารส่วน
ตำบล 

      

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจำ) 

เงินเดือนพนักงาน     1,389,010.00 
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน     16,610.00 
เงินประจำตำแหน่ง     46,500.00 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     682,440.00 
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน     24,460.00 
เงินวิทยฐานะ       

 รวม งบบุคลากร     2,159,020.00 
งบราย รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น       



 

 

จ่ายอื่น   รวม งบรายจ่ายอื่น        
งบ
ลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน     62,100.00 
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์     19,400.00 
ครุภณัฑ์เครื่องดับเพลิง       
ครุภณัฑ์ก่อสร้าง       
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์       
ครุภณัฑ์การเกษตร       
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าชดเชยผลอาสิน       
ค่าต่อเตมิหรือดดัแปลงอาคารบ้านพัก       
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

      

      รวม งบดำเนินงาน      81,500.00 
  รวมสุทธิ 99,950.00 576,480.00 3,418,761.25 

 หมวด
รายจ่าย 

ประเภทรายจ่าย 
งานบริหารทั่วไป 

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน 

งบ
บุคลากร 

งบ 
เงินเดือน 
(ฝ่าย
การเมือง) 

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520.00     
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รอง
นายก 

120,000.00     

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000.00     
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบรหิารส่วน
ตำบล 

198,720.00     

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1,490,400.00     

เงินเดือน 
(ฝ่าย
ประจำ) 

เงินเดือนพนักงาน 2,692,350.00 385,980.00 601,990.00 
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 95,760.00   23,215.00 
เงินประจำตำแหน่ง 172,500.00 18,000.00 42,000.00 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,089,819.00 244,080.00 499,299.00 
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน 84,931.00   59,141.00 
เงินวิทยฐานะ       

 รวม งบบุคลากร 6,760,000.00 648,060.00 1,225,645.00 
งบราย 
จ่ายอื่น 

รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น 0.00     
  รวม งบรายจ่ายอื่น  0.00     

งบ
ลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน 265,200.00   15,000.00 
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ 38,800.00     
ครุภณัฑ์เครื่องดับเพลิง       
ครุภณัฑ์ก่อสร้าง     22,000.00 
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์       



 

 

 

ครุภณัฑ์การเกษตร       
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าชดเชยผลอาสิน       
ค่าต่อเตมิหรือดดัแปลงอาคารบ้านพัก       
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

      

      รวม งบดำเนินงาน  304,000.00   37,000.00 
  รวมสุทธิ 7,793,192.16 685,469.00 1,773,964.00 

 หมวด
รายจ่าย 

ประเภทรายจ่าย งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห ์

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย 
งบ
บุคลากร 

งบ 
เงินเดือน 
(ฝ่าย
การเมือง) 

เงินเดือนนายก/รองนายก       
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก       
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก       
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบรหิารส่วนตำบล 

      

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

เงินเดือน 
(ฝ่าย
ประจำ) 

เงินเดือนพนักงาน 196,920.00   196,920.00 
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน       
เงินประจำตำแหน่ง       
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000.00   551,355.00 
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน 12,000.00   75,465.00 
เงินวิทยฐานะ       

 รวม งบบุคลากร 316,920.00   823,740.00 
งบราย 
จ่ายอื่น 

รายจ่าย
อื่น 

รายจ่ายอื่น 
      

  รวม งบรายจ่ายอื่น        
งบ
ลงทุน 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภณัฑ์สำนักงาน       
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์       
ครุภณัฑ์เครื่องดับเพลิง     24,200.00 
ครุภณัฑ์ก่อสร้าง       
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์       
ครุภณัฑ์การเกษตร       
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       

ค่าที่ดิน
และ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าชดเชยผลอาสิน       
ค่าต่อเตมิหรือดดัแปลงอาคารบ้านพัก       
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง       



 

 

 

 

 

 

 

      รวม งบดำเนินงาน      24,200.00 
  รวมสุทธิ 316,920.00 22,000.00 1,023,020.00 

 หมวด
รายจ่าย 

ประเภทรายจ่าย 
งานไฟฟ้าถนน 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ

ประถมศึกษา 

งานระดับ
มัธยมศึกษา 

งบ
บุคลากร 

งบ 
เงินเดือน 
(ฝ่าย
การเมือง) 

เงินเดือนนายก/รองนายก        
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก       
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก       
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบรหิารส่วนตำบล 

      

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

เงินเดือน 
(ฝ่าย
ประจำ) 

เงินเดือนพนักงาน 34,530.00 1,116,180.00   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 3,550.00     
เงินประจำตำแหน่ง       
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 265,560.00 798,480.00   
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน 42,275.00 45,360.00   
เงินวิทยฐานะ   59,500.00   

 รวม งบบุคลากร 345,915.00 2,019,520.00   
งบราย 
จ่ายอื่น 

รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น       
  รวม งบรายจ่ายอื่น        

งบ
ลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน       
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์       
ครุภณัฑ์เครื่องดับเพลิง       
ครุภณัฑ์ก่อสร้าง       
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์       
ครุภณัฑ์การเกษตร       
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ   42,800.00   

ค่าที่ดิน
และ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าชดเชยผลอาสิน       
ค่าต่อเตมิหรือดดัแปลงอาคารบ้านพัก       
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง       

      รวม งบดำเนินงาน    42,800.00   
  รวมสุทธิ 781,071.60 5,626,066.69 0.00 



 

 

 

 

 

 

 

 หมวด
รายจ่าย 

ประเภทรายจ่าย งานวางแผน
สถิติและ
วิชาการ 

งานวิชาการวาง 
แผนและส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

งบ
บุคลากร 

งบ 
เงินเดือน 
(ฝ่าย
การเมือง) 

เงินเดือนนายก/รองนายก       

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก       

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก       

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบรหิารส่วนตำบล 

      

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจำ) 

เงินเดือนพนักงาน       

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน       

เงินประจำตำแหน่ง       

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน       

เงินวิทยฐานะ       

 รวม งบบุคลากร       

งบราย 
จ่ายอื่น 

รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น       

  รวม งบรายจ่ายอื่น        

งบ
ลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน       

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์       

ครุภณัฑ์เครื่องดับเพลิง       

ครุภณัฑ์ก่อสร้าง       

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์       

ครุภณัฑ์การเกษตร       

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าชดเชยผลอาสิน       

ค่าต่อเตมิหรือดดัแปลงอาคารบ้านพัก       

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง       

      รวม งบดำเนินงาน        

  รวมสุทธิ 0.00 50,000.00 115,983.00 



 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง 

เรื่อง  การรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง  

 หมวด
รายจ่าย 

ประเภทรายจ่าย 
งานส่งเสริม
การเกษตร 

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

งานสวัสดิการ
สังคมและ

สังคม
สงเคราะห ์

งานอนุรักษ์
แหล่งน้ำและ

ป่าไม ้

งบ
บุคลากร 

งบ 
เงินเดือน 
(ฝ่าย
การเมือง) 

เงินเดือนนายก/รองนายก         

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/
รองนายก 

        

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก         

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบรหิาร
ส่วนตำบล 

        

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

        

เงินเดือน 
(ฝ่าย
ประจำ) 

เงินเดือนพนักงาน         

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน         

เงินประจำตำแหน่ง         

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง         

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน         

เงินวิทยฐานะ         

 รวม งบบุคลากร         

งบราย 
จ่ายอื่น 

รายจ่าย
อื่น 

รายจ่ายอื่น 
        

  รวม งบรายจ่ายอื่น          

งบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภณัฑ์สำนักงาน         

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์         

ครุภณัฑ์เครื่องดับเพลิง         

ครุภณัฑ์ก่อสร้าง         

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์         

ครุภณัฑ์การเกษตร         

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ         

ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อ 
สร้าง 

ค่าชดเชยผลอาสิน         

ค่าต่อเตมิหรือดดัแปลงอาคารบ้านพัก         

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 0.00       

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

        

      รวม งบดำเนินงาน  0.00       

  รวมสุทธิ 0.00 57,700.00 30,000.00 23,000.00 



ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕63 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ตามท่ีนายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง ได้แถลงนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลตำบล
โนนสว่าง ต่อสภาเทศบาลตำบลโนนสว่าง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งได้กำหนดนโยบายในการ
บริหารราชการเทศบาลตำบลโนนสว่างไว้ รวม 8 ด้าน ดังนี้ 

 1.  ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ คือ การพัฒนาปัญหาเร่งด่วน 
 2.  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
 3.  บริหารงานด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตามระเบียบข้อกฎหมายที่ 
     เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายในตำบล 
 4.  การบริการวัสดุ ครุภัณฑ์ ให้แก่ประชาชนภายในตำบล 
 5.  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา 
     ท้องถิ่น และวัฒนธรรม 
 6.  สนับสนุนงานด้านส่งเสริมสุขภาพ 
 7.  การรักษาสิ่งแวดล้อม รักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอย
     และสิ่งปฏิกูล บริเวณถนน ที่อยู่อาศัย และท่ีสาธารณะ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 8.  การแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในชุมชน 

  บัดนี้  การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  เพื่อให้เป็นไป
ตามความในมาตรา  48  ทศ  วรรคหก  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  
14)  พ.ศ. 2562  จึงประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่  13  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕63 

 

 

     (นายประครอง  โคระถา)  

          นายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง 

 

 


