
 

 

 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลโนนสว่ำง 
ที่  284/๒๕61 

เรื่อง มอบหมำยพนักงำนเทศบำลบันทึกข้อมูลในระบบสำรสนเทศของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
 

   

  ด้วยปัจจุบัน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจเกี่ยวกับการน าเข้าข้อมูล  สถิติต่างๆ  
ตลอดจนรายงานผลผ่านระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  และส่วนราชการอ่ืนๆ  ตาม
ภารกิจงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้ได้รับทราบข้อมูล  สามารถประมวลผลและช่วยให้การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ  พัฒนาไปสู่การวางแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  นั้น 
 

  เพ่ือให้การน าเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเป็นไปด้วยความรวดเร็ว  ถูกต้อง  ครบถ้วน  จึง
มอบหมายให้พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง  น าเข้าข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ  ตามรายละเอียดแนบท้าย  
ทั้งนี้ให้ผู้ได้รับค าสั่งนี้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ  อุตสาหะ  หากมีปัญหา  อุปสรรค  ให้แจ้ งนายกเทศมนตรี
ต าบลโนนสว่าง  ทราบต่อไป 
 
  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
    สั่ง  ณ  วันที่  ๑8  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕61 
 
 
 

 
(นายประครอง   โคระถา) 

นายกเทศมนตรีต าบลโนนสว่าง 
 
 

 



 
ระบบงานสารสนเทศ  

(คีย์ข้อมูล) 

ระบบ เว็บไซต์ กอง รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
e-plan http://e-plan.dla.go.th/ 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
วางแผนและประเมินผลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส านักปลัด -ข้อมูลพ้ืนฐานของ อปท. ได้แก ่
1.ที่อยู่หน่วยงาน 2. เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน 3. 
เบอร์แฟกซ์หน่วยงาน 4. แผนที่ (เป็นไฟล์รูปภาพ
แผนที่โดยสังเขป) 

น.ส.นริศรา  เดชบุญ 
น.ส.กรรณิกา  ม่วงแก้ว 

มิถุนายน - กันยายน 

-ข้อมูลประชากรและชุมชน ได้แก่ 
1. จ านวนประชากรเยาวชนแยกชาย-หญิง อายุ
ต่ ากว่า 18 ปี  
2. จ านวนประชากรแยกชาย-หญิงอายุ18-60 ปี 
3. จ านวนประชากรผู้สูงอายุแยกชาย-หญิง อายุ
มากกว่า 60 ป 
-วิสัยทัศน์แผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.วิสัยทัศน์การพัฒนาอปท. (ระบบบังคับใส่
ข้อมูล require field)  
2. พันธกิจการพัฒนาอปท.  
3. จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
-ยุทธศาสตร์ อปท. 7 ด้าน 
-ลงข้อมลูแผนสามปีทุกครั้งที่ท าเสร็จ 
-เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปีเมื่อมีการเพ่ิมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผน 

น.ส.นริศรา  เดชบุญ 
น.ส.กรรณิกา  ม่วงแก้ว 

ทุกครั้งที่มีการเพ่ิมแผน
เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผน 

-ขออนุมัติงบประมาณ เป็น อนุมัติโครงการตาม
เทศบัญญัติ 

น.ส.นริศรา  เดชบุญ 
น.ส.กรรณิกา  ม่วงแก้ว 

สิงหาคม-กันยายน 
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ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
วางแผนและประเมินผลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กองช่าง -ระบุพิกัดโครงการในแผน  3  ปีทุกโครงการ 
เป็น การระบุค่าพิกัดจากแผนที 
การระบุค่าพิกัดโดยการใส่ค่าพิกัด หรือระบุพิกัด  

นายปิยะพงษ์  บัวบาล 
น.ส.กาญจนา บุตตะชา 

มิถุนายน - กันยายน 

-GIS ระบุพิกัดในแผนที่ แผนพัฒนา 3 ปี 
-รายงาน  GIS แสดงข้อมูลรายงานการระบุค่า
พิกัดโครงการในระบบ e-Plan 
-หาจุดพิกัด เป็นการหาค่าพิกัดบนแผนที่ google 
map ซึ่งหากผู้ใช้งานต้องการหาค่าพิกัด ณ 
บริเวณ 
-รายงาน eco ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า 

e-plan http://e-plan.dla.go.th/ 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
วางแผนและประเมินผลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส านักปลัด -นโยบายเร่งด่วน "เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน" 
1.รายงานแผนงานการสร้างพลังสังคมพลังชุมชน
เอาชนะยาเสพติด   
2.รายงานแผนงานการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยา
เสพติด (Demand)   
3.รายงานแผนงานการสร้างภูมิคุ้มกันและ
ป้องกันยาเสพติด (Potential Demand)   
4.รายงานแผนการบริหารจัดการแบบบูรณาการ  
5.รายงานข้อมูลรายเดือน   
6.รายงานข้อมูลรายปี 

น.ส.กรรณิกา  ม่วงแก้ว ตุลาคม-มีนาคม 

e-plan http://e-plan.dla.go.th/ 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
วางแผนและประเมินผลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กองคลัง -ลงนามสัญญาโครงการในแผนที่ท าการอนุมัติ
งบประมาณแล้ว 

น.ส.รจนา  ศรีเทียน 
น.ส.จิตรดา  แสงนาค 
นายกฤษฎา  สุริยวงค์ 

ตุลาคม-กันยายน 

-เบิกจ่าย  สามารถท าการแก้ไขรายการเบิกจ่าย
ในแต่ละงวดงานได้ 
-สถานะด าเนินการจะสรุปโครงการที่ได้ท าการ
เบิกจ่ายแล้ว 
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ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
วางแผนและประเมินผลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กองคลัง -รายรับประจ าปี เป็นการรายงานประจ าปี
งบประมาณนั้น โดยต้องบันทึกข้อมูลใน 10 
หมวด  หมวดภาษีอากร ,  หมวดค่าธรรมเนียม, 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  
,หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป,  หมวดเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ,  หมวดเงินกู้,  หมวดรายรับอื่นๆ,  
หมวดบัญชีเงินสะสม, 

น.ส.รจนา  ศรีเทียน 
น.ส.อรณิช  จิตกองสี 
นายกฤษฎา  สุริยวงค์ 

ตุลาคม-กันยายน 

-รายจ่ายประจ าปี เป็นการรายงานประจ าปี
งบประมาณนั้น โดยต้องบันทึกข้อมูลใน 3 
หมวด  หมวดรายจ่ายงบกลาง,  หมวดรายจ่าย
ประจ า , หมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน 
-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี เป็นการลงข้อมูล
โครงการที่เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปีเหลือจ่าย เป็น
การรายงานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในแต่ละ
โครงการที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง 
-บันทึกเงินเหลือจ่าย เป็นการรายงานโครงการ 
เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง 
-ผลการบันทึกเงินเหลือจ่าย  
-เงินอุดหนุนทั่วไป ส.ค. เป็นการลงข้อมูลเงิน
อุดหนุน 

 สิงหาคม ของทุกปี 
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โปรแกรมส าหรับการ
ปฏิบัติงานด้านการคลังของ 
อปท. อปท. ต้องปฏิบัติงาน
การรับ-จา่ย ที่เกิดขึ้นจริง
ประจ าวัน เพ่ือแสดงสถานะ
การเงินที่แท้จริงของ อปท. 

ส านักปลัด -ระบบงบประมาณ 
1.บันทึกข้อมูลเบื้องต้นของ อปท. 
2.ค าแถลง 
3.บันทึกหลักการและเหตุผล 
4.ร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ 
5.ร่างประมาณการงบเฉพาะกิจการ 
6.อนุมัติเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ 
7.โอนงบประมาณรายจ่าย 
8.แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
9.รายงานเป็นการสรุประบบงบประมาณ 
10.ฐานข้อมูลส าหรับตั้งงบประมาณ เป็น
ข้อมูลฐานเงินเดือนของ ผู้บริหาร สมาชิก 
พนักงานข้าราชการ พนักงานจ้าง 

นางสุฑามาส  วงค์พิพัฒน์ 
นางศรีประไพร  พิมพ์บุตร 
น.ส.นริศรา  เดชบุญ 
น.ส.กรรณิกา  ม่วงแก้ว 

 

e-laas http://www.laas.go.th/ 
โปรแกรมส าหรับการ
ปฏิบัติงานด้านการคลังของ 
อปท. อปท. ต้องปฏิบัติงาน
การรับ-จ่าย ที่เกิดขึ้นจริง
ประจ าวัน เพ่ือแสดงสถานะ
การเงินที่แท้จริงของ อปท. 

กองคลัง -ระบบรายรับ 
1. การรับเงินที่เป็นรายรับ 
2.การรับเงินที่ไม่เป็นรายรับ 
3.เงินกู้ 
4.รับแจ้งเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ /
เฉพาะกิจ 
5.เงินอุดหนุนทั่วไป GFMIS 
6.จัดท าใบน าส่งเงิน 
7.ค้นหารายการที่รับเงินแล้ว 
8.ฐานข้อมูลผู้ช าระภาษี 
9.ฐานข้อมูลลูกหนี้ 

น.ส.รจนา  ศรีเทียน 
น.ส.จิตรดา  แสงนาค 
น.ส.อรณิช  จิตกองสี 
นายกฤษฎา  สุริยวงค์ 
นางสาวมณีรัตน์  บุตรพรม 

 

 
 

http://www.laas.go.th/Default.aspx?menu=67C63DB2-3FC2-4874-8EB7-2DA89A61F5B2
http://www.laas.go.th/Default.aspx?menu=67C63DB2-3FC2-4874-8EB7-2DA89A61F5B2
http://www.laas.go.th/Default.aspx?menu=67C63DB2-3FC2-4874-8EB7-2DA89A61F5B2
http://www.laas.go.th/Default.aspx?menu=67C63DB2-3FC2-4874-8EB7-2DA89A61F5B2
http://www.laas.go.th/Default.aspx?menu=67C63DB2-3FC2-4874-8EB7-2DA89A61F5B2
http://www.laas.go.th/Default.aspx?menu=67C63DB2-3FC2-4874-8EB7-2DA89A61F5B2
http://www.laas.go.th/Default.aspx?menu=67C63DB2-3FC2-4874-8EB7-2DA89A61F5B2
http://www.laas.go.th/Default.aspx?menu=67C63DB2-3FC2-4874-8EB7-2DA89A61F5B2
http://www.laas.go.th/Default.aspx?menu=54DE1961-BB51-4705-98F0-46D92941F04F&control=list
http://www.laas.go.th/Default.aspx?menu=67C63DB2-3FC2-4874-8EB7-2DA89A61F5B2
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โปรแกรมส าหรับการ
ปฏิบัติงานด้านการคลังของ 
อปท. อปท. ต้องปฏิบัติงาน
การรับ-จา่ย ที่เกิดขึ้นจริง
ประจ าวัน เพ่ือแสดงสถานะ
การเงินที่แท้จริงของ อปท. 

กองคลัง -ระบบรายจ่าย 
1.สร้างโครงการเงินสะสม/เงินทุนส ารอง 
2.เงินสะสม 
3.ใส่วงเงินที่ใช้จ่ายจากเงินสะสม 
4.เงินทุนส ารองเงินสะสม 
5.จัดท าขอซื้อขอจ้าง 
6.จัดท าเอกสารแนบท้ายสัญญา 
7.จัดท าฏีกา 
8.จัดท าเช็ค 
9.ยืมเงินงบประมาณ 
10.คืน/ริบ เงินประกัน 
11.สมุดเงินสดจ่าย/ทะเบียนต่างๆ 
12.ฐานข้อมูลเงินเดือน/บ านาญ 

น.ส.รจนา  ศรีเทียน 
น.ส.จิตรดา  แสงนาค 
นายกฤษฎา  สุริยวงค์ 
น.ส.มณีรัตน์  บุตรพรม 

ตุลาคม-กันยายน 

-ระบบบัญชี 
1.รายการกันเงิน ณ วันสิ้นปี 
2.การปรับปรุงบัญชี 
3.ยืมเงินสะสม 
4.งานบัญชีสิ้นปี 
4.รายงานงบการเงิน 
5.ฐานข้อมูลเงินรับฝาก 
5.ทะเบียนทรัพย์สิน 

น.ส.รจนา  ศรีเทียน 
น.ส.มณีรัตน์  บุตรพรม 

กันยายน 

 
 
 
 
 

http://www.laas.go.th/Default.aspx?menu=67C63DB2-3FC2-4874-8EB7-2DA89A61F5B2
http://www.laas.go.th/Default.aspx?menu=67C63DB2-3FC2-4874-8EB7-2DA89A61F5B2
http://www.laas.go.th/Default.aspx?menu=9A3D6D52-115E-4B39-B514-8FEF8FD88C22&control=list&type=6
http://www.laas.go.th/Default.aspx?menu=36280DC3-C5ED-450C-B49D-9CA1B3918903&control=list&type=C
http://www.laas.go.th/Default.aspx?menu=67C63DB2-3FC2-4874-8EB7-2DA89A61F5B2
http://www.laas.go.th/Default.aspx?menu=67C63DB2-3FC2-4874-8EB7-2DA89A61F5B2
http://www.laas.go.th/Default.aspx?menu=67C63DB2-3FC2-4874-8EB7-2DA89A61F5B2
http://www.laas.go.th/Default.aspx?menu=67C63DB2-3FC2-4874-8EB7-2DA89A61F5B2
http://www.laas.go.th/Default.aspx?menu=67C63DB2-3FC2-4874-8EB7-2DA89A61F5B2
http://www.laas.go.th/Default.aspx?menu=67C63DB2-3FC2-4874-8EB7-2DA89A61F5B2
http://www.laas.go.th/Default.aspx?menu=67C63DB2-3FC2-4874-8EB7-2DA89A61F5B2
http://www.laas.go.th/Default.aspx?menu=67C63DB2-3FC2-4874-8EB7-2DA89A61F5B2
http://www.laas.go.th/Default.aspx?menu=67C63DB2-3FC2-4874-8EB7-2DA89A61F5B2
http://www.laas.go.th/Default.aspx?menu=67C63DB2-3FC2-4874-8EB7-2DA89A61F5B2
http://www.laas.go.th/Default.aspx?menu=67C63DB2-3FC2-4874-8EB7-2DA89A61F5B2
http://www.laas.go.th/Default.aspx?menu=67C63DB2-3FC2-4874-8EB7-2DA89A61F5B2
http://www.laas.go.th/Default.aspx?menu=67C63DB2-3FC2-4874-8EB7-2DA89A61F5B2
http://www.laas.go.th/Default.aspx?menu=67C63DB2-3FC2-4874-8EB7-2DA89A61F5B2
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ระบบ เว็บไซต์ กอง รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
INFO http://info.dla.go.th/ 

ระบบข้อมูลกลางองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส านักปลัด -ข้อมูล  อปท. 8 ด้าน ได้แก่ 
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปของต าบลโนนสว่าง 
2.ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
3.ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
4.ข้อมูลด้านสังคม 
5.ข้อมูลด้านสาธารณสุข 
6.ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 
7.ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมในต าบลโนนสว่าง 
8. ข้อมูลด้านการเงินการคลัง (ระบบจะดึง
ข้อมูลงบประมาณตามที่ อปท.บันทึกในระบบ 
e-plan มาแสดงในส่วนข้อมูลรายรับ-รายจ่าย 
ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ 

นางศรีประไพร  พิมพ์บุตร 
น.ส.นริศรา  เดชบุญ 
น.ส.กรรณิกา  ม่วงแก้ว 

ตุลาคม-มีนาคม 
ถ้ากรอกข้อมูลครบ 8 
ด้านสามารถรับรอง

ข้อมูลได้เลย  

-ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ในต าบลโนนสว่าง 
INFO http://info.dla.go.th/ 

ระบบข้อมูลกลางองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

กองคลัง - รายได้ อปท. ได้แก่การเก็บภาษี  3  ตัวนี้ 
1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
2.ภาษีบ ารุงท้องที่ 
3.ภาษีป้าย 

น.ส.รจนา  ศรีเทียน 
น.ส.อรณิช  จิตกองสี 
 

1  กันยายน  - 30 
กันยายน ของ
ปีงบประมาณนั้นๆ 

-สถิติการคลัง (รายรับ-รายจ่าย) เป็นการ
บันทึกรายรับ - รายจ่าย ของ อปท. 

LRL http://cfodb.cgd.go.th/ 
ระบบฐานข้อมูลการคลัง
และเศรษฐกิจของจังหวัด 

กองคลัง -รายรับ-รายจ่าย อปท./เดือน น.ส.รจนา  ศรีเทียน 
น.ส.อรณิช  จิตกองสี 
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ระบบ เว็บไซต์ กอง รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
SIS http://sis.dla.go.th/ 

ระบบข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาท้องถิ่น 

กองการศึกษา -ข้อมูลจ านวนนักเรียนบ้านโนนสว่างและ
โรงเรียนบ้านดอนปอ 

น.ส.อุษณีย์  นาสวนจิก 
น.ส.จันทร์เพ็ญ  การินทร์ 
 

ก่อน 30 มิ.ย.ของทุกปี 

CCIS http://ccis.dla.go.th/ 
ระบบข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาท้องถิ่น 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กองการศึกษา -ข้อมูลสารสนเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก น.ส.อุษณีย์  นาสวนจิก 
น.ส.จันทร์เพ็ญ  การินทร์ 
 

ก่อน 30 มิ.ย.ของทุกปี 
-ข้อมูลครู(ข้าราชการ) 
-ข้อมูลพนักงานจ้าง 
-ข้อมูลนักเรียนของ ศพด. 
-ข้อมูลพ้ืนฐาน ศพด. 

ELE http://ele.dla.go.th/ 
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ท้องถิ่น และทะเบียน อปท. 

ส านักปลัด -ระบบข้อมูลทะเบียนท้องถิ่น เป็นการลง
ข้อมูลพ้ืนฐานของ อปท. 

น.ส.กรรณิกา  ม่วงแก้ว เมื่อมีการเลือกตั้ง 

-ระบบข้อมูลวาระ,ครั้งที่,เขตเลือกตั้ง 
-ระบบข้อมูลประวัติผู้สมัคร 
-ระบบข้อมูลผลคะแนนการเลือกตั้ง 
-ระบบข้อมูลแต่งตั้งผู้บริหาร /สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ของ อปท. 
-ระบบข้อมูลการพ้นจากต าแหน่ง 
-ระบบรายงาน เป็นการรายงานหลังจาก
ลงข้อมูลเสร็จทุกข้อ 

opdc http://www.opdc.go.th/ 
พรบ.อ านวยความสะดวก / 
แบบรายงานการด าเนินงาน
ตามคู่มือส าหรับประชาชน  

ส านักปลัด -คู่มือประชาชน  88 กระบวนงาน คือ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่ละ
ส่วน 

นายปรเมฑฐ์  ภูศิริวิวัฒเมธากูล มีนาคม-พฤศิกายน 

 
 
 

http://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=43&content_id=3497
http://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=43&content_id=3497
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ระบบ เว็บไซต์ กอง รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
oic http://www.oic.go.th 

ระบบรายงานการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ส านักปลัด -ระบบรายงานมี  2  สว่น  ดังนี้ 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
รัฐที่รายงาน 
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลผลการปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

นายปรเมฑฐ์  ภูศิริวิวัฒเมธากูล 
สิบเอกทวินันท์  โคระถา 
 

22 กรกฎาคม - 
30 พฤศจิกายน  
ของทุกปี 

dla http://welfare.dla.go.th/ 
ระบบสารสนเทศการจัดฐานข้อมูล
เบี้ยยังชีพ 

สวัสดิการ -ข้อมูลผู้สูงอายุของ อปท. 
-ข้อมูลคนพิการของ อปท. 
-ข้อมูลผู้ป่วยเอดส์ของ อปท. 

น.ส.ปียะนุช  ชาวชอบ ธันวาคม - มกราคม 

สารสนเทศ
เทศบาล 

http://www.nonsanglocal.go.th ส านักปลัด -ประวัติความเป็นมา นางศรีประไพร  พิมพ์บุตร 
น.ส.นริศรา  เดชบุญ 
น.ส.กรรณิกา  ม่วงแก้ว 

ทุกปีงบประมาณ 
-สภาพและข้อมูลพื้นฐาน 
  *สภาพทั่วไป 
  *สภาพทางเศรษฐกิจ 
  *สภาพทางสังคม 
  *ด้านการบริการพ้ืนฐาน 
-โครงสร้างองค์กร 
-วิสัยทัศน์/พันธกิจ 
-ส านักงานเทศบาล 
-คณะผู้บริหาร 
-สภาเทศบาล 
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ระบบ เว็บไซต์ กอง รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
สารสนเทศ
เทศบาล 

http://www.nonsanglocal.go.th ส านักปลัด -พนักงานเทศบาล 
  *หัวหน้าส่วนราชการ 
  *ส านักปลัด 
  *กองคลัง 
  *กองช่าง 
  *กองการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม 

น.ส.กรรณิกา  ม่วงแก้ว ทุกปีงบประมาณ 

-แผนพัฒนา 
  *แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  *การประเมินผลแผนพัฒนา 
  *แผนด าเนินการประจ าปี 
  *แผนอัตราก าลัง 
  *แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร 
  *แผนงานป้องกัน 

      น.ส.นริศรา  เดชบุญ 
น.ส.กรรณิกา  ม่วงแก้ว 

ทุกปีงบประมาณ 

-ข้อบัญญัติ 
  *เรื่องงบฯ รายจ่ายประจ าปี 
  *เรื่องอ่ืนๆ 

นางศรีประไพร  พิมพ์บุตร 
      น.ส.นริศรา  เดชบุญ 

น.ส.กรรณิกา  ม่วงแก้ว 

ทุกปีงบประมาณ 

สารสนเทศ
เทศบาล 

http://www.nonsanglocal.go.th กองคลัง -รายงาน 
  *รายงานการคลัง 
  *รายงานผลการด าเนินงาน 
  *รายงานการประชุมผู้บริหาร 
  *รายงานการประชุมสภา 

นางประภัสสรป์  จิตธรรมวงศา 
นางศรีประไพร  พิมพ์บุตร 

น.ส.รจนา  ศรีเทียน 

ทุกปีงบประมาณ 

-จัดซื้อจัดจ้าง 
  *ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
  *สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

น.ส.จิตรดา  แสงนาค 
 

ทุกปีงบประมาณ 
และทุกครั้งที่มีการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
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ระบบ เว็บไซต์ กอง รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
สารสนเทศ
เทศบาล 

http://www.nonsanglocal.go.th ส านักปลัด -การควบคุมภายใน นายปรเมฑฐ์  ภูศิริวิวัฒเมธากูล ทุกปีงบประมาณ 
-ข่าวประชาสัมพันธ์ สิบเอกทวินันท์  โคระถา 
-แบบฟอร์มติดต่อราชการ สิบเอกทวินันท์  โคระถา 
-โครงการชุมชนปลอดขยะ นางศรีประไพร  พิมพ์บุตร 
-ศูนย์บริการท่องเที่ยวต าบล นายยุทธพิทักษ์  ชินค า 

 
 

 

 


