


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าน า 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรคสาม 
ได้บัญญัติไว้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงาน การด าเนินงานต่อประชาชน ในเรื่องการจัดท างบประมาณ 
การใช้จ่าย และผลการด าเนินงานในรอบปี เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และก ากับการบริหาร
จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่
๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๘ ทศ วรรคห้า ให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่
ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลบุสูงและรายงานแสดงผล
การปฏิบัติงานตามนโยบายให้ประกาศติดไว้โดยเปิดเผย ณ ส านักงานเทศบาลต าบลบุสูง 

เทศบาลต าบลบุสูง จึงได้ จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือแจ้งให้สภาเทศบาลต าบลบุสูง  
และประชาชนต าบลบุสูงได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และผลการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลบุสูง ในปีงบประมาณ
ทีผ่่านมา ต่อไป 

 
 

      งานแผนและงบประมาณ 
             ส านักปลัดเทศบาล 
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ค ากล่าวรายงานนายกเทศมนตรีต าบลบุสูง 
ตามท่ีได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลต าบลบุสูง 

 
เรียน   ประธานสภาเทศบาลต าบลบุสูง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบุสูง  และประชาชนต าบลบุสูง 
         ที่เคารพทุกท่าน 
 

ด้วยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกราช ๒๕๕๐ ได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ต้องประกอบไปด้วย สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนในท้องถิ่น  
เพ่ือเข้ามาเป็นตัวแทนในการบริหารงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน และให้มีกลไกลการตรวจสอบ 
การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้โดยประชาชนผู้รับการบริการซึ่งเทศบาลต าบลบุสูง ก็เป็นหนึ่งที่
จะต้องจัดให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนทีอาศัยอยู่ในเขตต าบลบุสูง  ให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ 
อย่างสูงสด 

กระผม นายสุวัฒน์ มะณู  นายกเทศมนตรีต าบลบุสูง ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน 
ต าบลบุสูง ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลต าบลบุสูง  คราวประชุมสภาเทศบาลต าบลบุสูง สมัยสามัญ ประจ าปี  
พ.ศ. ๒๕๕๕ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๙๖ แก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๘ ทศ วรรคห้า ซึ่งได้ดาเนินการประกาศให้สมาชิกสภาเทศบาล 
ต าบลบุสูง และประชาชนต าบลบุสูงได้รับทราบแล้วนั้น บัดนี ้ได้ครบก าหนดการปฏิบัติงาน ๑ ปี (๑ ตุลาคม  
๒๕๕๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ แล้ว จึงเห็นควรจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานของ
เทศบาลต าบลบุสูง ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลต าบลบุสูง และประชาชนต าบลบุสูง ให้ได้รับทราบถึง
ความก้าวหน้าการด าเนินงานที่ได้ก าหนดไว้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งรายงานฉบับนี้จะแสดง 
ให้เห็นภาพรวมทั้งหมดที่ได้ด าเนินการในระยะที่ผ่านมา 

หวังว่ารายงานผลการปฏิบัติงานฉบับนี้ จะเป็นกลไกลส่วนหนึ่งให้ สภาเทศบาลต าบลบุสูง และ 
ประชาชนต าบลบุสูง  ในการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลบุสูง 
ต่อไป 
 
 

   
       สุวัฒน์  มะณู 
   (นายสุวัฒน์   มะณู) 

          นายกเทศมนตรีต าบลบุสูง 
 
 
 



 
 
 

วิสัยทัศน์และค าแถลงนโยบาย 
 
วิสัยทัศน ์(Vision) 
 

“เทศบาลต าบลบุสูง  เป็นเมืองน่าอยู่  คุณภาพชีวิตดี  มีเศรษฐกิจยั่งยืน  การศึกษาพัฒนา 
ประชาเข้มแข็ง เปลี่ยนแปลงอย่างมีภูมิคุ้มกัน บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล” 

 
พันธกิจ การพัฒนาของเทศบาลต าบลบุสูง  มีดังนี ้

๑. จัดให้มี พัฒนา และบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ทั้งทางบกและทางน้ าให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของ
ประชาชนพร้อมทั้งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้เสริมภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการ เสริมสร้างการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน พร้อมทั้งบ ารุงรักษา

ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
๔. ส่งเสริมสวัสดิการสังคม ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ

ปูองกันโรคติดต่อ 
๕. จัดระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ของเทศบาลต าบลบุสูง  มีดังนี้ 
 

๑. มี พัฒนา และบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ทั้งทางบกและทางน้ าเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของ
ประชาชนพร้อมทั้งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒. ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้เสริมภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการ เสริมสร้างการเรียนรู้แก่

เด็กและเยาวชน พร้อมทั้งบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
๔. ประชาชนได้รับการส่งเสริมสวัสดิการสังคม ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริม

สุขภาพอนามัยและปูองกันโรคติดต่อ 
๕. มีการจัดระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา และนโยบายของผู้บริหารเทศบาลต าบลบุสูง 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา นโยบายของผู้บริหาร 
ยุทธศาสตร์ที ่1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

1. ก่อสร้าง ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนทาง
คมนาคม ไฟฟูาแสงสว่าง ไฟฟูาเพือ่การเกษตร ระบบ
สาธารณูปการ ทางระบายน้ า แหล่งน้ าเพื่ออุปโภค
บริโภค แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร บริหารจดัการระบบ
การใช้น้ า 

2. จัดการ ปูองกัน ดูแลและบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

นโยบายด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  และระบบผังเมือง 
   ๑. ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีถนนสัญจรเช่ือมระหว่างหมู่บ้านใช้ได้ตลอดฤดูกาล และก่อสร้างอย่างมีคณุภาพ ไฟฟูา
สาธารณะ และสาธารณูปการในเขตเทศบาลใหม้ีคุณภาพ และประสิทธิภาพได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของ
ประชาชน 
   ๒. จัดให้มีการจดัการทางดา้นกายภาพของเมืองที่ดี และเป็นระเบยีบสวยงามและมสีุนทรียภาพ โดยการจัดท าผังเมือง ปูองกัน
การขุดที่ ถมที่แบบไมม่ีที่สิ้นสุด 
   ๓. จัดให้มีสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจและสถานท่ีออกก าลังกายแกป่ระชาชน  
   ๔. ก่อสร้างและปรับปรุงระบบน้ าประปาใหไ้ด้มาตรฐานมีคณุภาพ น้ าประปาใสสะอาด สามารถดืม่ได้ มีก าลังการผลติอย่าง
พอเพียงกับผู้ใช้บริการ 
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 
   ๑. ปรังปรุงและกวดขันในเรื่องการรักษาความสะอาด และความเป็นเรียบร้อยของบ้านเมืองให้ดียิ่งขึ้น โครงการหน้าบ้านสวย 
หลังบ้านสวน 
   ๒. ปรับปรุงการจดัเก็บและก าจดัขยะมลูฝอยใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   ๓. ส่งเสรมิการสร้างจติส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
   ๔. ส่งเสรมิให้มีการปลูกต้นไม้ในเขตเทศบาล เพื่อเป็นการรักษาดลุทางธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร์ที ่๒  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1.ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพ 
2.ส่งเสรมิการด าเนินชีวิตตามการบริหารจดัการชุมชน
ที่ด ี

นโยบายด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมตัว การรวมกลุ่มของชุมชน ตามหลักการปกครองท้องที่แบ่งแยกตามหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาล 
ให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาคณุภาพชีวิตและสนบัสนุนทุนในการประกอบอาชีพทุกหมู่บ้าน 
  ๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหา รับฟังปัญหาข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๓. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ให้กับประชาชนในเขตเทศบาล โดยเฉพาะการส่งเสรมิการผลติและพฒันาคุณภาพสินค้า OTOP ให้
ได้มาตรฐาน เพื่อเพ่ิมมูลค่า และรายได้ให้แก่ประชาชน 
  ๔. จัดให้มีการถา่ยทอดความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ การจัดการและการตลาด ให้ประชาชนในท้องถิ่นใน
รูปแบบการฝึกอบรบ การสัมมนา และการศึกษาดูงาน 
  ๕. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ให้กับประชาชนด้านปศสุัตว์ โดยจัดให้มีศูนย์ผสมพันธุ์โค กระบือ จัดใหม้ีเจ้าที่รับผิดชบ และจัดหา
น้ าเชื้อไว้บริการ  

 
 
 



 
 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา นโยบายของผู้บริหาร 
ยุทธศาสตร์ที ่๒  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1.ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพ 
2.ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามการบริหารจัดการชุมชน
ที่ด ี

นโยบายด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  ๖. ส่งเสริมละด าเนินการด้านสังคมสงเคราะห์  เพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส โดยรับผิดชอบการ
บริหารงานดา้นสวสัดิการให้กับประชาชน เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบีย้ยังชีพคนพิการ เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ ฯลฯ 
  ๗. จัดอบรมให้ความรูโ้ทษของยาเสพตดิทุกประเภท แก่เยาวชนและประชาชนท่ัวไป 
  ๘.  ส่งเสรมิให้ประชาชนประกอบอาชีพ มีรายได้ เช่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายน าสินคา้มาจ าหนา่ยโดยตรง ณ จดุจ าหน่าย
ผลิตผลทางการเกษตรประจ าต าบล (ตลาดประจ าต าบล) 

ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
1.ส่งเสรมิการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
2.ส่งเสรมิการกีฬาและนันทนาการ 

นโยบายด้านการศึกษา และการกีฬา 
   ๑. การพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อเตรยีมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาพื้นฐานโดยการขยายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อน
วัยเรียน ของเทศบาลจากทีมีอยู่เดมิคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลบุสูง เพ่ือให้เด็กระดับปฐมวัยไดร้ับการศึกษาเตรียม
ความพร้อมเพิ่มขึ้นอยา่งทั่วถึง และไมเ่สียคา่ใช้จ่าย หรือเสียค่าจา่ยน้อยที่สุด 
   ๒. การบริหารและจัดการการศกึษาของท้องถิ่นในอนาคต ให้สอดคล้องกับระบบการจัดการศึกษาของชาติ  สนับสนุนงบประมาณ
เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการใหก้ับโรงเรยีนกลุ่มเปูาหมายตามนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาชาติ  
   ๓. สนับสนุนให้ประชาชนท่ีขาดโอกาสทางการศึกษาไดร้ับการศึกษานอกระบบ ให้สอดคล้องกับความต้องการ 
   ๔. ส่งเสรมิให้นักเรยีน เยาวชน ประชาชน ได้รบัการศึกษา  การถา่ยทอดความรู้ทางดา้นวิชาการ และอาชีพด้านต่างๆ จาก
บุคลากร นักวิชาการ ผู้มีความรู้และประสบการณ์โดยตรง  
   ๕. จัดตั้งและสนับสนุนให้มีศูนยเ์ยาวชน ลานกีฬา สถานท่ีออกก าลังกาย และสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ ให้เพียงพอกับความ
ต้องการของประชาชน 
   ๖. จัดและส่งเสริมการแข่งขันกีฬา และพัฒนาการกีฬาสู่อาชีพ 
   ๗. จัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดซือ้อุปกรณ์กีฬาให้เพียงพอและทั่วถึง 
   ๘. ส่งเสรมิให้มีการรวมกลุ่มและจัดตั้งชมรม สมาคม  และสโมสร เกี่ยวกับกีฬา และนันทนาการ 
นโยบายด้านการส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีของท้องถิ่น 
   ๑. สนับสนุนส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปวัฒธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นโดยการจัดกิจกรรมการส่งเสริม เช่น ประเพณีบุญ
บั้งไฟ  งานเทศกาลหอมแดง  และประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป 
    ๒. ส่งเสรมิการด าเนินการของสภาวัฒนธรรมในท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการสนับสนุนและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่นให้แพร่หลาย และคงอยู่เป็นมรดกสืบทอดไปสู่คนรุ่นหลังในรูปแบบการสนบัสนุนดา้นการด าเนินการ การสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานของภาครัฐ  หรือเอกชน ฯลฯ 

 
 



 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา นโยบายของผู้บริหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 
1.ส่งเสรมิความเขม้แข็งของชุมชน สวัสดิการสังคม 
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
2.ส่งเสรมิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน ส่งเสริม
สุขภาพ ปูองกันระงับโรคติดต่อ 
 

นโยบายด้านการสาธารณสุข 
  ๑. รณรงค์ส่งเสริมความรู้ ดา้นสขุภาพ อนามัย แก่ประชาชน 
  ๒. มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีคณุภาพชีวิตที่ดี สามารถเข้าถึงสถานบริการสาธารณสุขของรัฐอย่างท่ัวถึง 
  ๓. เน้นให้มีกิจกรรมในการปูองกนั และควบคุมโรคต่างๆ ท่ีสามารถปูองกันได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
   ๔. ส่งเสรมิและปรับปรุงด้านการสุขาภิบาลอาหาร ส าหรับผู้ประกอบการทุกระดับในเขตเทศบาลใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคในท้องถิ่น 
   ๕. จัดหารถก าจดัสิ่งปฎิกลู มลูฝอยให้บริการอย่างพอเพียงเพื่อปูองกันการแพร่กระจายของโรคตดิต่อ โดยด าเนินการในลักษณะ
บริการสาธารณะ 

๑. นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
   ๑. ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จะพัฒนาด้านวัสดุอปุกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย และเพียงพอพร้อมใช้งาน
ปูองกันได้ตลอดเวลา 
   ๒. พัฒนาความรู้ความสามารถให้กับพนักงานดับเพลิง อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน  และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้และฝึก
การปฎิบัตจิริงกับวัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัยเป็นประจ า เพื่อให้การปฏิบตัิงานถูกต้อง รวดเร็วและมีประสทิธิภาพมากที่สุด 
   ๓. จัดท าแผนปูองกันภัยฝุายพลเรือนของเทศบาลเป็นประจ าทุกปี ให้สอดคล้องกับความเจรญิของท้องถิ่น และเหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่จะเกดิขึ้น อีกทั้งยังสามารถประสานการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
   ๔. จัดตั้งชุดรักษาความสงบเรียบร้อยประจ าหมู่บ้าน (ชรบ.) เพื่อสืบค้น กดดัน จับกมุ ยาเสพติด ท่ีแพร่ระบาดอยู่ในชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหาร 
1.ส่งเสรมิสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 2.เพิ่มประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการ 

นโยบายด้านการบริการประชาชน 
  ๑. การพัฒนาและส่งเสริมในการน าเทคโนโลยสีมัยใหม่มาใช้ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างรวดเร็ว โดยใช้การ
จัดบริการแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ณ จุดเดียว (One Stop Service) ในการบริการด้านงานทะเบียนราษฎร และงานบริการอื่น ๆ 
   ๒. การพัฒนาทักษะของบุคลากร ผู้ให้บริการให้อยู่ในมาตรฐานการบริการที่ดี  
   ๓. การบริการประชาชน เน้นความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดความพึงพอใจ กับประชาชนผู้มารับบริการ 
ให้ได้รวดเร็วกว่าปกติในงานด้านการทะเบียนราษฎร การจดัเก็บภาษี การสาธารณสุข การขออนุญาตก่อสร้างและงานอ่ืนๆ 
   ๔. จัดให้มีศูนย์บริการข้อมลูข่าวสารของทางราชการ เพื่อบริการประชาชนท่ีประสงค์จะขอทราบขอ้มูลข่าวสารของทางราชการที่
สามารถเปิดเผยได้ จดัให้มีตูร้ับฟังความคิดเห็นของประชาชนจัดระบบให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบการท างานของเทศบาล    
และกระดานร้องทุกข์ ในเว็บไซต์เทศบาลต าบลบุสูง 
 



 
 
 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา นโยบายของผู้บริหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหาร 
1.ส่งเสรมิสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
2.เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

นโยบายด้านการเมือง การบริหารท้องถิ่น  
   ๑. ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานเทศบาลให้มากท่ีสดุ ในรูปแบบการรับรู้ขา่วสาร การจัดเผยแพร่ข่าวสาร 
เสียงตามสาย การแสดงความคดิเห็น หรือร่วมท างานกับเทศบาล ในกิจกรรมต่างๆ ฯลฯ  อันจะเกดิความเข้าใจและสร้างจิตส านึกให้
ประชาชนคิดว่าเทศบาลเป็นองค์กรของตนเอง 
   ๒. ประชาสัมพันธ์ และปลูกฝังให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีความรู้ความเข้าใจ และรักษาสิทธิและหน้าท่ีของตนเอง  
    ๓. ปรับปรุงการบรหิารงานของเทศบาล โดยการน าหลักธรรมาภบิาล และเทคโนโลยสีมัยใหม่มาใช้ในการบริหารทุกรูปแบบทุก
หน่วยงาน เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มาก
ที่สุด 
   ๔. ปรับปรุงและพัฒนาการจดัเก็บรายได้ของเทศบาล ให้มีประสทิธิภาพและความสามารถจดัเก็บภาษีให้ท่ัวถึง ถูกต้อง รัดกุม 
และเป็นธรรมมากที่สดุ ในรูปแบบการปรับปรุงแหล่งรายได้ วิธีการหารายได้ หรือวิธีการจัดเก็บรายได้ โดยใช้แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ินเป็นหลัก 
    ๕. ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้มีความรู้  ความสามารถ โดยเฉพาะด้านวิทยาการและเทคนิคใหม่ๆ เพื่อให้
สามารถน าความรู้มาปฏบิัติงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
    ๖. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมอื เครื่องใช้ และสถานท่ีปฏิบตัิงาน โดยการจดัซื้อจัดหาก่อสร้างให้เพียงพอ ทันสมัย เหมาะสม 
เพื่อให้การปฏิบัติงานของเทศบาลมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากท่ีสุด ตามก าลังความสามารถดา้นงบประมาณของเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สถิติการคลัง 

การแสดงปริมาณรายรับ ตามงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เทศบาลต าบลบุสูง  อ าเภอวังหิน   จังหวัดศรีสะเกษ 

(ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๕๖) 
 

รายรับ ประมาณการ 
(บาท) 

รายรับจริง(บาท) + 
- 

สูง 
ต่ า 

รายรับตามประมาณการ     
  ภาษีอากร 267,000 259,630.15 - 7,369.85 
  ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและ
ใบอนุญาต 

267,000 224,331.09 - 42,668.91 

  รายได้จากทรัพย์สิน 120,000 155,345.39 + 35,345.39 
  รายได้เบ็ดเตล็ด 402,000 629,438 + 227,438 
  ภาษีจัดสรร 17,205,000 21,584,445.98 + 4,379,445.98 
  เงินอุดหนุน 18,456,640 17,842,387 - 614,253 
รวมรับตามประมาณการ
รายรับทั้งสิ้น 

36,717,640 40,695,577.61 + 3,977,937.61 

 

รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้โดยระบุ
วัตถุประสงค์ 

 

28,543,268.08 
 

  

 

รวมรายรับทั้งสิ้น 
  

68,198,695.24 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

การแสดงปริมาณรายจ่าย ตามงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เทศบาลต าบลบุสูง  อ าเภอวังหิน   จังหวัดศรีสะเกษ 

(ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๕๖) 
 

รายจ่าย ประมาณการ 
(บาท) 

รายจ่ายจริง(บาท) + 
- 

สูง 
ต่ า 

รายจ่ายตามประมาณการ     
  งบกลาง 3,778,800 3,556,444.96 - 222,355.04 
  เงินเดือน (ฝุายการเมือง) 2,594,640 2,510,464 - 84,176 
  เงินเดือน (ฝุายประจ า) 6,166,900 5,853,798 - 313,102 
  ค่าตอบแทน 767,000 393,165 - 373,835 
  ค่าใช้สอย 4,669,000 3,738,604.45 - 930,395.55 
  ค่าวัสดุ 4,382,100 3,915,512.39 - 466,587.61 
  ค่าสาธารณูปโภค 345,000 308,058.62 - 36,941.38 
  ค่าครุภัณฑ์ 1,080,800 972,032.16 - 108,767.84 
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 7,119,600 6,850,728 - 268,872 
  รานจ่ายอื่น 30,000 25,000 - 5,000 
  เงินอุดหนุน 5,783,8000 5,652,346.13 - 131,453.87 
รวมจ่ายตามประมาณ
การรายจ่ายทั้งสิ้น 

36,717,640 33,776,153.71 - 2,941,486.29 

 

รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรร
ให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 

 

27,503,117.63 
 

  

 

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 
  

62,319,421.79 
 

  

 

รวมรายรับทั้งสิ้น 
  

68,198,695.24 
 

  

 

รายรับสูงกว่ารายจ่าย 
 

5,879,273.45 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามค าแถลงนโยบาย 
ของนายกเทศมนตรีต าบลบุสูง 

 
หลักการและแนวทาง 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกราช ๒๕๕๐ ตั้งแต่มาตรา ๒๘๑ - ๒๙๐ สรุปว่ารัฐจะต้องให้
ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนใน
ท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องท าเท่าที่จ าเป็น และมี
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีชัดเจนสอดคล้องและเหมาะสมกับรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ในการก ากับดูแลให้มีมาตรฐานกลางเพ่ือเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลือกไปปฏิบัติได้เอง โดย
ค านึงถึงความเหมาะสมและความแตกต่างในระดับของการพัฒนาและประสิทธิภาพในการบริหารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละรูปแบบ โดยไม่กระทบต่อความสามารถในการตัดสินใจด าเนินงานตามความต้องการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งจัดให้มีกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานโดยประชาชนเป็นหลัก 

ด้วยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกราช ๒๕๕๐ นี้ได้บัญญัติให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ต้องประกอบไปด้วย สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนในต าบล 
เพ่ือเข้ามาเป็นตัวแทนในการบริหารงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และให้มีกลไกลการ
ตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้โดยประชาชนผู้รับการบริการ ซึ่งเทศบาลต าบลบุสูง ก็
เป็นหนึ่งที่จะต้องจัดให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตต าบลบุสูง ให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า และเกิด
ประโยชน์อย่างสูงสุด 

เทศบาลต าบลบุสูง ได้ด าเนินการตามแนวนโยบาย การมีส่วนร่วมของประชาชน และตามอ านาจหน้าที่ 
ในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นภายใต้ วิสัยทัศน์ คือ “เทศบาลต าบลบุสูง  เป็นเมืองน่าอยู่  คุณภาพชีวิตดี  มี
เศรษฐกิจยั่งยืน  การศึกษาพัฒนา  ประชาเข้มแข็ง เปลี่ยนแปลงอย่างมีภูมิคุ้มกัน บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล” ทีมีนโยบายการพัฒนาด้านต่างๆ ตามความเหมาะสมของท้องถิ่น การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นด้วยความ
ซื่อสัตย์โปร่งใส ตรวจสอบได้ และยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมก าหนดทิศทางการพัฒนาให้เป็นไป ตามความ
ต้องการ ของประชาชน เปิดโอกาสให้ทุกชุมชนมีส่วนร่วม ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือผลักดันการแก้ไข
ปัญหา และพัฒนาท้องถิ่นไปสู่เปูาหมายได้อย่างสมบูรณ์ 

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เทศบาลต าบลบุสูง  ได้เน้นย้ าให้ส่วนราชการทุกส่วนที่เกี่ยวข้องได้
ขับเคลื่อนด าเนินการตามนโยบายดังกล่าวทั้ง ๕ ด้าน ภายใต้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ รวมทั้งประสานโครงการและงบประมาณของหน่วยราชการ ส่วนกลางส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงานอื่น
ทีมา ด าเนินการในพ้ืนที่ พร้อมเร่งด าเนินการปฏิบัติภารกิจที่สามารถสนองตอบความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ทั้ง
ในส่วนที่เป็นภารกิจประจ า และภารกิจตามนโยบายและความจ าเป็นการเร่งด่วน ซึ่งสามารถสรุปผลการรายงาน
ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลบุสูงในภาพรวมได้ ดังนี้ 
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เปรียบเทยีบจ านวนโครงการของการปฏบิัตงิานตามค าแถลงนโยบายฯ 
ประจ าปีงบประมาณ 2556 

โครงการตามเทศบญัญตั ิ56 โครงการท่ีได้ด าเนินการ 56 

 
 
การจัดท างบประมาณ 

ผู้บริหารเทศบาลต าบลบุสูง  อ าเภอวังหิน  จังหวัดศรีสะเกษ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จ านวน ๑๒๔ โครงการ  
งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณจ านวนเงิน 18,530,380 บาท (สิบแปดล้านห้าแสนสามหมื่นสามร้อย
แปดสิบบาทถ้วน) สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 

 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน
โครงการใน
เทศบัญญัติ 

56 

งบประมาณ (บาท) 

จ านวน
โครงการที่ได้
ด าเนินการ ปี 

56 

งบประมาณ (บาท) 

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

22 7,701,080 61 13,303,271.13 

๒. ด้านเศรษฐกิจ 15 440,000 9 312,950.00 
๓. ด้านการศึกษา ศาสนาและ
สิ่งแวดล้อม 

27 6,583,600 25 6,447,711.00 

๔. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 23 1,790,000 21 10,968,748.00 
๕. ด้านการเมืองและการ
บริหาร 

37 2,015,700 46 2,351,773.06 

รวม 124 18,530,380 162 33,384,453.19 
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เปรียบเทยีบจ านวนงบประมาณของการปฏบิัตงิานตามค าแถลงนโยบายฯ 
ประจ าปีงบประมาณ 2556 

งบประมาณตามเทศบญัญตัิ 56 งบประมาณที่ได้ด าเนินการ 56 

 

 
 
 

 
 
 

ร้อยละของโครงการท่ีได้ปฏิบัติงานตามค าแถลงนโยบายฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

ที ่ ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ
ตามเทศบญัญัติ

และแผน
ด าเนินงานป ี

2556 

จ านวนโครงการ
ที่ได้ด าเนินการ
ในป ี2556 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการในเทศ
บัญญัติและแผน

ด าเนินงานป ี
2556 

 
1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
22 61 277.27 

2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 15 9 60.00 
3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
27 25 92.59 

4 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 23 21 91.30 
5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 37 46 124.32 
 รวม 124 162 130.64 

 
 



ที่ ยุทธศาสตร์ จ านวน
โครงการ

งบประมาณทีไ่ด้รับ
อนุมัติ(บาท)

จ่ายจริง(บาท) งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

หมายเหตุ

1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

61 13,598,980 13,303,271.13 295,708.87

2 ด้านเศรษฐกิจ 9 315,000 312,950 2,050
3 ด้านการศึกษา ศาสนาและส่ิงแวดล้อม 25 6,733,600 6,447,711 285,889
4 ด้านสังคมและคุณภาพชีวติ 21 11,280,500 10,968,748 311,752

5 ด้านการเมืองและการบริหาร 46 2,361,700 2,351,773 9,927
รวมทั้งสิ้น 162 34,289,780.00 33,384,453.19 905,326.81

บัญชสีรุปผลการด าเนินงานตามค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลบุสูง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556

เทศบาลต าบลบุสูง
อ าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ



ยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  จ านวน  61  โครงการ งบประมาณ    13,303,271.13   บาท

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียด

งบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ (บาท)

จ่ายจริง(บาท) งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

หมายเหตุ

1 ก่อสร้างถนนคสล.ม.2 (ซอยศรีจันทร์) 4x132 เมตร 258,000 254,000.00 4,000
2 ก่อสร้างถนนคสล.ม.3 (ถนนไปหนองแมว) 5x107 เมตร 258,000 255,000.00 3,000
3 ก่อสร้างถนนคสล.ม.4 (ซอยบา้นสท.วลัิย) ช่วงที่ ๑ ๔x1๑๒ เมตร ช่วงที่ ๒ ๓x๓๕ เมตร 270,000 267,000.00 3,000
4 ก่อสร้างถนนคสล.ม.5 (ถนนกลางบา้น) 5x115 เมตร 258,000 255,500.00 2,500
5 ก่อสร้างถนนคสล.ม.6 (ถนนไปบา้นดอนชุมปา่ยาง) 4x132 เมตร 258,000 254,000.00 4,000
6 ก่อสร้างถนนคสล.ม.7 (ถนนข้างวดั) 5x105 เมตร 258,000 255,000.00 3,000
7 ก่อสร้างถนนคสล.ม.8 (ซอยประปาหนองขอนพาด) 4x125 เมตร 244,000 240,000.00 4,000
8 ก่อสร้างถนนคสล.ม.10 (ถนนทางเข้าหมู่บา้น) 5x107 เมตร 258,000 182,000.00 76,000
9 ก่อสร้างถนนคสล.ม.12 (ถนนเชื่อมบา้นโนนสาย) 5x107 เมตร 258,000 183,500.00 74,500

10 ก่อสร้างถนนคสล.ม.15 (ถนนจากหนองเอินไปที่วา่การ
อ าเภอ)

5x107 เมตร 258,000 257,000.00 1,000

11 ก่อสร้างถนนคสล.ม.18 (ถนนบา้นหนองโดน-บา้น
กะเอิน)

5x107 เมตร 258,000 185,000.00 73,000

12 ก่อสร้างถนนคสล.ม.20 (ถนนทศิเหนือหมู่บา้น) 4x140 เมตร 277,000 276,000.00 1,000
13 ซ่อมแซมไฟฟา้สาธารณะ(วสัดุไฟฟา้และวทิยุ) ภายในเขตเทศบาล 100,000 88,840.00 11,160

14 บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ช่วงที่ ๑ 5x1,350 เมตร 100,000 100,000 0

(ปรับปรุงถนนหนิคลุกบา้นหนองนารี ม.๘-ม.๙-ม.๑๒) ช่วงที่ ๒ 5x540 เมตร

ผลการด าเนินงานตามค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลบุสูง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556

เทศบาลต าบลบุสูง
อ าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ



ยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  จ านวน  61  โครงการ งบประมาณ    13,303,271.13   บาท

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียด

งบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ (บาท)

จ่ายจริง(บาท) งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

หมายเหตุ

15 บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 485 เมตร 100,000 100,000 0
(ปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านไทยบวกเตย ม.๑๓ 
ได้แก่ ถนนหน้าบ้านนางสมจิต 3x120 เมตร ,ถนน
รอบหมู่บ้านด้านทิศใต้ 3x265 เมตร ,ถนนหน้า
โรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย 4x100 เมตร)

16 อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาคจังหวดัศรีสะเกษ จ านวน 9 โครงการ ได้แก่ 2,860,000 2,833,546.13 26,454

(โครงการขยายเขตไฟฟา้เพื่อการเกษตร) บ้านหัววัว ม.๕ จ านวน 597,005.93 บาท ,บ้าน
กะเอิน ม.๑ จ านวน ๕๐๐,๙๗๘.๗๗ บาท ,บ้านหนอง
นารี(ทางไปบ้านโนนสาย) ม.๘ จ านวน ๓๒๑,๖๕๑.๔๗
 บาท ,บ้านหนองศาลา ม.๑๔ จ านวน ๘๗,๐๒๐.๑๑ 
บาท ,บ้านบวกแต้ ม.๑๐ จ านวน ๓๔๘,๙๕๙.๕๑ บาท
 ,บ้านหนองหว้า(กลุ่ม ๒) ม.๑๒ จ านวน 
๑๒๐,๖๒๑.๐๙ บาท ,บ้านดอนพระเจ้า ม.๑๙ จ านวน
 ๓๖๙,๓๔๘.๒๒ บาท ,บ้านหนองนารี (ทางไป อ.
อุทุมพรฯ) ม.๘ จ านวน ๒๑๕,๘๐๔.๓๗ บาท ,บ้าน
หนองหว้า(กลุ่ม ๑) ม.๑๒ จ านวน ๒๗๒,๑๕๖.๖๖ บาท

17 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น (วสัดุก่อสร้าง) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 318,900 315,805.00 3,095

18 กิจการประปา  (เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่าย
เฉพาะการประปา)

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 2,078,080 2,078,080.00 0

19 ก่อสร้างถนนคสล.ม.๒ (ถนนเจริญสุข) 3x1,630 เมตร 155,000 153,000.00 2,000 *โอนต้ังใหม่ 13/56
20 ก่อสร้างถนนคสล.ม.5 (ถนนกลางบา้น) 5x69 เมตร 160,000 158,000.00 2,000 *โอนต้ังใหม่ 13/56



ยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  จ านวน  61  โครงการ งบประมาณ    13,303,271.13   บาท

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียด

งบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ (บาท)

จ่ายจริง(บาท) งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

หมายเหตุ

21 ก่อสร้างถนนคสล.ม.๘ (ถนนหน้าวดัโพธิส์วา่ง) 5x61 เมตร 147,000 145,000.00 2,000 *โอนต้ังใหม่ 13/56
22 ก่อสร้างถนนคสล.ม.2 (ซอยทศิใต้หมู่บา้น) 2.5x62 เมตร 75,000 75,000.00 0 *โอนต้ังใหม่ 16/56
23 ก่อสร้างถนนคสล.ม.๔ (ถนนหน้าบา้นนางแพง) 4x39 เมตร 68,000 68,000.00 0 *โอนต้ังใหม่ 16/56
24 ปรับปรุงถนนดินลงหนิคลุก ม.๑๘ - อ่างเก็บน้ าวงั

กระโดน
5x1,800 เมตร 100,000 100,000.00 0 *โอนต้ังใหม่ 1๗/56

25 ก่อสร้างถนนคสล.ม.1 (ข้างโรงเรียน) 5x186.50 เมตร 473,000 473,000.00 0 *รายจ่ายเพิ่มเติม ฉ.๑
26 ก่อสร้างถนนคสล.ม.2 (ซอยศรีจันทร์) 4x50 เมตร 94,000 94,000.00 0 *รายจ่ายเพิ่มเติม ฉ.๑
27 ก่อสร้างถนนคสล.ม.14 ช่วงที่ 1 5x106 เมตร ช่วงที่ 2 4x245 เมตร 755,000 755,000.00 0  *รายจ่ายเพิ่มเติม ฉ.๑

28 ก่อสร้างถนนคสล.ม.15 (ถนนกลางบา้นไปวดับา้น
กะเอิน)

5x47 เมตร 100,000 100,000.00 0 *รายจ่ายเพิ่มเติม ฉ.๑

29 ก่อสร้างถนนคสล.ม.22 3x140 เมตร 217,000 217,000.00 0 *รายจ่ายเพิ่มเติม ฉ.๑
30 ปรับปรุงถนนดินลงหนิคลุก ม.6 (ทางไปบา้นดอนชุม

ปา่ยาง)
4x540 เมตร 93,000 93,000.00 0 *รายจ่ายเพิ่มเติม ฉ.๑

31 ปรับปรุงถนนดินลงหนิคลุก ม.17 (ถนนข้างคลองอีสาน
เขียวไปบา้นลิงไอ)

4x350 เมตร 100,000 100,000.00 0 *รายจ่ายเพิ่มเติม ฉ.๑

32 รณรงค์คัดแยกขยะจากแหล่งก าเนิด ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 20,000 20,000.00 0
33 ทอ้งถิ่นไทย ร่วมใจภกัด์ิ รักษพ์ื้นที่สีเขียว ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 20,000 20,000.00 0
34 ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 30,000 30,000.00 0
35 ปรับปรุงถนนดินสายบา้นบสูุง ม.2 - บา้นดอนพระเจ้า 

ม.19
4x1,630 เมตร 69,000 69,000.00 0 *จ่ายขาดเงินสะสม



ยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  จ านวน  61  โครงการ งบประมาณ    13,303,271.13   บาท

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียด

งบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ (บาท)

จ่ายจริง(บาท) งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

หมายเหตุ

36 ปรับปรุงถนนหนิคลุกสายบา้นโพนดวน ม.4 - บา้นปา่
ใต้ ม.11

4x600 เมตร 25,000 25,000.00 0 *จ่ายขาดเงินสะสม

37 ปรับปรุงถนนหนิคลุกสายบา้นบวกแต้ ม.10 - บา้น
ไทยบวกเตย ม.13

ช่วงที่ 1 4x300 เมตร ช่วงที่ 2 4x400 
เมตร ช่วงที่ 3  4x1,200 เมตร

86,000 86,000.00 0 *จ่ายขาดเงินสะสม

38 ปรับปรุงถนนหนิคลุกสายบา้นหวัววั ม.5 - บา้นตาตวด
 ม.16

5x1,000 เมตร 53,000 53,000.00 0 *จ่ายขาดเงินสะสม

39 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นกะเอิน ม.1 - เขตต าบลด
วนใหญ่

ช่วงที่ 1  4x490 เมตร  ช่วงที่ 2  4x1,700
 เมตร

93,000 93,000.00 0 *จ่ายขาดเงินสะสม

40 ปรับปรุงถนนหนิคลุกสายบา้นหวัววั ม.5 - เขตอ าเภอ
อุทมุพรฯ

5x700 เมตร 37,000 37,000.00 0 *จ่ายขาดเงินสะสม

41 ปรับปรุงถนนหนิคลุกสายบา้นปา่ใต้ ม.11 - บา้นไทย
บวกเตย ม.13

4x1,800 เมตร 76,000 76,000.00 0 *จ่ายขาดเงินสะสม

42 ปรับปรุงถนนดินลงหนิคลุกสายบา้นหวัววั ม.5 3x950 เมตร 100,000 100,000.00 0 *จ่ายขาดเงินสะสม
43 ก่อสร้างถนนคสล.สายบา้นบสูุง ม.2 4x103 เมตร 200,000 200,000.00 0 *จ่ายขาดเงินสะสม
44 ก่อสร้างถนนคสล.สายบา้นหนองศาลา ม.14 4x113.50 เมตร 220,000 220,000.00 0 *จ่ายขาดเงินสะสม
45 ก่อสร้างถนนคสล.สายบา้นหนองนารี ม.8 - บา้น

ตาตวด ม.16
5x241 เมตร 579,000 579,000.00 0 *จ่ายขาดเงินสะสม

46 ปรับปรุงถนนดินลงหนิคลุกสายบา้นโพนดวน ม.4 3x100 เมตร 35,000 35,000.00 0 *จ่ายขาดเงินสะสม
47 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้นหนองแคน ม.

7 (ถนนข้างวดั)

5x30 เมตร 66,000 66,000.00 0 *จ่ายขาดเงินสะสม



ยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  จ านวน  61  โครงการ งบประมาณ    13,303,271.13   บาท

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียด

งบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ (บาท)

จ่ายจริง(บาท) งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

หมายเหตุ

48 ปรับปรุงถนนดินลงหนิคลุกสายบา้นหนองแคน ม.7 
(ภายในหมู่บา้น)

4x70 เมตร 16,000 16,000.00 0 *จ่ายขาดเงินสะสม

49 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้นบวกแต้ ม.10
 (ถนนข้างศาลาประชาคม)

ช่วง 1 4x18 เมตร ช่วง 2 4x6 เมตร 40,000 40,000.00 0 *จ่ายขาดเงินสะสม

50 ปรับปรุงถนนดินลงหนิคลุกสายบา้นบวกแต้ ม.10 3x80 เมตร 14,000 14,000.00 0 *จ่ายขาดเงินสะสม
51 ลงทอ่คอนกรีตอัดแรงบา้นปา่ใต้ ม.11 7 ทอ่น 14,000 14,000.00 0 *จ่ายขาดเงินสะสม
52 ปรับปรุงถนนดินลงหนิคลุกสายบา้นหนองศาลา ม.14 

(ถนนหน้าบา้นเกษตรปราโมทย)์
3x640 เมตร 78,000 78,000.00 0 *จ่ายขาดเงินสะสม

53 ปรับปรุงถนนดินลงหนิคลุกสายบา้นตาตวด ม.16 
(ถนนรอบหมู่บา้นทศิใต้)

3x260 เมตร 45,000 45,000.00 0 *จ่ายขาดเงินสะสม

54 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้นหนองแคน ม.
7 (แก้แอ่งซอย รพ.สต.)

ช่วง 1 4x20 เมตร ช่วง 2 4x31 เมตร 88,000 88,000.00 0 *จ่ายขาดเงินสะสม

55 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้นหนองแคน ม.
7 (แก้แอ่งหน้าบา้นนายประชาดี)

4x37 เมตร 65,000 65,000.00 0 *จ่ายขาดเงินสะสม

56 ปรับปรุงถนนดินสายบา้นหนองโดน ม.18 4x545 เมตร 100,000 100,000.00 0 *จ่ายขาดเงินสะสม
57 ปรับปรุงถนนดินลงหนิคลุกสายบา้นหนองโดน ม.18 3x300 เมตร 52,000 52,000.00 0 *จ่ายขาดเงินสะสม
58 ปรับปรุงถนนดินลงหนิคลุกสายบา้นดอนพระเจ้า ม.19 

(ถนนข้างล าหว้ยคล้าบริเวณสวนน้อมเกล้าฯ)
4x220 เมตร 41,000 41,000.00 0 *จ่ายขาดเงินสะสม

59 ปรับปรุงถนนดินลงหนิคลุกสายบา้นดอนพระเจ้า ม.19 
(ถนนไปบา้นพอ่ทนั)

2.50x220 เมตร 32,000 32,000.00 0 *จ่ายขาดเงินสะสม



ยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  จ านวน  61  โครงการ งบประมาณ    13,303,271.13   บาท

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียด

งบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ (บาท)

จ่ายจริง(บาท) งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

หมายเหตุ

60 ปรับปรุงถนนดินลงหนิคลุกสายบา้นดอนชุมปา่ยาง ม.
20 (ซอยบา้นนางมาลี)

3x70 เมตร 12,000 12,000.00 0 *จ่ายขาดเงินสะสม

61 ปรับปรุงถนนดินลงหนิคลุกสายบา้นขุมค า ม.22 (ข้าง
คลองโยธาทศิตะวนัตกหมู่บา้น)

4x370 เมตร 86,000 86,000.00 0 *จ่ายขาดเงินสะสม

รวม 13,598,980 13,303,271.13 295,708.87

ยุทธศาสตร์ที ่๒ การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ จ านวน   9   โครงการ งบประมาณ    312,950    บาท

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียด

งบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ (บาท)

จ่ายจริง(บาท) งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

หมายเหตุ

1 จัดงานเทศกาลหอมแดง ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 100,000 100,000.00 0.00
2 ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 30,000 30,000.00 0
3 ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพเกษตรกร ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 50,000 47,950.00 2,050
4 อุดหนุนโครงการส่งเสริมการตลาดของผลผลิต

การเกษตรระดับอ าเภอ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 50,000 50,000.00 0

5 อุดหนุนโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพผู้เล้ียงสุกร หมู่ที่ 8 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 30,000 30,000.00 0
6 อุดหนุนโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพปลูกผักสวนครัว

ปลอดสารพษิ หมู่ที่ 9
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 15,000 15,000.00 0



ยุทธศาสตร์ที ่๒ การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ จ านวน   9   โครงการ งบประมาณ    312,950    บาท

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียด

งบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ (บาท)

จ่ายจริง(บาท) งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

หมายเหตุ

7 อุดหนุนโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเล้ียงปลาดุกด้วยบอ่
ปนูซีเมนต์ หมู่ที่ 9

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 15,000 15,000.00 0

8 อุดหนุนโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพแปรรูปข้าวกล้อง
งอกหอมมะลิดอนพระเจ้า หมู่ที่ 19

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 20,000 20,000.00 0

9 อุดหนุนโครงการเทศกาลเงาะ-ทเุรียนและของดีศรีสะ
เกษและมหกรรมสินค้า OTOP

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 5,000 5,000.00 0

รวม 315,000 312,950.00 2,050.00

ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จ านวน   25   โครงการ งบประมาณ    6,447,711     บาท

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียด

งบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ (บาท)

จ่ายจริง(บาท) งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

หมายเหตุ

1 จัดงานประเพณีสงกรานต์และวนัผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 120000 120,000.00 0
2 จัดงานประเพณีวนัเข้าพรรษา  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 20000 19,980.00 20
3 จัดงานบญุกฐินสามัคคีประจ าปี ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 0 0 0
4 จัดงานท าบญุผ้าปา่สามัคคี ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 0 0 0
5 จัดงานวนัส าคัญอื่น ๆ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 30000 30,000.00 0
6 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพธิ ี ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 20000 20,000.00 0
7 โครงการบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 60000 60,000.00 0 *โอนต้ังใหม่ 8/56 



ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จ านวน   25   โครงการ งบประมาณ    6,447,711     บาท

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียด

งบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ (บาท)

จ่ายจริง(บาท) งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

หมายเหตุ

8 อุดหนุนโครงการรวมพลังใหธ้รรมเพื่อเอาชนะยาเสพติด ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 15,000 15,000.00 0

9 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 1,072,000 875,554.00 196,446
10 อุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวนั ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 2,243,800 2,243,800.00 0
11 วสัดุอาหารเสริม(นม) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 2,137,100 2,060,928.00 76,172
12 ฝึกอบรมแกนน าเยาวชน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 10,000 10,000.00 0
13 สานฝันบณัฑิตน้อย ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 20,000 20,000.00 0
14 ปรับปรุงศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นกะเอิน ม.1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 66,200 66,200.00 0
15 ปรับปรุงศูนย์พฒันาเด็กเล็กวดัศรีโพนดวน ม.4 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 99,300 97,100.00 2,200
16 ปรับปรุงศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นหวัววั ม.5 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 97,800 97,800.00 0
17 ปรับปรุงศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นขุมค า ม.6 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 100,000 100,000.00 0
18 ปรับปรุงศูนย์พฒันาเด็กเล็กวดัโพธิส์วา่ง ม.8 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 47,400 47,400.00 0
19 จัดการแข่งขันกีฬา เยาวชนและประชาชนต้านภยัยา

เสพติด
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 150,000 150,000.00 0

20 ส่งทมีนักกีฬาแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 150,000 140,410.00 9,590
21 จัดงานวนัเด็กแหง่ชาติประจ าป ี ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 100,000 100,000.00 0
22 จัดซ้ือวสัดุกีฬา  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 100,000 98,539.00 1,461
23 อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาประเพณีโรงเรียน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 40,000 40,000.00 0
24 อุดหนุนโครงการเข้าค่ายแรมคืนลูกเสือสามัญ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 15,000 15,000.00 0
25 อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจกรรมกีฬามวลชน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 20,000 20,000.00 0

รวม 6,733,600 6,447,711.00 285,889.00



ยุทธศาสตร์ที ่๔ การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต  จ านวน   21   โครงการ งบประมาณ   10,968,748   บาท

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ (บาท)

จ่ายจริง(บาท) งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

หมายเหตุ

1 ช่วยเหลือสงเคราะหร์าษฎร (เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย)ุ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 8,178,000 8,178,000.00 0 *อุดหนุนเฉพาะกิจ
2 ช่วยเหลือสงเคราะหร์าษฎร (เบี้ยยังชีพผู้พกิาร) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 1,322,500 1,322,500.00 0  *อุดหนุนเฉพาะกิจ
3 ช่วยเหลือสงเคราะหร์าษฎร (เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 180,000 137,500.00 42,500
4 ช่วยเหลือสงเคราะหผู้์ประสบสาธารณภยัและ

ผู้ด้อยโอกาส(เงินส ารองจ่าย)
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 500,000 414,088.00 85,912

5 ฝึกซ้อมแผนปอ้งกันและระงับอัคคีภยั ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 20,000 20,000.00 0
6 จัดซ้ือวสัดุเคร่ืองดับเพลิง ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 100,000 98,750.00 1,250
7 จัดซ้ือสัญญาณไฟกระพริบเตือนจราจรติดแผงโซลาเซล ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 50,000 50,000.00 0
8 อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรม อปพร. ระดับอ าเภอ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 5,000 5,000.00 0
9 รณรงค์ปอ้งกันและลดอุบติัเหตุตามทอ้งถนน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 20,000 9,210.00 10,790

10 วสัดุเคร่ืองแต่งกาย(จัดซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย อปพร. 
จ านวน 200 ชุด)

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 300,000 172,300.00 127,700

11 จัดซ้ือสัญญาณไฟกระพริบเตือนจราจรติดแผงโซลาเซล ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 100,000 100,000.00 0  *โอนต้ังใหม่ 13/56
12 อุดหนุนโครงการพฒันางานสาธารณสุขมูลฐาน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 220,000 220,000.00 0
13 อบรมใหค้วามรู้ผู้ประกอบกิจการร้านค้า ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 15,000 15,000.00 0
14 ปอ้งกันและควบคุมโรคติดต่อ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 90,000 90,000.00 0
15 ปอ้งกันและก าจัดโรคพษิสุนัขบา้ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 60,000 56,400.00 3,600
16 ปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 30,000 30,000.00 0
17 อุดหนุนโครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด

(อ าเภอ)
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 20,000 20,000.00 0



ยุทธศาสตร์ที ่๔ การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต  จ านวน   21   โครงการ งบประมาณ   10,968,748   บาท

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ (บาท)

จ่ายจริง(บาท) งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

หมายเหตุ

18 อุดหนุนโครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 
(จังหวดั)

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 20,000.00 20,000.00 0

19 อุดหนุนโครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาโรคเอดส์ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 10,000.00 10,000.00 0
20 พฒันาครอบครัวชุมชน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 20,000.00 0.00 20,000
21 พฒันาส่งเสริมบทบาทสตรี ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 20,000.00 0.00 20,000

รวม 11,280,500 10,968,748 311,752

ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหาร  จ านวน   46   โครงการ งบประมาณ   2,351,773.06    บาท

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ (บาท)

จ่ายจริง(บาท) งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

หมายเหตุ

1 ส่งเสริมการจัดท าแผนชุมชน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 10,000 10,000.00 0
2 เทศบาลเคล่ือนที่ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 40,000 40,000.00 0
3 จัดการประชาคมหมู่บา้นเพื่อจัดท าแผนพฒันาฯ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 50,000 50,000.00 0
4 จัดงานวนัเทศบาล ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 0 0 0
5 รณรงค์และประชาสัมพนัธใ์หค้วามรู้เร่ืองการช าระภาษี

และค่าธรรมเนียมฯ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 20,000 18,000.00 2,000

6 อุดหนุนสมาคมสันนิบาตแหง่ประเทศไทย ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 24,500 23,042.96 1,457
7 อุดหนุนโครงการปรับปรุงบ ารุงรักษาและจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ของ

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างของอปท.ระดับอ าเภอ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 20,000 20,000.00 0



ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหาร  จ านวน   46   โครงการ งบประมาณ   2,351,773.06    บาท

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ (บาท)

จ่ายจริง(บาท) งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

หมายเหตุ

8 อุดหนุนโครงการปรับปรุงการใหบ้ริการประชาชน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 20,000 20,000.00 0
9 อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมสนับสนุนงานเทศกาลปี

ใหม่และงานกาชาด
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 15,000 15,000.00 0

10 ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วจิัย ประเมินผล หรือพฒันา
ระบบต่างๆซ่ึงมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภณัฑ์
ที่ดินและ/หรือส่ิงก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 25,000 25,000.00 0

11 ทนุการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 30,000 124,800.00 -94,800
12 สร้างจิตส านึกรักงานรักองค์กรและเพิ่มประสิทธภิาพใน

การปฏบิติังาน
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 50,000 48,250.00 1,750 *โอนต้ังใหม่ 1/56

13 ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 127,000 126,000.00 1,000
14 จัดการเลือกต้ังผู้บริหารทอ้งถิ่นและสภาทอ้งถิ่น ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 400,000 346,752.10 53,248
15 จัดซ้ือครุภณัฑ์กล้องถ่ายภาพนิ่งชนิดสะทอ้นภาพเลนส์

เด่ียวด้วยระบบดิจิตอล
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 25,000 25,000.00 0 ส านักปลัด

16 จัดซ้ือครุภณัฑ์ตู้เอกสารบานเล่ือนกระจก สูง ๔ ฟตุ จ านวน ๑ ตู้ 4,500 4,500.00 0 ส านักปลัด
17 จัดซ้ือครุภณัฑ์ชุดโต๊ะประชุม ไมน่อ้ยกว่า 20 ที่นั่ง 71,000 66,000.00 5,000 ส านักปลัด
18 จัดซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองท าน้ าร้อนน้ าเย็น จ านวน ๒ เคร่ือง 15,000 15,000.00 0 ส านักปลัด
19 จัดซ้ือครุภณัฑ์รถจักรยานยนต์ จ านวน ๑ คัน 37,500 37,500.00 0 ส านักปลัด
20 จัดซ้ือครุภณัฑ์ผ้าใบเต็นท์ จ านวน ๔ ผืน 70,000 70,000.00 0 ส านักปลัด
21 จัดซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองดูดฝุ่น จ านวน ๑ เคร่ือง 15,000 15,000.00 0 ส านักปลัด
22 ก่อสร้างปา้ยประชาสัมพนัธ์ ขนาด 3.60x7.20 เมตร 74,900 74,900.00 0 ส านักปลัด
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23 จัดซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองคอมพวิเตอร์ จ านวน ๑ เคร่ือง 15,000 14,000.00 1,000 กองการศึกษา
24 จัดซ้ือครุภณัฑ์พดัลม จ านวน 13 ตัว 20,800 20,800.00 0 กองการศึกษา
25 จัดซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองเสียง จ านวน ๕ ชุด 28,000 28,000.00 0 กองการศึกษา
26 จัดซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองเล่นดีวดีี จ านวน  ๕  เคร่ือง 10,000 10,000.00 0 กองการศึกษา
27 จัดซ้ือครุภณัฑ์โทรทศัน์สี จ านวน ๑ เคร่ือง 27,500 27,500.00 0 กองการศึกษา
28 จัดซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองกรองน้ า จ านวน ๑ เคร่ือง 25,000 24,950.00 50 กองการศึกษา
29 จัดซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองคอมพวิเตอร์ จ านวน ๑ เคร่ือง 15,000 14,000.00 1,000 กองคลัง
30 จัดซ้ือครุภณัฑ์ตู้เอกสารบานเล่ือนกระจก สูง ๖ ฟตุ จ านวน ๓ ตู้ 19,500 19,500.00 0 กองคลัง
31 จัดซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ จ านวน ๑ เคร่ือง 24,000 23,000.00 1,000 กองคลัง
32 จัดซ้ือครุภณัฑ์กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จ านวน ๑ เคร่ือง 6,000 6,000.00 0 กองคลัง
33 จัดซ้ือครุภณัฑ์รถจักรยานยนต์ จ านวน ๑ คัน 37,500 37,500.00 0 กองการประปา
34 จัดซ้ือครุภณัฑ์ชั้นวางแฟม้ จ านวน ๑ ชุด 5,000 5,000.00 0 กองการประปา
35 จัดซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองสูบน้ า จ านวน ๑ เคร่ือง 40,000 37,600.00 2,400 กองการประปา
36 จัดซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองปั๊มน้ าซัมเมอร์ส จ านวน ๑ เคร่ือง 10,000 10,000.00 0 กองการประปา
37 จัดซ้ือครุภณัฑ์ผ้าใบเต็นท ์*โอนต้ังใหม่ 4/56 จ านวน 2 ผืน 50,000 49,000.00 1,000 ส านักปลัด
38 จัดซ้ือครุภณัฑ์โต๊ะท างานผู้บริหาร*โอนต้ังใหม่ 4/56 จ านวน 1 ชุด 17,000 17,000.00 0 ส านักปลัด
39 จัดซ้ือครุภณัฑ์เก้าอี้ท างานผู้บริหาร *โอนต้ังใหม่ 4/56 จ าวนวน ๑ ตัว 7,000 7,000.00 0 ส านักปลัด

40 จัดซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองปรับอากาศ *โอนต้ังใหม่ ๖/56 จ าวนวน ๑ เคร่ือง 28,000 28,000.00 0 กองช่าง
41 จัดซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองตัดหญ้า *รายจ่ายเพิ่มเติม ฉ.๑ จ าวนวน ๑ เคร่ือง 10,000 10,000.00 0 กองช่าง
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42 จัดซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองสูบน้ าด้วยไฟฟา้ *รายจ่ายเพิ่มเติม
 ฉ.๑

จ าวนวน ๑ เคร่ือง 100,000 100,000.00 0 กองช่าง

43 จัดซ้ือครุภณัฑ์ตู้ควบคุมมอเตอร์สูบน้ าด้วยไฟฟา้ *
รายจ่ายเพิ่มเติม ฉ.๑

จ าวนวน ๑ เคร่ือง 40,000 40,000.00 0 กองช่าง

44 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสวนน้อมเกล้าฯ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 440,000 437,178.00 2,822 *โอนต้ังใหม่ 4/56
45 ก่อสร้างประตูเหล็กดัด-ร้ัวเหล็กดัด สวนน้อมเกล้าฯ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 198,000 167,000.00 31,000 *โอนต้ังใหม่ 4/56
46 ปรับปรุงภมูิทศัน์สวนน้อมเกล้าฯ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 44,000 44,000.00 0 *โอนต้ังใหม่ 5/56

รวม 2,361,700 2,351,773.06 9,926.94


