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คำนำ 

    ตามท่ี  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552  

บัญญัติใหนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายตอสภาเทศบาล  และจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได

แถลงไวตอสภาเทศบาลเปนประจำทุกป   ซ่ึงนายกเทศมนตรีตำบลโนนแดง   ไดแถลงนโยบายการบริหารงานตอสภา

เทศบาลตำบลโนนแดง  เม่ือวันท่ี   ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๔   เพ่ือบริหารงานและพัฒนาเทศบาลตำบลโนนแดงใน

ดานตางๆ   โดยมุงใหเกิดความสัมฤทธิ์ผลและประโยชนสูงสุดแกประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโนนแดง  และนำไปสู  

“ชุมชนเขมแข็ง  เมืองนาอยู  เชิดชูคุณธรรม นำสูคุณภาพชีวิตท่ีดี”  ภายใตการนำนโยบายไปพัฒนาในดานตางๆ 

ท้ัง  9 ดาน  ไมวาจะเปน  นโยบายดานการเมืองการบริหาร  นโยบายดานการศึกษา  นโยบายดานสาธารณสุข  

นโยบายดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต   นโยบายดานเศรษฐกิจ  นโยบายดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  

นโยบายดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม   นโยบายดานการกีฬาและนันทนาการ  ตลอดจนนโยบายดานศาสนาและ

วัฒนธรรม 

     บัดนี้  การปฏิบัติงานตามนโยบายดังกลาวไดดำเนินการแลวในหลายๆดาน เทศบาลตำบลโนนแดง

จึงไดจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานฉบับนี้ข้ึน  เพ่ือเปนการแสดงผลการปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. 256

๔  (ตั้งแตวันท่ี  1  ตุลาคม  256๓  ถึงวันท่ี  30  กันยายน  256๔)  เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบและรายงานตอ

สภาเทศบาลตำบลโนนแดง  โดยถือปฏิบัติตามมาตรา 48 ทศ  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  และท่ีแกไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 

 

 

          เทศบาลตำบลโนนแดง 

              ธันวาคม   ๒๕๖๔   
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สารบัญ 

          หนา 

   1.  นโยบายดานการเมืองการบริหาร       2 

    2.  นโยบายดานการศึกษา       4 

    3.  นโยบายดานสาธารณสุข       8 

   4.  นโยบายดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต     11 

   5.  นโยบายดานเศรษฐกิจ       13 

   6.  นโยบายดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน     14 

    7.  นโยบายดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม      16 

   8.  นโยบายดานการกีฬาและนันทนาการ      17 

   9.  นโยบายดานศาสนาและวัฒนธรรม      18 

         10. งบแสดงผลการดำเนินงาน       19 

 

   ภาคผนวก     

        -ประกาศเทศบาลตำบลโนนแดง  เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฯ 
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รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลโนนแดง  ทีไ่ดแถลงไวตอสภาเทศบาลตำบลโนนแดง 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลตำบลโนนแดง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนแดง 

    ดวยขาพเจา  นายธีรพงษ   จินตนามณีรัตน   ตำแหนง นายกเทศมนตรีตำบลโนนแดง  ตามท่ีได
แถลงนโยบายการบริหารงานตอสภาเทศบาลตำบลโนนแดง  ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำป 
พ.ศ.2564  เม่ือวันท่ี  14  พฤษภาคม  พ.ศ.2564  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 48 ทศ  แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ.2496  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ.2552  ใหนายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภาเทศบาลเปนประจำทุกป 

    ดังนั้น  ขาพเจาจึงมีความประสงคท่ีจะแถลงรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  ตามนโยบายท่ีไดแถลงไวดังตอไปนี้ 

 

ลำดับท่ี นโยบาย จำนวน 

(โครงการ) 

งบประมาณท่ีใชไป
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 นโยบายดานการเมืองการบริหาร ๑๐ ๔๒,๑๒๒,๘๓๒.๗๙  

2 นโยบายดานการศึกษา ๒๗ ๖,๔๑๙,๙๖๔.๐๐  

3 นโยบายดานศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  กีฬา
และนันทนาการ 

๖ ๑๗๗,๑๗๕.๐๐  

4 นโยบายดานสาธารณสุข การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

๒๒ ๓๐๓,๓๒๙.๐๐  

5 นโยบายดานเศรษฐกิจ ๒ ๐.๐๐  

6 นโยบายดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ๒๔ ๑๗,๐๘๑,๒๘๕  

7 นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

๓ ๙,๐๐๐.๐๐  

 รวมท้ังส้ิน   7    ดาน ๙๔ ๖๖,๑๑๓,๕๘๕.๗๙  
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  1.นโยบายดานการเมืองการบริหาร      
   1.1  บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี มีคุณธรรม 
   1.2  สงเสริมสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา 
   1.3  พัฒนาสงเสริมศักยภาพใหองคกร  บุคลากร  ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  1.4  จัดระบบบริหารงานโดยนำเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาท่ีสะดวก รวดเร็ว 
  1.5  สงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานและสนับสนุนการเปดเผยขอมูลสาธารณะ  มุงสู
การเปนหนวยงานภาครัฐท่ีมีความโปรงใส ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ 

ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม  จำนวน   ๑๐  โครงการ   งบประมาณท่ีใชไป   ๔๒,๑๒๒,๘๓๒.๗๙.-บาท      
 

ลำดับ
ท่ี 

 
โครงการ 

งบประมาณท่ีตั้งไว 
(บาท) 

งบประมาณท่ีใชไป 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

 
หมายเหตุ 

1 โครงการจดัการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน
เทศบาลตำบลโนนแดง 

๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๓๔,๖๐๒.๐๐ ๖๕,๓๙๘.๐๐  

2 รายจายหมวดงบกลาง ๙,๙๔๔,๖๙๐.๐๐ ๙,๑๕๗,๒๕๙.๗๓ ๗๘๗,๔๓๐.๒๗  

3 รายจายหมวดเงินเดือน 
(ฝายการเมือง) 

2,624,640.๐๐ ๑,๙๗๒,๖๗๕.๐๐ ๖๕๑,๙๖๕.๐๐  

4 รายจายหมวดเงินเดือน 
(ฝายประจำ) 

๒๓,๑๓๔,๓๕๐.๐๐ ๒๐,๗๔๔,๔๗๗.๐๐ ๒,๓๘๙,๘๗๓.๐๐  

5 รายจายหมวดคาตอบแทน ๑,๑๒๓,๘๘๐.๐๐ ๑,๑๒๓,๘๘๐.๐๐ ๐.๐๐  
6 รายจายหมวดคาใชสอย ๘,๑๔๙,๓๘๐.๐๐ ๕,๔๒๕,๙๐๙.๑๘ ๒,๗๒๓,๔๗๐.๘๒  

7 รายจายหมวดคาวัสด ุ ๓,๑๔๒,๒๐๐.๐๐ ๒,๖๖๕,๕๐๕.๓๓ ๔๗๖,๖๙๔.๖๗  
๘ รายจายหมวดคา

สาธารณูปโภค 
๔๘๗,๐๐๐.๐๐ ๔๑๒,๒๗๔.๕๕ ๗๔,๗๒๕.๔๕  

๙ โครงการจัดซ้ือครุภัณฑใน
การบริหารงาน 

๕๒๐,๑๐๐.๐๐ ๑๗๙,๒๕๐.๐๐ ๓๔๐,๘๕๐.๐๐  

๑๐ คาบริการพัฒนาเว็บไซตและ
คาจางเหมาบริการดูแล
ระบบ 

10,000.00 7,000.๐๐ 3,000.๐๐  

 รวม    ๑๐     โครงการ ๔๙,๓๓๕,๒๖๐ ๔๒,๑๒๒,๘๓๒.๗๙ ๗,๒๑๒,๔๒๗.๒๑  
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  2.นโยบายดานการศึกษา      
   2.1  สงเสริมพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐาน  สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาชาติ 
  2.2  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและภาคีเครือขาย  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาทองถ่ิน 
  2.3  สงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 
  2.4  สงเสริมพัฒนาโรงเรียนใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ  คุณธรรม  และจริยธรรม 
  2.5  สงเสริมการใชดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู  จัดใหมีสื่ออุปกรณการเรียนการสอน เทคโนโลยีท่ีทันสมัย       
เพ่ือพัฒนาการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
  ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม  จำนวน   ๒๗  โครงการ   งบประมาณท่ีใชไป   ๖,๔๑๙,๙๖๔ .-บาท     

 
ลำดับ

ท่ี 

 
โครงการ 

งบประมาณ
ท่ีตั้งไว 
(บาท) 

งบประมาณท่ี
ใชไป 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

 
หมายเหตุ 

1 โครงการจัดแสดงนิทรรศการงาน
วิชาการ (รร.อนุบาลฯ) 

20,000 20,000 0  

2 โครงการปรับปรุงหลกัสตูรสถานศึกษา
ของโรงเรียนอนุบาลฯ 

20,000 20,000 0  

3 โครงการปรับปรุงหลกัสตูรสถานศึกษา
ของโรงเรียนเทศบาลฯ 

20,000 20,000 0  

4 คาอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลฯ 

600,000 56๘,000 ๓๒,๐๐๐  

5 คาอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล  

940,000 908,000 ๓๒,๐๐๐  

6 อุดหนุนสนับสนุนโครงการอาหาร
กลางวันของเด็กนักเรียนโรงเรียน
ชุมชนโนนแดง 

1,792,000 1,728,000 64,000  

7 คาจัดซ้ืออาหารเสริม (นม)  สำหรับ
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฯ 

287,430 268,035.15 ๑๙,๓๙๕  

8 คาจัดซ้ืออาหารเสริม (นม)  สำหรับ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลฯ 

๔๕๐,๓๑๐ ๔๓๑,๐๑๗.๑๘ ๑๙,๒๙๓  

9 คาจัดซ้ืออาหารเสริม (นม)  สำหรับ
นักเรียนโรงเรียนชุมชนโนนแดง 

๘๕๘,๔๖๐ ๘๓๙,๔๖๖.๒๕ ๑๘,๙๙๔  

10 โครงการสัปดาหวันวิทยาศาสตร    
(ร.ร.เทศบาล) 

5,000 5,000 0  

11 โครงการวันแหงความสำเร็จ            
(ร.ร.เทศบาล) 

20,000 10,000 10,000  

 
 
 



งานยทุธศาสตร์และงบประมาณ   เทศบาลตาํบลโนนแดง หนา้ ๗ 
 

   
 

ลำดับ
ท่ี 

 
โครงการ 

งบประมาณ
ท่ีตั้งไว 
(บาท) 

งบประมาณท่ี
ใชไป 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

 
หมายเหตุ 

๑๒ โครงการประชุมผูปกครองโรงเรียน
เทศบาลฯ 

8,000 8,000 0  

๑๓ โครงการประชุมผูปกครองโรงเรียน
อนุบาลฯ 

5,000 5,000 0  

๑๔ โครงการพัฒนาขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
อนุบาล 

30,000 30,000 0  

๑๕ โครงการพัฒนาขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
เทศบาลฯ 

27,000 27,000 0  

๑๖ โครงการจัดกิจกรรมวันไหวครูของ
โรงเรียนอนุบาลฯ 

3,000 0 3,000  

๑๗ โครงการจัดกิจกรรมวันไหวครูของ
โรงเรียนเทศบาลฯ 

7,000 7,000 0  

๑๘ โครงการสงเสริมใหนักเรียนและคณะครู
เขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการกีฬา
และทักษะอ่ืนๆ ของโรงเรียนเทศบาลฯ 

100,000 20,000 80,000  

๑๙ คาใชจายพฒันาแหลงเรียนรู                      
ร.ร.เทศบาลฯ 

100,000 50,000 50,000  

๒๐ คาใชจายสงเสริมศักยภาพการจดั
การศึกษาทองถ่ิน (รร.เทศบาลฯ) 
(คาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) 

80,000 18,000 62,000  

๒๑ คาใชจายเก่ียวกับการใชอินเตอรเน็ต
การเชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูง
ของโรงเรียนอนุบาลฯ 

16,800 16,800 0  

๒๒ คาใชจายเก่ียวกับการใชอินเตอรเน็ต
การเชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูง
ของโรงเรียนเทศบาลฯ 

16,800 16,800 0  

๒๓ คาวัสดุการเกษตร (รร.เทศบาลฯ) 
 

30,000 30,000 0  

๒๔ 
 

คาใชจายในการพัฒนาหองสมุด         
ร.ร.เทศบาลฯ 

100,000 100,000 0  
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ลำดับ
ท่ี 

 
โครงการ 

งบประมาณ
ท่ีตั้งไว 
(บาท) 

งบประมาณท่ี
ใชไป 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

 
หมายเหตุ 

๒๕ คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  (รร.อนุบาลฯ) 
 

452,800 373,270 ๗๙,๕๓๐  

๒๖ คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  (รร.เทศบาลฯ) 

1,028,980 890,575 ๑๓๘,๔๐๕  

๒๗ คาวัสดุการเกษตร (รร.อนุบาลฯ) 
 
 

10,000 10,000 0  

 รวม    27     โครงการ ๗,๐๒๘,๕๘๐ ๖,๔๑๙,๙๖๔ ๖๐๘,๖๑๖  
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  3.นโยบายดานศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  กีฬาและนันทนาการ      
   3.1  สงเสริมการจัดงานประเพณี และศิลปวัฒนธรรมของชุมชน  โดยบูรณาการการขับเคลื่อนใชบทบาท
ของสถาบันบาน  วัด  โรงเรียน  ใหมีสวนรวมในการสงเสริมและรักษาวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามของชุมชน 
  3.2  สงเสริมอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของทองถ่ินใหคงอยูสืบไป 
   3.3  สงเสริมการกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ  เสริมสรางนักกีฬาทองถ่ินเขาแขงขันในระดับสูงข้ึน 
   3.4  สงเสริมการจัดการแขงขันกีฬาเพ่ือสรางความสามัคคีของชุมชน 
  3.5  สงเสริมกีฬาและนันทนาการ  เพ่ือแกไขปญหายาเสพติดและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
 
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม  จำนวน   ๖   โครงการ   งบประมาณท่ีใชไป   ๑๗๗,๑๗๕ .-บาท     

 
ลำดับ

ท่ี 

 
โครงการ 

งบประมาณ
ท่ีตั้งไว 
(บาท) 

งบประมาณท่ี
ใชไป 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

 
หมายเหตุ 

1 โครงการแขงขันกีฬาตายยาเสพติด
เทศบาลตำบลโนนแดง 
 

150,000 106,860 43,140  

2 โครงการจดังานพระราชพิธีอ่ืนๆ  ท่ีเกิดข้ึน
ระหวางป 
 

15,000 8,300 6,700  

3 โครงการจดังานวันปยมหาราช 
 

10,000 6,715 3,285  

4 โครงการวันคลายวันพระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วัน
ชาติ และวันพอแหงชาต ิ

 

10,000 8,300 1,700  

5 โครงการจดังานประเพณีวันลอยกระทง 
 

100,000 34,000 66,000  

๖ โครงการจัดงานวันคลายวันสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ 
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร 
 

๒๐,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๗,๐๐๐  

 รวม    ๖     โครงการ ๓๐๕,๐๐๐ ๑๗๗,๑๗๕ ๑๒๗,๘๒๕  

 
 
 
 
4.นโยบายดานสาธารณสุข  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต     
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   4.1   สงเสริมภาคประชาชนมีสวนรวมการจัดระบบการบริหารสาธารณสุขใหมีคุณภาพ 
  4.2  สงเสริมศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.),  อพม. , อปพร.  ใหมีความรูอยางมีคุณภาพ 
  4.3  สงเสริมการออกกำลังกายเพ่ือสรางสุขภาพท่ีดีของประชาชน 
  4.4  สงเสริมการปองกันและควบคุมโรค  พรอมท้ังสงเสริมสุขภาพของประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีรวมกับ
ภาคีเครือขายในพ้ืนท่ี 
   4.5  สงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุ  กลุมสตรีแมบาน  เยาวชน  จิตอาสา  กรรมการชุมชนใหมีสวนรวมใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี  
 4.6   สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน  เผยแพรองคความรู  เพ่ือพัฒนาตอยอดสรางนวัตกรรมในชุมชน 
  4.7   จัดใหมีการดูแลสงเคราะหผูพิการ ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาสใหเขาถึงสวัสดิการภาครัฐอยางเทาเทียม 
   4.8   นำเทคโนโลยีสมัยใหมมาปรับใชดานความปลอดภัยในชุมชน โดยการติดตั้งระบบกลอง โทรทัศนวงจร
ปด  CCTV  เพ่ือเฝาระวังเหตุรายและตรวจการณปองกันรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน   
 
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม  จำนวน   ๒๒  โครงการ   งบประมาณท่ีใชไป   ๓๐๓,๓๒๙ .-บาท     

 
ลำดับ

ท่ี 

 
โครงการ 

งบประมาณ
ท่ีตั้งไว 
(บาท) 

งบประมาณท่ี
ใชไป 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

 
หมายเหตุ 

1 โครงการโคราชเมืองสะอาดปลอด
ลูกน้ำยุงลาย เทศบาลตำบลโนนแดง 

50,557 50,557 0 งบ สปสช. 

2 โครงการตรวจคัดกรอง โรคมะเร็งปาก
มดลูก 

3,500 3,500  0 งบ สปสช. 

3 ภาคีเครือขายรวมใจสานใยรัก  ดูแล
สุขภาพชุมชน  
 

21,220 21,220 0 งบ สปสช. 

4 มหัสจรรย 1,000วันแรกแหงชีวิต 
(เทศบาลตำบลโนนแดง) 

20,810 15,850 4,960 งบ สปสช. 

5 วัดสงเสริมสุขภาพ 
 

9,050 9,050 0 งบ สปสช. 

6 โครงการพัฒนาศักยภาพและจัดทำ
แผนกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตำบลโนนแดง 

52,903 39,602 13,301 งบ สปสช. 

7 โครงการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำโรงเรยีน 

13,450 13,450 0 งบ สปสช. 

8 โครงการสงเสริมสุขภาพนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 
 

6,000 6,000 0 งบ สปสช. 
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ลำดับ

ท่ี 

 
โครงการ 

งบประมาณ
ท่ีตั้งไว 
(บาท) 

งบประมาณท่ี
ใชไป 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

 
หมายเหตุ 

9 หนูนอยสุขภาพดี พัฒนาการสมวัย 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนแดง 

9,000 9,000 0 งบ สปสช. 

10 โครงการสงเสริมสุขภาพชองปากใน
เด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน (โรงเรียน

อนุบาลเทศบาลตำบลโนนแดง) 

๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๐ งบ สปสช. 

11 โครงการสำรวจความเสี่ยงจากการใช
สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร
เทศบาลตำบลโนนแดง 

3,470 3,470 0 งบ สปสช. 

12 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนใสใจ
สุขภาพจิตกับวิถีชีวิตใหม 
 

๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๐ งบ สปสช. 

๑๓ พัฒนาศัยภาพแกนนำสาธารณสุข
ประจำครอบครัว 
 

๑๔,๕๕๐ ๑๔,๕๕๐ ๐ งบ สปสช. 

๑๔ สรางเสริมสุขภาพประชาชนเทศบาล
ตำบลโนนแดง 
 

๒๑,๐๕๐ ๒๑,๐๕๐ ๐ งบ สปสช. 

๑๕ เฝาระวังปองกันโรคติดเชื้อไวรัส      
โคโรนา 2019  (COVID-19) และ
โรคติดตออ่ืนๆ 
 

๑๑,๑๐๐ ๑๑,๑๐๐ ๐ งบ สปสช. 

๑๖ โครงการผูสูงอายุสุขภาพดี      
 

30,900 9,000 21,900 งบ สปสช. 

๑๗ คาใชจายในการรณรงคปองกันยา   
เสพติดในสถานศึกษา  (ร.ร.อนุบาลฯ) 
 

18,000 18,000 0  

๑๘ คาใชจายในการรณรงคปองกันยา  
เสพติดในสถานศึกษา  (ร.ร.เทศบาลฯ) 
 

18,000 18,000 0  

 
 
 
 
 

  งบประมาณ งบประมาณท่ี งบประมาณ  
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ลำดับ
ท่ี 

โครงการ ท่ีตั้งไว 
(บาท) 

ใชไป 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

19 โครงการแนวก้ันไฟเพ่ือปองกันการ
ติดตอลุกลาม 

2,000 0 2,000 ไมใช
งบประมาณ 

20 โครงการเด็กสูไฟในสถานศึกษา 5,000 4,960 40  

21 โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. 
แหงชาติ 
 

15,000 0 15,000 ไมใช
งบประมาณ 

๒๒ โครงการรณรงคปองกันและรณรงคลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล 

๒๐,๐๐๐ ๑๙,๙๗๐ ๓๐  

 รวม    22     โครงการ ๓๖๐,๕๖๐ ๓๐๓,๓๒๙ ๕๗,๒๓๑  

 
 
   
  5.นโยบายดานเศรษฐกิจ     
   5.1  สรางระบบฐานขอมูลอาชีพและกลุมอาชีพ เพ่ือสงเสริมและพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพซ่ึงตรงกับ
ความตองการของประขาชน 
   5.2  เสริมสรางสมรรถนะการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑเพ่ือเพ่ิมรายได  เพ่ิมชองทางการตลาดผานระบบ
ออนไลน  
  5.3  สนับสนุนอาชีพ การรวมกลุมอาชีพ  การแลกเปลี่ยนความรู ทักษะใหมีความเขมแข็ง และมีการบริหาร
จัดการท่ีดี 
   5.4  จัดใหมีการสรางแหลงน้ำ  คลองสงน้ำ  เพ่ือสงเสริมอาชีพเกษตรกรรม 
 
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม  จำนวน   ๒  โครงการ   งบประมาณท่ีใชไป    ๐.-บาท   (อยูระหวางดำเนินการ)  

 
ลำดับ

ท่ี 

 
โครงการ 

งบประมาณ
ท่ีตั้งไว 
(บาท) 

งบประมาณท่ี
ใชไป 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

 
หมายเหตุ 

1 โครงการขุดลอกลำหวยเจียบ 
 (วังกระทะ) ม.๑๑  บานใหมศรี
ประทาน  

1,199,999 - 1,199,999 เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ งบ64  
(อยูระหวาง
ดำเนินการ) 

2 โครงการตรวจสารปนเปอนในอาหาร 
 

0 - 0 ใชงบฯ                
(สสจ.นม.) 

 รวม    2    โครงการ 1,199,999 - 1,199,999  
 
 
  6.นโยบายดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
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  6.๑  จัดระบบผังเมืองใหสอดคลองและรองรับการขยายตัวของเมืองอยางเหมาะสม 
  6.๒  จัดสรางและปรับปรุงถนน  ทางเทา  ใหไดมาตรฐานและท่ัวถึงทุกชุมชน 
   6.๓  จัดสรางและปรับปรุงระบบไฟฟาสาธารณะ  พัฒนาระบบประปาใหไดมาตรฐาน ครอบคลุมท่ัวถึงทุก
ชุมชน 
  6.๔  จัดระบบระบายน้ำใหมีประสิทธิภาพในการรับและระบายน้ำ ตลอดจนการปองกันและแกไขปญหาน้ำ
ทวมขังของชุมชน 
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม   จำนวน   ๒๔  โครงการ   งบประมาณท่ีใชไป   ๑๗,๐๘๑,๒๘๕ .-บาท     

 
ลำดับ

ท่ี 

 
โครงการ 

งบประมาณ
ท่ีตั้งไว 
(บาท) 

งบประมาณท่ี
ใชไป 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

 
หมายเหตุ 

1 โครงการกอสรางถนน คสล.  สายบานนางผึ่ง 
สัมฤทธ์ินอก หมูท่ี 10 ตำบลโนนแดง อำเภอ
โนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา 

326,500 - 326,500 อยูระหวาง
ดำเนินการ 

2 โครงการกอสรางถนนหินคลุกสายขางลำ
สะแทด จากทาแดงถึงนา นางออนจันทร 
กองทองนอก หมู 13 ตำบลโนนแดง  อำเภอ
โนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา 

๓๐๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐ อยูระหวาง
ดำเนินการ 

3 โครงการกอสรางฝายเก็บน้ำพรอมประตู
ระบายน้ำ ลำหวยเจียบ บรเิวณตลาดใหญ 
หมูท่ี 1 ชุมชนโนนแดง  ตำบลโนนแดง  
อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสมีา 

๔๑๒,๒๐๐ - ๔๑๒,๒๐๐ อยูระหวาง
ดำเนินการ 

4 โครงการกอสรางรางระบายน้ำจากรานศักดิ์
อะไหล  ถึงบานสมปอย หมูท่ี 4 ตำบลโนน
แดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 

๒๐๓,๖๔๐ - ๒๐๓,๖๔๐ อยูระหวาง
ดำเนินการ 

5 โครงการวางทอระบายน้ำจากบานนางบุญมี  
ถึงบานนายสงา พรมมา หมูท่ี 4 ตำบลโนน
แดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 
 

๓๒๓,๘๐๐ - ๓๒๓,๘๐๐ อยูระหวาง
ดำเนินการ 

6 โครงการกอสรางถนน คสล. จากบานสมปอย 
ถึงถนน คสล. วัดราง หมูท่ี 4 ตำบลโนนแดง 
อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสมีา 

๒๗๕,๔๐๐ - ๒๗๕,๔๐๐ อยูระหวาง
ดำเนินการ 

7 โครงการปรับปรุงประตูทางเขาสำนักงาน
เทศบาลตำบลโนนแดง 

๓๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ กันเงินงบ64 
 

8 
 

โครงการปรับปรุงรั้วโรงเรยีนอนุบาลเทศบาล
ตำบลโนนแดง  หมูท่ี๑  ตำบลโนนแดง 

๓๕๑,๐๐๐ - ๓๕๑,๐๐๐ กันเงินงบ๖๔ 

9 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ำภายในตลาด
สดเทศบาลตำบลโนนแดง 

๕๕,๐๐๐ ๕๑,๒๖๓.๗๐ ๓,๗๓๖.๓๐  

๑๐ โครงการขยายเขตไฟฟาและติดตั้งไฟฟา
สาธารณะในเขตเทศบาลตำบลโนนแดง 
 

๒๗๗,๒๐๐ ๒๕๖,๘๔๔.๙๔ ๒๐,๓๕๕.๐๖  
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ลำดับ

ท่ี 

 
โครงการ 

งบประมาณ
ท่ีตั้งไว 
(บาท) 

งบประมาณท่ี
ใชไป 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

 
หมายเหตุ 

๑๑ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รหัสทางหลวงทองถ่ิน นม.ถ.33-004 สาย
ทาแดง - ม.13 หนองชองแมว ม.3  ต.โนน
แดง 

2,807,447 2,807,447 - เงินอุดหนุน
เฉพาะกจิ64 

๑๒ โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต  
รหัสทางหลวงทองถ่ิน นม.ถ.33-001  สาย
บานบุตาคง ม.10 - บานใหมศรีประทาน  
ม.11   ต.โนนแดง 

1,644,000 1,192,000 ๔๕๒,๐๐๐ เงินอุดหนุน
เฉพาะกจิ64 

๑๓ โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต  
รหัสทางหลวงทองถ่ิน นม.ถ.33-004  สาย
บานเต็งสูง ม.3 ต.โนนแดง 

2,470,000 2,470,000 - เงินอุดหนุน
เฉพาะกจิ64 

๑๔ โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต  
รหัสทางหลวงทองถ่ิน นม.ถ.33-008  สาย
บานบุตาคง  ม.10 - บานหัวโคก  ม.4  ต.
โนนแดง  (ชวงปายเปรม  ม.10 - สี่แยกบอ
แดง  ม.4) 

3,760,000 3,760,000 - เงินอุดหนุน
เฉพาะกจิ64 

๑๕ โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบประปา
หมูบานแบบผิวดินขนาดใหญมาก  ม.4   
บานหัวโคก   ต.โนนแดง 

2,863,729 2,863,729 - เงินอุดหนุน
เฉพาะกจิ64 

๑๖ โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต  
รหัสทางหลวงทองถ่ิน นม.ถ.33-005  สาย
บานหนองโจด  ม.13 - บานหัวโคก  ม.4  
ต.โนนแดง  (ประตูวัดดานทิศใต ม.13 - 
ปากซอยเทศบาล 22  ม.4) 

๓,๖๘๐,๐๐๐ ๓,๖๘๐,๐๐๐ - เงินอุดหนุน
เฉพาะกจิ64 

๑๗ โครงการซอมสรางถนนแอสฟลทสติก
คอนกรีต  รหสัสายทาง นม.ถ.33-00  จาก
สายซอยเทศบาล 10  ต.โนนแดง 

๓,๔๑๔,๐๐๐ - ๓,๔๑๔,๐๐๐ เงินอุดหนุน
เฉพาะกจิ65   
อยูระหวาง
ดำเนินการ 

๑๘ โครงการซอมสรางถนนแอสฟลทตกิ  
คอนกรีต  รหสัสายทาง นม.ถ.33-004 
จากสายชุมชนตลาดโนนแดง  ม.15   ถึง
สายชุมชนหนองโจด (ทาแดง)  ม13        
ต.โนนแดง 

๒,๓๖๓,๐๐๐ - ๒,๓๖๓,๐๐๐ เงินอุดหนุน
เฉพาะกจิ65   
อยูระหวาง
ดำเนินการ 

๑๙ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายทาแดง  ม.13 - หนองชองแมว  ม.3  
ต.โนนแดง   รหัสทางหลวงทองถ่ิน นม.ถ.
33-004 สายหนองชองแมว ม.3  ต.โนน
แดง 

๑,๗๘๒,๕๐๐ - ๑,๗๘๒,๕๐๐ เงินอุดหนุน
เฉพาะกจิ6๔   
อยูระหวาง
ดำเนินการ 
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ลำดับ

ท่ี 

 
โครงการ 

งบประมาณ
ท่ีตั้งไว 
(บาท) 

งบประมาณท่ี
ใชไป 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

 
หมายเหตุ 

๒๐ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบานนางสเุนตร นาคนอก  ชุมชนบุตา
คง  ม.10  ต.โนนแดง 

๔๙๘,๐๐๐ - ๔๙๘,๐๐๐ เงินอุดหนุน
เฉพาะกจิ6๔   
อยูระหวาง
ดำเนินการ 

๒๑ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบานนายดี ประจิตร  ไปทางนานาย  
บุญเริง  คำภเูมือง  ชุมชนเต็งสูง   ม.3   
ต.โนนแดง 
 

๔๙๘,๐๐๐ - ๔๙๘,๐๐๐ เงินอุดหนุน
เฉพาะกจิ6๔   
อยูระหวาง
ดำเนินการ 

๒๒ โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนก
รีต  บานเต็งสูง  ม.3  รหสัทางหลวง
ทองถ่ิน นม.ถ.33-004  สายโรงแรมที ที 
รีสอรท   ม.3   ต.โนนแดง 
 

๙๘๕,๐๐๐ - ๙๘๕,๐๐๐ เงินอุดหนุน
เฉพาะกจิ6๔   
อยูระหวาง
ดำเนินการ 

๒๓ โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนก
รีต   สายบานบุตาคง  ม.10 - บานหัวโคก  
ม.4  ต.โนนแดง    รหัสทางหลวงทองถ่ิน 
นม.ถ.33-008 
 

๑,๙๔๗,๐๐๐ - ๑,๙๔๗,๐๐๐ เงินอุดหนุน
เฉพาะกจิ6๔   
อยูระหวาง
ดำเนินการ 

๒๔ โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนก
รีต  สายบานหนองโจด  ม.13  - บานหัว
โคก  ม.4  ต.โนนแดง    รหัสทางหลวง
ทองถ่ิน นม.ถ.33-005 
 

๓๑๘,๐๐๐ - ๓๑๘,๐๐๐ เงินอุดหนุน
เฉพาะกจิ6๔   
อยูระหวาง
ดำเนินการ 

 รวม   ๒๔   โครงการ ๓๑,๕๘๕,๔๑๖ ๑๗,๐๘๑,๒๘๕ ๑๔,๕๐๔,๑๓๑  
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7.นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  7.1  บริหารจัดการและพัฒนาระบบการรักษาความสะอาดและการจัดการขยะมูลฝอยใหมีประสิทธิภาพ 
  7.2  สงเสริมและสนับสนุนในการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว  ลดภาวะโลกรอน 
  7.3  สงเสริมและสนับสนุน ฟนฟูสภาพแวดลอมและปองกันมลพิษมิใหสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชน 
    7.4  สรางเครือขายความรวมมือในการประสานงานและดำเนินงานระหวางองคกรภาครัฐ เอกชนและ

ประชาชนในการจัดการสิ่งแวดลอม 

ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม  จำนวน   ๓  โครงการ    งบประมาณท่ีใชไป    ๙,๐๐๐.-บาท     
   

ลำดับ
ท่ี 

 
โครงการ 

งบประมาณ
ท่ีตั้งไว 
(บาท) 

งบประมาณท่ี
ใชไป 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

 
หมายเหตุ 

1 โครงการขยะรีไซเคิล 
 
 

10,000 0 10,000 ไมใช
งบประมาณ 

2 โครงการคลองสวยน้ำใส 
 

10,000 9,000 1,000  

๓ โครงการรณรงควันสิ่งแวดลอม ๒,๐๐๐ ๐ ๒,๐๐๐ ไมใช
งบประมาณ 
 
 

 รวม   ๓   โครงการ ๒๒,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐  
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รายรับรายจายเทศบาลตำบลโนนแดง 
งบแสดงผลการดำเนินงานจายจากเงินรายรับ ตั้งแตวันท่ี  1  ตุลาคม  2563  ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2564 

 
หมวดรายรับ ประมาณการ (บาท) รับจริง (บาท) 

ภาษีอากร ๒๘๕,๐๐๐.๐๐ ๒๑๗,๖๕๘.๓๗ 
คาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต ๒๐๒,๒๐๐.๐๐ ๓๕๖,๖๗๘.๑๐ 
รายไดจากทรัพยสิน ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๘๘,๕๑๕.๘๕ 
รายไดเบ็ดเตล็ด ๓๕,๓๐๐.๐๐ ๒๐๒,๐๕๐.๐๐ 
รายไดจากทุน ๒,๐๐๐.๐๐ - 
รัฐบาลจัดสรรให ๒๒,๕๘๐,๐๐๐.๐๐ ๒๑,๘๔๒,๗๒๖.๑๒ 

เงินอุดหนุนท่ัวไปตามอำนาจหนาท่ีฯ ๓๐,๒๙๕,๕๐๐.๐๐ ๓๑,๘๙๕,๔๖๒.๙๑ 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ท่ัวไป - ๑๖,๗๗๓,๑๗๖.๐๐ 

รวมรายรับท้ังส้ิน ๕๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๗๑,๕๗๖,๒๖๗.๓๕ 

 
     

หมวดรายจาย ประมาณการ (บาท) จายจริง (บาท) 
งบกลาง ๙,๙๔๔,๖๙๐.๐๐ ๙,๑๕๗,๒๕๙.๗๓ 
เงินเดือน   (ฝายการเมือง) 2,624,640.๐๐ ๑,๙๗๒,๖๗๕.๐๐ 
เงินเดือน   (ฝายประจำ) ๒๓,๑๓๔,๓๕๐.๐๐ ๒๐,๗๔๔,๔๗๗.๐๐ 
คาตอบแทน ๘๒๒,๙๐๐.๐๐ ๑,๑๒๓,๘๘๐.๐๐ 
คาใชสอย ๘,๑๔๙,๓๘๐.๐๐ ๕,๔๒๕,๙๐๙.๑๘ 
คาวัสด ุ ๓,๑๔๒,๒๐๐.๐๐ ๒,๖๖๕,๕๐๕.๓๓ 
คาสาธารณูปโภค ๔๘๗,๐๐๐.๐๐ ๔๑๒,๒๗๔.๕๕ 
คาครุภัณฑ ๕๒๐,๑๐๐.๐๐ ๑๗๙,๒๕๐.๐๐ 

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง ๒,๙๐๕,๕๔๐.๐๐ ๑๖,๘๐๐,๓๖๖.๐๐ 
รายจายอ่ืน 20,000.๐๐ - 

เงินอุดหนุน ๒,๒๔๙,๒๐๐.๐๐ ๒,๐๕๖,๑๐๘.๖๔ 

รวมรายจายท้ังส้ิน ๕๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๕๓๗,๗๐๕.๔๓ 

รายรับสูงกวารายจาย ๑๑,๐๓๘,๕๖๑.๙๒ 
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    สุดทายนี้  กระผมจะปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริตอยางเต็มกำลังความสามารถ  และหวังเปน
อยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือและการสนับสนุนจากทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  ในการ
ดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานในปงบประมาณ พ.ศ.2565 นี้    เพ่ือเปนประโยชนอันสูงสุดตอประชาชนใน
เขตเทศบาลตำบลโนนแดง ตอไป 
 
 
        ลงชื่อ           
        (นายธีรพงษ   จินตนามณีรัตน) 
           นายกเทศมนตรีตำบลโนนแดง 
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