
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําปี พ.ศ. 256๕

วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ.256๕ เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

*********************
ผู้มาประชุม
ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 นายรวม บุญเที่ยง ประธานสภาเทศบาล รวม บุญเที่ยง
2 นายธงชัย ประกอบผล รองประธานสภาเทศบาล ธงชัย ประกอบผล
3 นายประสิทธิ์ จํานงนอก สมาชิกสภาเทศบาล ประสิทธ์ิ จํานงนอก
4 นายสุรัตน์ แก้วด่านจาก สมาชิกสภาเทศบาล สุรัตน์ แก้วด่านจาก
5 นายชื่น เงินโพธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล ชื่น เงินโพธิ์
6 นายสมพงศ์ พิมพ์กลาง สมาชิกสภาเทศบาล สมพงศ์ พิมพ์กลาง
7 นายยุทธพงษ์ ญาติกลาง สมาชิกสภาเทศบาล ยุทธพงษ์ ญาติกลาง
8 นางอุ่น บรรจงนอก สมาชิกสภาเทศบาล อุ่น บรรจงนอก
9 นายบุญมี ผินพิมาย สมาชิกสภาเทศบาล บุญมี ผินพิมาย
10 นายอุดร พลนอก สมาชิกสภาเทศบาล อุดร พลนอก
11 นายอารุณ ฉัตรพิมาย สมาชิกสภาเทศบาล อารุณ ฉัตรพิมาย
12 นางพนิดา คําภีระ สมาชิกสภาเทศบาล พนิดา คําภีระ
13 นายธนสร สารนอก เลขานุการสภาเทศบาล ธนสร สารนอก

ผู้เข้าร่วมประชุม
คณะผู้บริหาร
ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง ธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์
2 นางพิทธิยา พัฒนเดชากูล รองนายกเทศมนตรี พิทธิยา พัฒนเดชากูล
3 นายติม ปักนอก รองนายกเทศมนตรี ติม ปักนอก
4 นายภาณุมาศ บุญศรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ภาณุมาศ บุญศรี
5 นายธนชัย เผยศิริ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ธนชัย เผยศิริ

พนักงานเทศบาล/ประชาชน

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ
หมาย
เหตุ

๑ นายนวรัฐ ต่อสกุล ผู้อํานวยการกองการศึกษา นวรัฐ ต่อสกุล
๒ นางสาววิไลลักษณ์ กุลนันทนนท์ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข วิไลลักษณ์ กุลนันทนนท์
๓ นางภานุชนารถ จิตรพิมาย หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล ภานุชนารถ จิตรพิมาย
๔ นายสมนึก วรรณวิกรม์ ผู้อํานวยการกองช่าง สมนึก วรรณวิกรม์
๕ นายประวิทย์ หาญณะรงค์ หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ ประวิทย์ หาญณะรงค์
๖ นายสุรศักดิ์ พองพรม ผอ.โรงเรียนเทศบาลตําบลโนนแดง สุรศักดิ์ พองพรม
๗ นางพชรพัชร ราชนิล ผอ.รร.อนุบาลเทศบาลตําบลโนนแดง พชรพัชร ราชนิล
๘ นางระวิวรรณ เขตคาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระวิวรรณ เขตคาม

/เริ่มประชุม...
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
นายธนสร สารนอก - เรียนเชิญประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย พร้อม
เลขานุการสภาเทศบาล เรียนเชิญนั่งบัลลังก์เพ่ือเป็นประธานในท่ีประชุม
นายรวม บุญเที่ยง - เชิญเลขานุการสภาเทศบาลอ่าน “ ประกาศสภาเทศบาลตําบลโนนแดง
ประธานสภาเทศบาล เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๔

ประจําปี พ.ศ. 256๕” ขอเชิญครับ
นายธนสร สารนอก ประกาศสภาเทศบาลตําบลโนนแดง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง
เลขานุการสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจําปี พ.ศ. 256๕

ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลโนนแดง ในการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 256๕ เม่ือวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.
256๕ ได้มีมติกําหนดวันเริ่มการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง สมัยประชุม
สามัญ สมัยท่ี ๔ ประจําปี พ.ศ. 256๕ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.256๕
เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกิน ๓๐ วัน

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2542 ประธานสภาเทศบาลตําบล
โนนแดง จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๔
ประจําปี พ.ศ.256๕ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.256๕ เป็นต้นไป
มีกําหนดไม่เกิน ๓๐ วัน

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน
ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. 256๕

ลงชื่อ นายรวม บุญเที่ยง
ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

นายรวม บุญเที่ยง - กระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง สมัยประชุมสามัญ
ประธานสภาเทศบาล สมัยท่ี ๔ ประจําปี พ.ศ. 256๕ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายรวม บุญเที่ยง ๑. มีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุม รวมท้ังสิ้น ๑๒ ท่าน
ประธานสภาเทศบาล ๒. ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

-เทศบาลตําบลโนนแดง ได้ประกาศเทศบาลตําบลโนนแดง เรื่อง ให้ใช้แผน
ดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ซ่ึงประกาศ ณ วันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

ท่ีประชุม -รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง สมัยประชุมสามัญ
สมัยท่ี ๓ ประจําปี พ.ศ. 256๕ เม่ือวันที่ ๓๐ กันยายน 256๕

นายรวม บุญเที่ยง - รายงานการประชุมได้ส่งให้กับสมาชิกฯ ทุกท่านเรียบร้อยแล้ว
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดงท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ครับ

ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม

/-สมาชิกท่านใด...
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- สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจําปี พ.ศ. 256๕ เม่ือวันท่ี ๓๐ กันยายน 256๕
โปรดยกมือข้ึน
-สมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบ ๑๒ เสียง
-สมาชิกสภาเทศบาล ไม่เห็นชอบ - เสียง -งดออกเสียง - เสียง

มติท่ีประชุม -รับรองรายงานการประชุม จํานวน ๑๒ เสียง

ระเบียบวาระ ท่ี ๓ เรื่อง ญัตติขอเสนอร่างระเบียบสภาเทศบาลตําบลโนนแดง ว่าด้วยการ
ดําเนินการของประชาชนในการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕

นายรวม บุญเที่ยง - ขอเชิญท่าน สมพงศ์ พิมพ์กลาง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง เสนอญัตติ
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญครับ
นายสมพงศ์ พิมพ์กลาง -เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนแดง ท่ีเคารพ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง ข้าพเจ้า นายสมพงศ์ พิมพ์กลาง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบร่างระเบียบสภาเทศบาลตําบลโนนแดง ว่าด้วยการ
ดําเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๕ ตามท่ี
พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ มีผลบังคับใช้ และ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ วรรคหน่ึง ผู้มีสิทธิ์เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นผู้ใดประสงค์
จะเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถ่ินตามพระราชบัญญัตินี้ และประสงค์จะให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการจัดทําร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา ๘ (๒) ให้
หรือดําเนินการให้มีการเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อตามมาตรา ๗ วรรคสาม วรรคส่ีและ
วรรคห้า หรือให้ดําเนินการท้ังสองกรณี ให้ยื่นคําร้องต่อประธานสภาท้องถ่ินและให้
ประธานสภาท้องถ่ินมอบหมายให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตําเนินการให้
ตามความประสงค์ของผู้ร้อง วรรคสอง จํานวนผู้เข้าชื่อยื่นคําร้อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นคําร้อง วิธีการประกาศเชิญชวน และระยะเวลา
ดําเนินการของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
ระเบียบท่ีประธานสภาท้องถิ่นกําหนดโดยความเห็นชอบของสภาท้องถ่ิน

มาตรา ๑๘ ให้กระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดําเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งท่ีเกี่ยวกับ
การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ินให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ในระหว่างท่ียังไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือ
คําส่ังตามวรรคหนึ่ง ให้การดําเนินการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ินตาม
พระราชบัญญัตินี้เป็นไปตามท่ีประธานสภาท้องถิ่นกําหนด

ดังน้ัน ข้าพเจ้า นายสมพงศ์ พิมพ์กลาง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนน
แดง จึงขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบร่างระเบียบสภาเทศบาลตําบลโนนแดง ว่า
ด้วยการดําเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕

/ขอได้โปรดนํา.....
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ขอได้โปรดนําเสนอญัตติขอความเห็นชอบร่างระเบียบสภาเทศบาลตําบล
โนนแดง ว่าด้วยการดําเนินการของประชาชนในการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๖๕ เสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง เพื่อพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ สมพงศ์ พิมพ์กลาง ผู้เสนอ

(นายสมพงศ์ พิมพ์กลาง)
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

นายรวม บุญเที่ยง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล -ถ้าไม่มี กระผมขอมติท่ีประชุม -สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้นครับ

- เห็นชอบ ๑๒ เสียง - ไม่เห็นชอบ - เสียง - งดออกเสียง - เสียง

มติท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง เห็นชอบ จํานวน ๑๒ เสียง

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง ญัตติรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีท่ีแถลง
ไว้ต่อสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

นายรวม บุญเที่ยง - ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง เสนอญัตติ ขอเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนแดง
นายกเทศมนตรตีําบลโนนแดง ข้าพเจ้านายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ ขอเสนอญัตติรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน

ตามนโยบายนายกเทศมนตรีที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตําบลโนนแดง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๕ ตามท่ีพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 14 พ.ศ.2562 มาตรา 48 ทศ วรรคห้า กําหนดให้
นายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อ
สภาเทศบาลเป็นประจําทุกปี

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 มาตรา 48 ทศ วรรคห้า จึงขอ
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ ต่อสภา
เทศบาลตําบลโนนแดง ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ดังต่อไปนี้

ลําดับ
ท่ี

นโยบาย จํานวน

(โครงการ)

งบประมาณท่ีใช้ไป
(บาท)

หมาย
เหตุ

1 นโยบายด้านการเมืองการบริหาร ๑๐ ๔๒,๓๙๗,๖๒๗.๘๗

2 นโยบายด้านการศึกษา ๒๔ ๕,๗๔๙,๔๙๐.๖๒

3 นโยบายด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
กีฬาและนันทนาการ

๗ ๔๗,๘๔๐.๐๐

/ลําดับท่ี.....
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ลําดับ
ท่ี

นโยบาย จํานวน

(โครงการ)

งบประมาณท่ีใช้ไป
(บาท)

หมาย
เหตุ

4 นโยบายด้านสาธารณสุข การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต

๒๙ ๖๑๑,๗๘๓.๐๐

5 นโยบายด้านเศรษฐกิจ ๒ ๓,๔๗๐.๐๐

6 นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๒๑ ๑๓,๕๖๑,๕๐๐.๐๐

7 นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

๓ ๘,๒๕๐.๐๐

รวมท้ังส้ิน 7 ด้าน ๙๖ ๖๒,๓๗๙,๙๖๑.๔๙

1.นโยบายด้านการเมืองการบริหาร
1.1 บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี มีคุณธรรม
1.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
1.3 พัฒนาส่งเสริมศักยภาพให้องค์กร บุคลากร ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 จัดระบบบริหารงานโดยนําเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาที่สะดวก รวดเร็ว
1.5 ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูล

สาธารณะ มุ่งสู่การเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีมีความโปร่งใส ปลอดจากการทุจริต
ประพฤติมิชอบ

ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม จํานวน ๑๐ โครงการ
งบประมาณท่ีใช้ไป ๔๒,๓๙๗,๖๒๗.๘๗ บาท

ลําดับ
ท่ี

โครงการ
งบประมาณท่ีตั้งไว้

(บาท)
งบประมาณท่ีใช้ไป

(บาท)
งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

หมายเหตุ

1 โครงการประชุมประชาคม
ท้องถิ่นในการจัดทําแผน
พัฒนาเทศบาล

๑๕,๐๐๐ ๕,๓๘๓.๐๐ ๙,๖๑๗.๐๐

2 รายจ่ายหมวดงบกลาง ๑๐,๐๓๗,๑๒๐ ๘,๙๒๙,๖๘๑.๕๙ ๔๘๕,๔๓๘.๔๑ โอนลด ๖๒๒,
๐๐๐

3 รายจ่ายหมวดเงินเดือน
(ฝ่ายการเมือง)

๒,๖๒๔,๖๔๐ ๒,๖๒๔,๖๔๐.๐๐ ๐.๐๐

4 รายจ่ายหมวดเงินเดือน
(ฝ่ายประจํา)

๒๔,๒๐๖,๐๗๐ ๒๒,๕๔๓,๔๔๗.๖๗ ๓๑๖,๔๖๒.๓๓ โอนลด๑,
๓๔๖,๑๖๐

5 รายจ่ายหมวดค่าตอบแทน ๑,๑๕๖,๖๐๐.๐๐ ๙๕๔,๖๙๖.๐๐ ๒๓๐,๘๒๔.๐๐ โอนเพ่ิม ๒๘,
๙๒๐

6 รายจ่ายหมวดค่าใช้สอย ๗,๕๓๔,๓๘๐.๐๐ ๔,๕๓๓,๕๒๕.๔๗ ๓,๐๐๐,๘๕๔.๕๓

7 รายจ่ายหมวดค่าวัสดุ ๑,๕๙๘,๐๐๐ ๑,๑๓๖,๗๘๕.๑๐ ๓๑๓,๒๑๔.๙๐ โอนลด๑๔๘,
๐๐๐

/ลําดับท่ี.......
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ลําดับ
ท่ี

โครงการ
งบประมาณท่ีตั้งไว้

(บาท)
งบประมาณท่ีใช้ไป

(บาท)
งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

หมายเหตุ

๘ รายจ่ายหมวดค่า
สาธารณูปโภค

๔๙๗,๐๐๐ ๔๓๖,๖๔๕.๖๘ ๗๒,๓๕๔.๓๒ โอนเพ่ิม ๑๒,
๐๐๐

๙ โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ใน
การบริหารงาน

๑,๓๑๙,๒๐๐.๐๐ ๑,๒๒๕,๘๒๓.๓๖ ๙๓,๓๗๖.๖๔

๑๐ ค่าบริการพัฒนาเว็บไซต์และ
ค่าจ้างเหมาบริการดูแล
ระบบ

๑๐,๐๐๐.๐๐ ๗,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐

รวม ๑๐ โครงการ ๔๘,๙๙๘,๐๑๐.
๐๐

๔๒,๓๙๗,๖๒๗.
๘๗

๑,๘๒๕,๑๔๒.๑๓

2.นโยบายด้านการศึกษา
2.1 ส่งเสริมพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้อง

กับมาตรฐานการศึกษาชาติ
2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาท้องถ่ิน
2.3 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและ

จรรยาบรรณ
2.4 ส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ คุณธรรม และ

จริยธรรม
2.5 ส่งเสริมการใช้ดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ จัดให้มีส่ืออุปกรณ์การเรียนการสอน

เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม จํานวน ๒๔ โครงการ งบประมาณท่ีใช้ไป ๕,๗๔๙,๔๙๐.๖๒ บาท

ลําดับ
ท่ี

โครงการ
งบประมาณ

ท่ีตั้งไว้
(บาท)

งบประมาณท่ี
ใช้ไป
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

หมายเหตุ

1 โครงการจัดแสดงนิทรรศการงาน
วิชาการ (รร.อนุบาลฯ)

20,000 20,000 0

2 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
ของโรงเรียนอนุบาลฯ

20,000 20,000 0

3 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
ของโรงเรียนเทศบาลฯ

20,000 20,000 0

4 ค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลฯ

600,000 ๔๑๗,๑๓0 ๑๘๒,๘๗๐

/ลําดับท่ี....
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ลําดับ
ท่ี

โครงการ
งบประมาณ

ท่ีตั้งไว้
(บาท)

งบประมาณท่ี
ใช้ไป
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

หมายเหตุ

5 ค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล

940,000 8๑๖,๕๐๕ ๑๒๓,๔๙๕

6 อุดหนุนสนับสนุนโครงการอาหาร
กลางวันของเด็กนักเรียนโรงเรียน
ชุมชนโนนแดง

๑,๘๔๘,๐๐๐ ๑,๗๗๔,๕๐๐ ๕๐๐ โอนลด๗๓,๐๐๐

7 ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) สําหรับ
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฯ

๒๘๗,๔๓๐ ๒๑๕,๓๑๓.๑๒ ๗๒,๑๑๖.๘๘

8 ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) สําหรับ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลฯ

๔๕๐,๓๑๐ ๓๖๓,๒๓๕.๕๔ ๘๗,๐๗๔.๔๖

9 ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) สําหรับ
นักเรียนโรงเรียนชุมชนโนนแดง

๘๔๓,๑๕๐ ๗๐๑,๔๗๖.๙๖ ๑๔๑,๖๗๓.๐๔

10 โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ (ร.
ร.เทศบาล)

5,000 5,000 0

11 โครงการวันแห่งความสําเร็จ
(ร.ร.เทศบาล)

20,000 10,000 0 โอนลด๑๐,๐๐๐

๑๒ โครงการประชุมผู้ปกครองโรงเรียน
เทศบาลฯ

8,000 8,000 0

๑๓ โครงการประชุมผู้ปกครองโรงเรียน
อนุบาลฯ

5,000 5,000 0

๑๔ โครงการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
อนุบาล

30,000 0 0 โอนลด๓๐,๐๐๐

๑๕ โครงการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
เทศบาลฯ

27,000 27,000 0

๑๖ โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครูของ
โรงเรียนอนุบาลฯ

- - - ไม่ใช้งบประมาณ

๑๗ โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครูของ
โรงเรียนเทศบาลฯ

7,000 7,000 0

๑๘ โครงการส่งเสริมให้นักเรียนและคณะครู
เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการกีฬา
และทักษะอ่ืนๆ ของโรงเรียนอนุบาลฯ

๕0,000 ๕0,000 0

/ลําดับท่ี......
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ลําดับ
ท่ี

โครงการ
งบประมาณ

ท่ีตั้งไว้
(บาท)

งบประมาณท่ี
ใช้ไป
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

หมายเหตุ

๑๙ โครงการส่งเสริมให้นักเรียนและคณะครู
เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการกีฬา
และทักษะอ่ืนๆ ของโรงเรียนเทศบาลฯ

๕0,000 ๕0,000 0

๒๐ ค่าใช้จ่ายส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาท้องถิ่น (รร.เทศบาลฯ)
(ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน)

๖0,000 8,000 0 โอนลด๕๒,๐๐๐

๒๑ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้อินเตอร์เน็ต
การเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ของโรงเรียนอนุบาลฯ

16,800 16,800 0

๒๒ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้อินเตอร์เน็ต
การเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ของโรงเรียนเทศบาลฯ

16,800 16,800 0

๒๓ ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (รร.อนุบาลฯ)

๔๕๒,๘๐๐ ๓๔๕,๘๘๐ ๑๐๖,๙๒๐

๒๔ ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (รร.เทศบาลฯ)

1,028,980 ๘๕๑,๘๕๐ ๑๗๗,๑๓๐

รวม 2๔ โครงการ ๖,๘๐๖,๒๗๐ ๕,๗๔๙,๔๙๐.
๖๒

๘๙๑,๗๗๙.๓๘

3.นโยบายด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ
3.1 ส่งเสริมการจัดงานประเพณี และศิลปวัฒนธรรมของชุมชน โดยบูรณาการ

การขับเคลื่อนใช้บทบาทของสถาบันบ้าน วัด โรงเรียน ให้มีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามของชุมชน

3.2 ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
3.3 ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ เสริมสร้างนักกีฬาท้องถ่ินเข้าแข่งขันใน

ระดับสูงข้ึน
3.4 ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือสร้างความสามัคคีของชุมชน
3.5 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและใช้เวลาว่างให้

เกิดประโยชน์

/ประกอบด้วย...



-๙-

ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม จํานวน ๗ โครงการ งบประมาณท่ีใช้ไป ๔๗,๘๔๐.-บาท

ลําดับ
ท่ี

โครงการ
งบประมาณ

ท่ีตั้งไว้
(บาท)

งบประมาณท่ี
ใช้ไป
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

หมายเหตุ

1 โครงการจัดงานวันปิยมหาราช 10,000 ๐ ๐ -โอนลด๑๐,๐๐๐
-ไม่ใช้งบประมาณ

2 โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

๒0,000 ๑,๕๐๐ 0 -โอนลด๑๘,๕๐๐

3 โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ๗0,000 ๒๒,000 0 -โอนลด๔๘,๐๐๐

4 โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร

๒๐,๐๐๐ ๐ ๐ -ดําเนินการไม่ใช้
งบประมาณ
-โอนลด๒๐,๐๐๐

5 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนี
พันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

๒๐,๐๐๐ ๑๔,๓๔๐ ๐ -โอนลด๕,๖๖๐

๖ โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเม
นทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงก
รณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

๔๐,๐๐๐ ๐ ๐ -ดําเนินการไม่ใช้
งบประมาณ
-โอนลด๔๐,๐๐๐

๗ โครงการแข่งขันเปตอง “ชุมชน
สัมพันธ์”

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๐

รวม ๗ โครงการ ๑๙๐,๐๐๐ ๔๗,๘๔๐ ๐

4.นโยบายด้านสาธารณสุข การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
4.1 ส่งเสริมภาคประชาชนมีส่วนร่วมการจัดระบบการบริหารสาธารณสุขให้มี

คุณภาพ
4.2 ส่งเสริมศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.), อพม. , อปพร. ให้มี

ความรู้อย่างมีคุณภาพ
4.3 ส่งเสริมการออกกําลังกายเพ่ือสร้างสุขภาพที่ดีของประชาชน

/๔.๔ ส่งเสริมการ...



-๑๐-

4.4 ส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรค พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นท่ี

4.5 ส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีแม่บ้าน เยาวชน จิตอาสา
กรรมการชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี

4.6 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน เผยแพร่องค์ความรู้ เพื่อพัฒนาต่อยอดสร้าง
นวัตกรรมในชุมชน

4.7 จัดให้มีการดูแลสงเคราะห์ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสให้เข้าถึง
สวัสดิการภาครัฐอย่างเท่าเทียม

4.8 นําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ด้านความปลอดภัยในชุมชน โดยการติดตั้ง
ระบบกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด CCTV เพื่อเฝ้าระวังเหตุร้ายและตรวจการณ์
ป้องกันรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม จํานวน ๒๙ โครงการ งบประมาณท่ีใช้ไป ๖๑๑,๗๘๓.-บาท

ลําดับ
ท่ี

โครงการ
งบประมาณ

ท่ีตั้งไว้
(บาท)

งบประมาณท่ี
ใช้ไป
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

หมายเหตุ

1 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยา
เสพติดในสถานศึกษา (ร.ร.อนุบาลฯ)

18,000 18,000 0

2 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยา
เสพติดในสถานศึกษา (ร.ร.เทศบาลฯ)

18,000 18,000 0

3 โครงการอบรมและดูงานของชมรม
ผู้สูงอายุ

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๕,๓๐๐ ๑๔,๗๐๐ โอนเพ่ิม๒๐,
๐๐๐

4 โครงการแนวก้ันไฟเพื่อป้องกันการ
ติดต่อลุกลาม

๒๐,๐๐๐ ๑,๙๒๐ ๘๐ โอนลด๑๘,
๐๐๐

5 โครงการเด็กสู้ไฟในสถานศึกษา ๕,๐๐๐ ๔,๙๑๓ ๘๗

6 โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.
แห่งชาติ

๑๕,๐๐๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ

7 โครงการรณรงค์ป้องกันและรณรงค์ลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล

๒๐,๐๐๐ ๑๗,๖๕๕ ๒,๓๔๕

8 โครงการพัฒนาศักยภาพและบริหาร
จัดการระบบกองทุนประกันสุขภาพ
เทศบาลตําบลโนนแดง

๕๓,๐๔๕ ๓๔,๕๒๔ ๑๘,๕๒๑ งบ สปสช.

/ลําดับท่ี.......



-๑๑-

ลําดับ
ท่ี

โครงการ
งบประมาณ

ท่ีตั้งไว้
(บาท)

งบประมาณท่ี
ใช้ไป
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

หมายเหตุ

9 โครงการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน
เทศบาลตําบลโนนแดง

๑๙,๗๕๐ ๑๙,๗๕๐ 0 งบ สปสช.

10 โครงการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปาก
มดลูก

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๐ งบ สปสช.

11 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนํา
สาธารณสุขประจําครอบครัว

๑๒,๑๐๐ ๑๒,๑๐๐ 0 งบ สปสช.

12 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
ช่วยเหลือฟ้ืนคืนชีพข้ันพื้นฐาน และ
การช่วยเหลือฉุกเฉิน ๓โรคอันตราย

๙,๖๐๐ ๙,๖๐๐ ๐ งบ สปสช.

๑๓ โครงการส่งเสริมสุขภาพตาและป้องกัน
ภาวะผิดปกติหรือความบกพร่องการ
มองเห็นฯ

๕,๘๐๐ ๕,๘๐๐ ๐ งบ สปสช.

๑๔ โครงการมหัศจรรย์๑,๐๐๐วันแรกแห่ง
ชีวิต

๑๕,๘๕๐ ๑๐,๘๙๐ ๔,๙๖๐ งบ สปสช.

๑๕ ผู้อบรมผู้นําออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ ๑๑,๕๐๐ ๑๑,๕๐๐ 0 งบ สปสช.

๑๖ โครงการภาคีเครือข่ายร่วมใจสานใยรัก
ดูแลสุขภาพชุมชน

๒๐,๗๘๐ ๒๐,๗๘๐ ๐ งบ สปสช.

๑๗ โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัย
จราจร ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๐ งบ สปสช.

๑๘ โครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ ๘,๐๕๐ ๘,๐๕๐ ๐ งบ สปสช.

๑๙ โครงการโคราชเมืองสะอาดปลอด
ลูกน้ํายุงลายเทศบาลตําบลโนนแดง

๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ๐ งบ สปสช.

๒๐ โครงการฝึกอบรมครู ข. (ผู้ก่อการด)ี
และป้องกันการจมน้ํา เทศบาลตําบล
โนนแดง

๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๐ งบ สปสช.

๒๑ โครงการวัยใสห่างไกลยาเสพติด
(ร.ร.ชุมชนโนนแดง)

๑๐,๑๕๐ ๑๐,๑๕๐ ๐ งบ สปสช.

/ลําดับท่ี.....



-๑๒-

ลําดับ
ท่ี

โครงการ
งบประมาณ

ท่ีตั้งไว้
(บาท)

งบประมาณท่ี
ใช้ไป
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

หมายเหตุ

๒๒ โครงการอบรมพัฒนาทักษะชีวิต
(ร.ร.ภู่วิทยา)

๑๘,๑๐๐ ๑๘,๑๐๐ ๐ งบ สปสช.

๒๓ โครงการหนูน้อยวัยใส ใส่ใจสุขภาพ
ช่องปาก (ร.ร.อนุบาลฯ)

๑๑,๔๕๐ ๑๑,๔๕๐ ๐ งบ สปสช.

๒๔ โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ๓๐,๙๐๐ ๒๕,๕๐๐ ๕,๔๐๐

๒๕ โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ
และผู้ดูแล

๗,๘๐๐ ๗,๘๐๐ ๐

๒๖ โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
ผู้สูงอายุ

๓,๖๐๐ ๓,๖๐๐ ๐

๒๗ โครงการเฝ้าระวังโรคโควิท-๑๙ และ
โรคติดต่ออ่ืนๆในเขตเทศบาลตําบลโนนแดง

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐

๒๘ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตรจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี

๓๐,๐๐๐ ๒๗,๕๗๖ ๒,๔๒๔

๒๙ การเยียวยาช่วยเหลือประชาชน
ด้านสาธารณภัย

๑๐๐,๐๐๐ ๒๓,๘๒๕ ๗๖,๑๗๕

รวม ๒๙ โครงการ ๗๔๙,๔๗๕ ๖๑๑,๗๘๓ ๑๒๔,๖๙๒

5.นโยบายด้านเศรษฐกิจ
5.1 สร้างระบบฐานข้อมูลอาชีพและกลุ่มอาชีพ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการ

ประกอบอาชีพซ่ึงตรงกับความต้องการของประขาชน
5.2 เสริมสร้างสมรรถนะการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มรายได้ เพิ่ม

ช่องทางการตลาดผ่านระบบออนไลน์
5.3 สนับสนุนอาชีพ การรวมกลุ่มอาชีพ การแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะให้มีความ

เข้มแข็ง และมีการบริหารจัดการท่ีดี
5.4 จัดให้มีการสร้างแหล่งน้ํา คลองส่งน้ํา เพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม

/ประกอบด้วย....



-๑๓-
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม จํานวน ๒ โครงการ งบประมาณท่ีใช้ไป ๓,๔๗๐.-บาท
(อยู่ระหว่างดําเนินการ)

ลําดับ
ท่ี

โครงการ
งบประมาณ

ท่ีตั้งไว้
(บาท)

งบประมาณท่ี
ใช้ไป
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

หมายเหตุ

1 โครงการสํารวจความเสี่ยงจากการใช้
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร
เทศบาลตําบลโนนแดง

๓,๔๗๐ ๓,๔๗๐ ๐ งบ สปสช.

2 โครงการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร 0 - 0 ใช้งบฯ
(สสจ.นม.)

รวม 2 โครงการ ๓,๔๗๐ ๓,๔๗๐ ๐

6.นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
6.๑ จัดระบบผังเมืองให้สอดคล้องและรองรับการขยายตัวของเมืองอย่างเหมาะสม
6.๒ จัดสร้างและปรับปรุงถนน ทางเท้า ให้ได้มาตรฐานและท่ัวถึงทุกชุมชน
6.๓ จัดสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะพัฒนาระบบประปาให้ได้

มาตรฐานครอบคลุมท่ัวถึงทุกชุมชน
6.๔ จัดระบบระบายน้ําให้มีประสิทธิภาพในการรับและระบายน้ํา ตลอดจนการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังของชุมชน

ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม จํานวน ๒๑ โครงการ งบประมาณท่ีใช้ไป ๑๓,๕๖๑,๕๐๐ .-บาท

ลําดับ
ท่ี

โครงการ
งบประมาณท่ีตั้งไว้

(บาท)
งบประมาณท่ี

ใช้ไป
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

หมายเหตุ

1 โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลโนนแดง

3,000,000 2,463,000 ๕๓๗,๐๐๐

กันเงินงบ63
ดําเนินการแล้ว

เสร็จปลายปี64

2 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
รหัสสายทาง นม.ถ.33-001 จากสายซอย
เทศบาล3 หมู่3 ถึงสายชุมชนบุตาคง หมู่10
ตําบลโนนแดง 2,370,000 2,370,000 0

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
65

3 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
รหัสสายทาง นม.ถ.33-004 จากสายชุมชน
ตลาดโนนแดง หมู่15 ถึงสายชุมชนหนองโจด
(ท่าแดง) หมู่13 ตําบลโนนแดง 1,629,000.00 1,629,000.00 0

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
65

4 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
รหัสสายทาง นม.ถ.33-004 บ้านหนองโจด
หมู่13 ตําบลโนนแดง 458,000.00 458,000.00 0

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
65

/ลําดับท่ี....



-๑๔-

ลําดับ
ท่ี

โครงการ
งบประมาณท่ีตั้งไว้

(บาท)
งบประมาณท่ี

ใช้ไป
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

หมายเหตุ

5 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
รหัสสายทาง นม.ถ.33-001 สายเลียบสระ
หนองม่วง หมู่3 ตําบลโนนแดง 703,000.00 703,000.00 0 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

65

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายท่าแดง ม.13 - หนองช่องแมว ม.3
ต.โนนแดง รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.33-
004 สายหนองช่องแมว ม.3 ต.โนนแดง 1,782,500.00 1,782,500.00 0

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
64

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนางสุเนตร นาคนอก ชุมชนบุตาคง
ม.10 ต.โนนแดง 498,000.00 498,000.00 0

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
64

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายดี ประจิตร ไปทางนานายบุญเริง
คําภูเมือง ชุมชนเต็งสูง ม.3 ต.โนนแดง 498,000.00 498,000.00 0

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
64

9 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
บ้านเต็งสูง ม.3 รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.
ถ.33-004 สายโรงแรมที ที รีสอร์ท ม.3
ต.โนนแดง 985,000.00 985,000.00 0

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
64

๑๐ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านบุตาคง ม.10 - บ้านหัวโคก ม.4
ต.โนนแดง รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.33-
008 1,947,000.00 1,947,000.00 0

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
64

๑๑ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านหนองโจด ม.13 - บ้านหัวโคก
ม.4 ต.โนนแดง รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.
ถ.33-005 318,000.00 318,000.00 0

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
64

๑๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าโรงงาน
ถึงบ้านนายสุวัฒน์ พิมพ์สระเกษ หมู่ที่ 3
ต.โนนแดง

500,000 0 500,000

กันเงินงบ65 อยู่
ระหว่างดําเนินการ

๑๓ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากสวนนายดี
ประจิตร ถึงนานายบุญเลิง คําภูเมือง หมู่
ท่ี 3 ชุมชนเต็งสูง ต.โนนแดง

432,000 0 432,000

กันเงินงบ65 อยู่
ระหว่างดําเนินการ

๑๔ โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าจากร้านศักด์ิ
อะไหล่ ถึงบ้านส้มป่อย หมู่ 13
ต.โนนแดง

462,000 0 462,000

กันเงินงบ65 อยู่
ระหว่างดําเนินการ

๑๕ โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์โรงเรียน
เทศบาลตําบลโนนแดง หมู่12 1,000,000 0 1,000,000

กันเงินงบ65 อยู่
ระหว่างดําเนินการ

๑๖ โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาลตําบล
โนนแดง หมู่12 2,400,000 0 2,400,000

กันเงินงบ65 อยู่
ระหว่างดําเนินการ

/ลําดับท่ี........



-๑๕-

ลําดับ
ท่ี

โครงการ
งบประมาณ

ท่ีตั้งไว้
(บาท)

งบประมาณท่ี
ใช้ไป
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

หมายเหตุ

๑๗ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร
เรียน 2 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
โนนแดง หมู่1

379,000 0 379,000

กันเงินงบ65 อยู่
ระหว่างดําเนินการ

๑๘ โครงการปรับปรุงพ้ืนโรงอาหารของโรงเรียน
เทศบาลตําบลโนนแดง หมู่12 364,000 0 364,000

กันเงินงบ65 อยู่
ระหว่างดําเนินการ

๑๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายบัว คําภูเมือง ถึงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนชุมชนโนนแดง
หมู่1

956,700 0 956,700

เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ65 อยู่
ระหว่างดําเนินการ

๒๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายสุรชัย ภาควัชรโยธิน หมู่1
ตําบลโนนแดง

946,000 0 946,000

เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ65 อยู่
ระหว่างดําเนินการ

๒๑ โครงการขุดลอกลําห้วยเจียบ(วังกระทะ)
ม.11 ชุมชนใหม่ศรีประทาน ต.โนนแดง 1,199,999.00 0 1,199,999.00

เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ64 อยู่
ระหว่างดําเนินการ

รวม ๒๑ โครงการ
๒๒,๘๒๘,

๑๙๙
๑๓,๕๖๑,

๕๐๐
๙,๑๗๖,๖๙๙

7.นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
7.1 บริหารจัดการและพัฒนาระบบการรักษาความสะอาดและการจัดการขยะ

มูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ
7.2 ส่งเสริมและสนับสนุนในการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ลดภาวะโลกร้อน
7.3 ส่งเสริมและสนับสนุน ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและป้องกันมลพิษมิให้ส่ง

ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
7.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการประสานงานและดําเนินงานระหว่าง

องค์กรภาครัฐ เอกชนและประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม จํานวน ๓ โครงการ งบประมาณท่ีใช้ไป ๘,๒๕๐.-บาท

ลําดับ
ท่ี

โครงการ
งบประมาณ

ท่ีตั้งไว้
(บาท)

งบประมาณท่ี
ใช้ไป
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

หมายเหตุ

1 โครงการเยาวชนร่วมใจรักษา
สิ่งแวดล้อม

๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ
โอนลด๑๐,๐๐๐

2 โครงการคลองสวยน้ําใส 10,000 ๘,๒๕๐ 1๑,๗๕0 โอนเพ่ิม๑๐,๐๐๐

๓ โครงการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อม ๒,๐๐๐ ๐ ๒,๐๐๐ ไม่ใช้
งบประมาณ

รวม ๓ โครงการ ๒๒,๐๐๐ ๘,๒๕๐ ๑๓,๗๕๐
/ รายรับรายจ่าย...



-๑๖-

รายรับรายจ่ายเทศบาลตําบลโนนแดง
งบแสดงผลการดําเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 256๔ ถึงวันท่ี 30 กันยายน 256๕

ประเภทรายรับ ประมาณการรายจ่าย
(บาท)

รับจริง (บาท)

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ ๖๕๒,๙๔๓.๘๘
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต ๓๒๕,๗๐๐.๐๐ ๑๘๒,๓๔๓.๐๐
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ๕๕๐,๐๐๐.๐๐ ๔๖๖,๙๘๗.๑๙
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ๔๐,๓๐๐.๐๐ ๕๒,๕๗๕.๐๐
หมวดรายได้จากทุน ๒,๐๐๐.๐๐ ๑,๙๔๔.๐๐
รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร ๒๒,๙๙๐,๐๐๐.๐๐ ๒๓,๗๘๙,๓๙๒.๘๐
รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไปตามอํานาจหน้าท่ีฯ ๒๙,๘๕๒,๐๐๐.๐๐ ๒๙,๓๗๑,๒๒๖.๐๐
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ท่ัวไป - -

รวมรายรับทั้งส้ิน ๕๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕๔,๕๑๗,๔๑๑.๘๗

ประเภทรายจ่าย ประมาณการรายจ่าย (บาท) รายจ่ายจริง (บาท)
งบกลาง ๑๐,๐๓๗,๑๒๐.๐๐ ๘,๙๒๙,๖๘๑.๕๙
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640.๐๐ ๒,๖๒๔,๖๔๐.๐๐
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ๒๔,๒๐๖,๐๗๐.๐๐ ๒๒,๕๔๓,๔๔๗.๖๗
ค่าตอบแทน ๑,๑๕๖,๖๐๐.๐๐ ๙๕๔,๖๙๖.๐๐
ค่าใช้สอย ๗,๕๓๔,๓๘๐.๐๐ ๔,๕๓๓,๕๒๕.๔๗
ค่าวัสดุ ๓,๑๗๘,๘๙๐.๐๐ ๒,๔๑๖,๘๑๑.๒๐
ค่าสาธารณูปโภค ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ ๔๓๖,๖๔๕.๖๘
ค่าครุภัณฑ์ ๔๔๓,๓๐๐.๐๐ ๖๑๘,๘๒๓.๓๖

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ๒,๒๙๔,๐๐๐.๐๐ ๖๒,๓๗๐.๐๐
รายจ่ายอื่น - -

เงินอุดหนุน ๒,๐๒๘,๐๐๐.๐๐ ๑,๙๕๔,๕๐๐.๐๐

รวมรายจ่ายทั้งส้ิน ๕๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๕,๐๗๕,๑๔๐.๙๗

รายรับสูงกว่ารายจ่าย ๙,๔๔๒,๒๗๐.๙๐

/ สุดท้ายนี้...



-๑๗-

สุดท้ายนี้ กระผมจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างเต็มกําลัง
ความสามารถ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจาก
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในการดําเนินงานตามนโยบาย
การบริหารงานในปีงบประมาณ พ.ศ.256๖ นี้ เพื่อเป็นประโยชน์อันสูงสุดต่อ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลโนนแดง ต่อไป

ลงชื่อ ธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์
(นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์)
นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง

นายรวม บุญเที่ยง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล -ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย กระผมถือว่าท่ีประชุมรับทราบ

มติท่ีประชุม -รับทราบ-

ระเบียบวาระ ท่ี 5 เรื่อง ญัตติรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนแดง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

นายรวม บุญเที่ยง - ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง เสนอญัตติ ขอเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ -เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนแดง
นายกเทศมนตรตีําบลโนนแดง เรื่อง ญัตติรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนแดง

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ข้าพเจ้า นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ ขอเสนอญัตติรายงานผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนแดง ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลโนนแดง ได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
โนนแดง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓)
พ.ศ.๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ ได้
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ ในปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ จึงขอเสนอรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ต่อสภาเทศบาลตําบลโนนแดง รายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. สรุปการประเมินผลกรอบยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
(เอกสารหมายเลข ๑)

/๒. การประเมิน...



-๑๘-

๒. การประเมินผลโครงการ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๖๕)ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท ขึ้นไป
เพื่อวัดความพึงพอใจของประชาชน, ความคุ้มค่าของกิจกรรม/โครงการ
จํานวน ๔๓ โครงการ (เอกสารหมายเลข ๒)
๓. สรุปผลโครงการ/กิจกรรมท่ีมีการประเมินผล จํานวน ๒๐ โครงการ
(เอกสารหมายเลข ๓)
๔. สรุปผลโครงการที่ไม่ได้ประเมินผลโครงการ จํานวน ๒๓ โครงการ (เอกสาร
หมายเลข ๔) เน่ืองจากบางโครงการ/กิจกรรมไม่ได้ดําเนินการ สาเหตุหน่ึงมาจาก
มาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVIC-2019), บางโครงการ/กิจกรรมยังอยู่ในห้วงระยะเวลาดําเนินการยังไม่แล้ว

เสร็จ และมีบางโครงการ/กิจกรรมได้ดําเนินโครงการแล้วแต่ใช้งบประมาณ
เบิกจ่ายไม่ถึง ๑๐๐,๐๐๐.-บาท เป็นต้น

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และนําเสนอผลการรายงานติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนแดง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ต่อสภาเทศบาลตําบลโนนแดง จักเป็นพระคุณยิ่ง

ลงชื่อ ธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์
(นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์)
นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง

นายรวม บุญเที่ยง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล -ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย กระผมถือว่าท่ีประชุมรับทราบ

มติท่ีประชุม -รับทราบ-

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)
นายรวม บุญเที่ยง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนนอกจากวาระการประชุม
ประธานสภาเทศบาล ท่ีจะเสนอที่ประชุม ขอเชิญครับ

ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องใดอีก กระผมได้ดําเนินการประชุม
ครบทุกระเบียบวาระแล้ว กระผมขอปิดการประชุมครับ ขอขอบคุณครับ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....................................................ผู้จดรายงานการประชุม
(นายประวิทย์ หาญณณะรงค์)

หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ

(ลงชื่อ)................................................เลขานุการสภาเทศบาลตําบลโนนแดง
(นายธนสร สารนอก)

ปลัดเทศบาลตําบลโนนแดง
/คณะกรรมการ....



-๑๙-

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเม่ือวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)...........................................ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายอุดร พลนอก)

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

(ลงชื่อ).....................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายบุญมี ผินพิมาย)

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

(ลงชื่อ).....................................................กรรมการ/เลขานุการ
(นายยุทธพงษ์ ญาติกลาง)

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

สภาเทศบาลตําบลโนนแดง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๔
ประจําปี พ.ศ. 256๕ ในคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๖
เม่ือวันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).......................................................
(นายรวม บุญเที่ยง)

ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนแดง
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