
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําปี 2564
วันที่ ๒๙ ธันวาคม 2564 เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

……………………………………………
*********************

ผู้มาประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม
คณะผู้บริหาร

พนักงานเทศบาล/ประชาชน
ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ

1 นางภานุชนารถ จิตรพิมาย หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล ภานุชนารถ จิตรพิมาย
2 นายสุรศักดิ์ พองพรหม ผอ.โรงเรียนเทศบาลตําบลโนนแดง สุรศักดิ์ พองพรหม
๓ นายประวิทย์ หาญณะรงค์ หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ ประวิทย์ หาญณะรงค์
๔ นางสาววิไลลักษณ์ กุลนันทนนท์ หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข วิไลลักษณ์ กุลนันทนนท์
๕ นางสาวจิรปรียา รั้งกระโทก ผู้อํานวยการกองคลัง จิรปรียา รั้งกระโทก
๖ นายนวรัฐ ต่อสกุล ผู้อํานวยการกองการศึกษา นวรัฐ ต่อสกุล
๗ นางพชรพัชร ราชนิล ผอ.โรงเรียนอนุบาล ทต.โนนแดง พชรพัชร ราชนิล

/เริ่มประชุม................

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

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1 นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง ธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์
2 นางพิทธิยา พัฒนเดชากูล รองนายกเทศมนตรี ไม่มา
3 นายติม ปักนอก รองนายกเทศมนตรี ติม ปักนอก
4 นายภาณุมาศ บุญศรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ภาณุมาศ บุญศรี
5 นายธนชัย เผยศิริ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ธนชัย เผยศิริ
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เริ่มประชุมเวลา ๑0.0๐ น.

นายธนสร สารนอก - ขอเชิญประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย
เลขานุการสภาเทศบาลฯ พร้อมเรียนเชิญนั่งบัลลังก์เพื่อเป็นประธานในท่ีประชุม ครับ
นายรวม บุญเที่ยง - เชิญเลขานุการสภาเทศบาลอ่าน “ ประกาศเทศบาลตําบลโนนแดง
ประธานสภาเทศบาล เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๔

ประจําปี พ.ศ. 2564” ขอเชิญครับ
นายธนสร สารนอก ประกาศเทศบาลตําบลโนนแดง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง
เลขานุการสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจําปี พ.ศ. 2564

ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลโนนแดง ในการประชุมสภาเทศบาลตําบล
โนนแดง ครั้งแรก เมื่อวัน 6 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ได้มีมติกําหนดวันเริ่มการ
ประชุมสามัญ สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๔ ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึง
วันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มีกําหนดไม่เกิน 30 วัน

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2542 ประธานสภาเทศบาลตําบล
โนนแดง จึงเรียกประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจําปี พ.ศ. 2564 ต้ังแต่
วันท่ี 1 - 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ลงชื่อ นายรวม บุญเที่ยง
ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

นายรวม บุญเที่ยง - กระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง สมัยประชุมสามัญ
ประธานสภาเทศบาล สมัยท่ี ๔ ประจําปี พ.ศ. 2564 ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายรวม บุญเที่ยง ๑.๑ มีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุม รวมท้ังสิ้น ๑๒ ท่าน
ประธานสภาเทศบาล ๑.๒ ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๕
-เทศบาลตําบลโนนแดง ได้ประกาศเทศบาลตําบลโนนแดง เรื่อง ให้ใช้แผน
ดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซ่ึงประกาศ ณ วันท่ี ๒๗ ตุลาคม
พ.ศ.๒๕๖๔

๑.๓ ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
-เทศบาลตําบลโนนแดง ได้ประกาศเทศบาลตําบลโนนแดง เรื่องใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ซ่ึงประกาศ ณ วันท่ี ๓๐พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

ท่ีประชุม -รับทราบ

/ระเบียบวาระท่ี ๒...
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี 2 ประจําปี พ.ศ. 2564
เม่ือวันที่ ๒๙ กันยายน 2564

นายรวม บุญเที่ยง - รายงานการประชุมได้ส่งให้กับสมาชิกฯ ทุกท่านเรียบร้อยแล้ว
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดงท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ครับ

ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนแดง
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งที่ 2 ประจําปีพ.ศ. 2564 เม่ือวันที่ ๒๙
กันยายน 2564
โปรดยกมือข้ึน
-สมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบ ๑๒ เสียง
-สมาชิกสภาเทศบาล ไม่เห็นชอบ - เสียง
-งดออกเสียง - เสียง

มติท่ีประชุม -รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง ญัตติรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรี
ท่ีแถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตําบลโนนแดง

นายรวม บุญเที่ยง - ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลโนนแดงเสนอญัตติ ขอเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล

นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนแดง
นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง ข้าพเจ้า นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ ขอเสนอญัตติรายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงาน

ตามนโยบายนายกเทศมนตรีที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตําบลโนนแดง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามที่พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 มาตรา 48 ทศ วรรคห้า กําหนดให้
นายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อ
สภาเทศบาลเป็นประจําทุกปี

ดังน้ัน เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 14 พ.ศ.2562 มาตรา 48 ทศ วรรคห้า จึงขอ
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อสภา
เทศบาลตําบลโนนแดง ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ดังต่อไปนี้

/ลําดับท่ี...
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ลําดับท่ี นโยบาย จํานวน

(โครงการ)

งบประมาณท่ีใช้ไป
(บาท)

หมายเหตุ

1 นโยบายด้านการเมืองการบริหาร ๑๐ ๔๒,๑๒๒,๘๓๒.๗๙

2 นโยบายด้านการศึกษา ๒๗ ๖,๔๑๙,๙๖๔.๐๐

3 นโยบายด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม กีฬา
และนันทนาการ

๖ ๑๗๗,๑๗๕.๐๐

4 นโยบายด้านสาธารณสุข การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต

๒๒ ๓๐๓,๓๒๙.๐๐

5 นโยบายด้านเศรษฐกิจ ๔ ๔,๙๐๔,๑๕๐

6 นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๒๔ ๑๗,๐๘๑,๒๘๕

7 นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

๓ ๙,๐๐๐.๐๐

รวมท้ังส้ิน 7 ด้าน ๙๖ ๗๑,๐๑๗,๗๓๕.๗๙

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

เป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีมีความโปร่งใส ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ

ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม จํานวน ๑๐ โครงการ งบประมาณท่ีใช้ไป ๔๒,๑๒๒,๘๓๒.๗๙.-บาท

ลําดับ
ท่ี

โครงการ
งบประมาณท่ีตั้งไว้

(บาท)
งบประมาณท่ีใช้ไป

(บาท)
งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

หมายเหตุ

1 โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน
เทศบาลตําบลโนนแดง

๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๓๔,๖๐๒.๐๐ ๖๕,๓๙๘.๐๐

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

3 รายจ่ายหมวดเงินเดือน
(ฝ่ายการเมือง)

2,624,640.๐๐ ๑,๙๗๒,๖๗๕.๐๐ ๖๕๑,๙๖๕.๐๐

4 รายจ่ายหมวดเงินเดือน
(ฝ่ายประจํา)

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

/ลําดับท่ี...
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ลําดับ
ท่ี

โครงการ
งบประมาณท่ีตั้งไว้

(บาท)
งบประมาณท่ีใช้ไป

(บาท)
งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

หมายเหตุ

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

7 รายจ่ายหมวดค่าวัสดุ ๓,๑๔๒,๒๐๐.๐๐ ๒,๖๖๕,๕๐๕.๓๓ ๔๗๖,๖๙๔.๖๗
๘ รายจ่ายหมวดค่า

สาธารณูปโภค
๔๘๗,๐๐๐.๐๐ ๔๑๒,๒๗๔.๕๕ ๗๔,๗๒๕.๔๕

๙ โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ใน
การบริหารงาน

๕๒๐,๑๐๐.๐๐ ๑๗๙,๒๕๐.๐๐ ๓๔๐,๘๕๐.๐๐

๑๐ ค่าบริการพัฒนาเว็บไซต์และ
ค่าจ้างเหมาบริการดูแล
ระบบ

10,000.00 7,000.๐๐ 3,000.๐๐

รวม ๑๐ โครงการ ๔๙,๓๓๕,๒๖๐ ๔๒,๑๒๒,๘๓๒.
๗๙

๗,๒๑๒,๔๒๗.๒๑

2.นโยบายด้านการศึกษา
2.1 ส่งเสริมพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ
2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้องถิ่น
2.3 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
2.4 ส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม
2.5 ส่งเสริมการใช้ดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ จัดให้มีส่ืออุปกรณ์การเรียนการสอน เทคโนโลยีท่ีทันสมัย

เพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม จํานวน ๒๗ โครงการ งบประมาณท่ีใช้ไป ๖,๔๑๙,๙๖๔ .-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 โครงการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลฯ

20,000 20,000 0

3 โครงการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลฯ

20,000 20,000 0

4 ค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลฯ

600,000 56๘,000 ๓๒,๐๐๐

5 ค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล

940,000 908,000 ๓๒,๐๐๐

/ลําดับท่ี...



-๖-

ลําดับ
ท่ี

โครงการ
งบประมาณ

ท่ีตั้งไว้
(บาท)

งบประมาณท่ี
ใช้ไป
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

หมายเหตุ

6 อุดหนุนสนับสนุนโครงการอาหาร
กลางวันของเด็กนักเรียนโรงเรียน
ชุมชนโนนแดง

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

7 ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) สําหรับ
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฯ

287,430 268,035.15 ๑๙,๓๙๕

8 ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) สําหรับ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลฯ

๔๕๐,๓๑๐ ๔๓๑,๐๑๗.๑๘ ๑๙,๒๙๓

9 ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) สําหรับ
นักเรียนโรงเรียนชุมชนโนนแดง

๘๕๘,๔๖๐ ๘๓๙,๔๖๖.๒๕ ๑๘,๙๙๔

10 โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
(ร.ร.เทศบาล)

5,000 5,000 0

11 โครงการวันแห่งความสําเร็จ
(ร.ร.เทศบาล)

20,000 10,000 10,000

๑๒ โครงการประชุมผู้ปกครองโรงเรียน
เทศบาลฯ

8,000 8,000 0

๑๓ โครงการประชุมผู้ปกครองโรงเรียน
อนุบาลฯ

5,000 5,000 0

๑๔ โครงการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
อนุบาล

30,000 30,000 0

๑๕ โครงการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
เทศบาลฯ

27,000 27,000 0

๑๖ โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครูของ
โรงเรียนอนุบาลฯ

3,000 0 3,000

๑๗ โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครูของ
โรงเรียนเทศบาลฯ

7,000 7,000 0

๑๘ โครงการส่งเสริมให้นักเรียนและคณะครู
เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการกีฬา
และทักษะอ่ืนๆ ของโรงเรียนเทศบาลฯ

100,000 20,000 80,000

๑๙ ค่าใช้จ่ายพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ร.ร.เทศบาลฯ

100,000 50,000 50,000

/ลําดับท่ี...



-๗-

ลําดับ
ท่ี

โครงการ
งบประมาณ

ท่ีตั้งไว้
(บาท)

งบประมาณท่ี
ใช้ไป
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

หมายเหตุ

๒๐ ค่าใช้จ่ายส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาท้องถิ่น (รร.เทศบาลฯ)
(ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน)

80,000 18,000 62,000

๒๑ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้อินเตอร์เน็ต
การเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ของโรงเรียนอนุบาลฯ

16,800 16,800 0

๒๒ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้อินเตอร์เน็ต
การเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ของโรงเรียนเทศบาลฯ

16,800 16,800 0

๒๓ ค่าวัสดุการเกษตร (รร.เทศบาลฯ) 30,000 30,000 0

๒๔ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุด
ร.ร.เทศบาลฯ

100,000 100,000 0

๒๕ ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (รร.อนุบาลฯ)

452,800 373,270 ๗๙,๕๓๐

๒๖ ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (รร.เทศบาลฯ)

1,028,980 890,575 ๑๓๘,๔๐๕

๒๗ ค่าวัสดุการเกษตร (รร.อนุบาลฯ) 10,000 10,000 0
รวม 27 โครงการ ๗,๐๒๘,๕๘๐ ๖,๔๑๙,๙๖๔ ๖๐๘,๖๑๖

3.นโยบายด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ
3.1 ส่งเสริมการจัดงานประเพณี และศิลปวัฒนธรรมของชุมชน โดยบูรณาการการขับเคลื่อนใช้บทบาทของ

สถาบันบ้าน วัด โรงเรียน ให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามของชุมชน
3.2 ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
3.3 ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ เสริมสร้างนักกีฬาท้องถ่ินเข้าแข่งขันในระดับสูงขึ้น
3.4 ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือสร้างความสามัคคีของชุมชน
3.5 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

/ประกอบด้วย...



-๘-

ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม จํานวน ๖ โครงการ งบประมาณท่ีใช้ไป ๑๗๗,๑๗๕ .-บาท

ลําดับ
ท่ี

โครงการ
งบประมาณ

ท่ีตั้งไว้
(บาท)

งบประมาณท่ี
ใช้ไป
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

หมายเหตุ

1 โครงการแข่งขันกีฬาต้ายยาเสพติด
เทศบาลตําบลโนนแดง

150,000 106,860 43,140

2 โครงการจัดงานพระราชพิธีอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึ้น
ระหว่างปี

15,000 8,300 6,700

3 โครงการจัดงานวันปิยมหาราช 10,000 6,715 3,285
4 โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วัน
ชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

10,000 8,300 1,700

5 โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง 100,000 34,000 66,000
๖ โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคต

ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร

๒๐,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๗,๐๐๐

รวม ๖ โครงการ ๓๐๕,๐๐๐ ๑๗๗,๑๗๕ ๑๒๗,๘๒๕

4.นโยบายด้านสาธารณสุข การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
4.1 ส่งเสริมภาคประชาชนมีส่วนร่วมการจัดระบบการบริหารสาธารณสุขให้มีคุณภาพ
4.2 ส่งเสริมศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.), อพม. , อปพร. ให้มีความรู้อย่างมีคุณภาพ
4.3 ส่งเสริมการออกกําลังกายเพ่ือสร้างสุขภาพที่ดีของประชาชน
4.4 ส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรค พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีร่วมกับ

ภาคีเครือข่ายในพื้นท่ี
4.5 ส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีแม่บ้าน เยาวชน จิตอาสา กรรมการชุมชนให้มีส่วนร่วมใน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี
4.6 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน เผยแพร่องค์ความรู้ เพื่อพัฒนาต่อยอดสร้างนวัตกรรมในชุมชน
4.7 จัดให้มีการดูแลสงเคราะห์ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสให้เข้าถึงสวัสดิการภาครัฐอย่างเท่าเทียม
4.8 นําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ด้านความปลอดภัยในชุมชน โดยการติดตั้งระบบกล้อง โทรทัศน์วงจร

ปิด CCTV เพื่อเฝ้าระวังเหตุร้ายและตรวจการณ์ป้องกันรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม จํานวน ๒๒ โครงการ งบประมาณท่ีใช้ไป ๓๐๓,๓๒๙ .-บาท

ลําดับ
ท่ี

โครงการ
งบประมาณ

ท่ีตั้งไว้
(บาท)

งบประมาณท่ี
ใช้ไป
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

หมายเหตุ

1 โครงการโคราชเมืองสะอาดปลอด
ลูกน้ํายุงลาย เทศบาลตําบลโนนแดง

50,557 50,557 0 งบ สปสช.

/ลําดับท่ี...



-๙-

ลําดับ
ท่ี

โครงการ
งบประมาณ

ท่ีตั้งไว้
(บาท)

งบประมาณท่ี
ใช้ไป
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

หมายเหตุ

2 โครงการตรวจคัดกรอง โรคมะเร็งปาก
มดลูก

3,500 3,500 0 งบ สปสช.

3 ภาคีเครือข่ายร่วมใจสานใยรัก ดูแล
สุขภาพชุมชน

21,220 21,220 0 งบ สปสช.

4 มหัสจรรย์ 1,000วันแรกแห่งชีวิต
(เทศบาลตําบลโนนแดง)

20,810 15,850 4,960 งบ สปสช.

5 วัดส่งเสริมสุขภาพ 9,050 9,050 0 งบ สปสช.

6 โครงการพัฒนาศักยภาพและจัดทํา
แผนกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตําบลโนนแดง

52,903 39,602 13,301 งบ สปสช.

7 โครงการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําโรงเรียน

13,450 13,450 0 งบ สปสช.

8 โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลตําบลโนนแดง

6,000 6,000 0 งบ สปสช.

9 หนูน้อยสุขภาพดี พัฒนาการสมวัย
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลโนนแดง

9,000 9,000 0 งบ สปสช.

10 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากใน
เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน (โรงเรียน

อนุบาลเทศบาลตําบลโนนแดง)

๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๐ งบ สปสช.

11 โครงการสํารวจความเสี่ยงจากการใช้
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร
เทศบาลตําบลโนนแดง

3,470 3,470 0 งบ สปสช.

12 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนใส่ใจ
สุขภาพจิตกับวิถีชีวิตใหม่

๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๐ งบ สปสช.

๑๓ พัฒนาศัยภาพแกนนําสาธารณสุข
ประจําครอบครัว

๑๔,๕๕๐ ๑๔,๕๕๐ ๐ งบ สปสช.

๑๔ สร้างเสริมสุขภาพประชาชนเทศบาล
ตําบลโนนแดง

๒๑,๐๕๐ ๒๑,๐๕๐ ๐ งบ สปสช.

๑๕ เฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) และ
โรคติดต่ออื่นๆ

๑๑,๑๐๐ ๑๑,๑๐๐ ๐ งบ สปสช.

/ลําดับท่ี...



-๑๐-

ลําดับ
ท่ี

โครงการ
งบประมาณ

ท่ีตั้งไว้
(บาท)

งบประมาณท่ี
ใช้ไป
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

หมายเหตุ

๑๖ โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี 30,900 9,000 21,900 งบ สปสช.

๑๗ ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยา
เสพติดในสถานศึกษา (ร.ร.อนุบาลฯ)

18,000 18,000 0

๑๘ ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยา
เสพติดในสถานศึกษา (ร.ร.เทศบาล
ฯ)

18,000 18,000 0

19 โครงการแนวก้ันไฟเพื่อป้องกันการ
ติดต่อลุกลาม

2,000 0 2,000 ไม่ใช้
งบประมาณ

20 โครงการเด็กสู้ไฟในสถานศึกษา 5,000 4,960 40

21 โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.
แห่งชาติ

15,000 0 15,000 ไม่ใช้
งบประมาณ

๒๒ โครงการรณรงค์ป้องกันและรณรงค์
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล

๒๐,๐๐๐ ๑๙,๙๗๐ ๓๐

รวม 22 โครงการ ๓๖๐,๕๖๐ ๓๐๓,๓๒๙ ๕๗,๒๓๑

5.นโยบายด้านเศรษฐกิจ
5.1 สร้างระบบฐานข้อมูลอาชีพและกลุ่มอาชีพ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพซ่ึงตรงกับ

ความต้องการของประขาชน
5.2 เสริมสร้างสมรรถนะการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มรายได้ เพิ่มช่องทางการตลาดผ่านระบบ

ออนไลน์
5.3 สนับสนุนอาชีพ การรวมกลุ่มอาชีพ การแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะให้มีความเข้มแข็ง และมีการบริหาร

จัดการท่ีดี
5.4 จัดให้มีการสร้างแหล่งน้ํา คลองส่งน้ํา เพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม

ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม จํานวน ๔ โครงการ งบประมาณท่ีใช้ไป ๔,๙๐๔,๑๕๐.-บาท

ลําดับ
ท่ี

โครงการ
งบประมาณ

ท่ีตั้งไว้
(บาท)

งบประมาณท่ี
ใช้ไป
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

หมายเหตุ

1 โครงการขุดลอกลําห้วยเจียบ
(วังกระทะ) ม.๑๑ บ้านใหม่ศรี
ประทาน

1,199,999 ๐ 1,199,999 เงินอุดหนุนเฉพาะ

กิจ งบ64
(อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ)

2 โครงการก่อสร้างตลาดสดเทศบาล
ตําบลโนนแดง

๔,๘๘๕,๐๐๐ ๔,๘๘๕,๐๐๐ 0

/ลําดับท่ี...



-๑๑-

ลําดับ
ท่ี

โครงการ
งบประมาณ

ท่ีตั้งไว้
(บาท)

งบประมาณท่ี
ใช้ไป
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

หมายเหตุ

๓ โครงการแปรรูปอาหาร (แหนมเห็ด,
แหนมหมู, เค้กกล้วยหอมนึ่ง)

๑๙,๑๕๐ ๑๙,๑๕๐ ๐ ใช่งบฯ กองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี

๔ โครงการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร 0 ๐ 0 ใช้งบฯ
(สสจ.นม.)

รวม ๔ โครงการ ๖,๑๐๔,๑๔๙ ๔,๙๐๔,๑๕๐ 1,199,999

6.นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
6.๑ จัดระบบผังเมืองให้สอดคล้องและรองรับการขยายตัวของเมืองอย่างเหมาะสม
6.๒ จัดสร้างและปรับปรุงถนน ทางเท้า ให้ได้มาตรฐานและท่ัวถึงทุกชุมชน
6.๓ จัดสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ พัฒนาระบบประปาให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมท่ัวถึงทุก

ชุมชน
6.๔ จัดระบบระบายน้ําให้มีประสิทธิภาพในการรับและระบายน้ํา ตลอดจนการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ํา

ท่วมขังของชุมชน
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม จํานวน ๒๔ โครงการ งบประมาณท่ีใช้ไป ๑๗,๐๘๑,๒๘๕ .-บาท

ลําดับ
ท่ี

โครงการ
งบประมาณ

ท่ีตั้งไว้
(บาท)

งบประมาณท่ี
ใช้ไป
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

หมายเหตุ

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาง
ผ่ึง สัมฤทธ์ินอก หมู่ที่ 10 ตําบลโนนแดง
อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

326,500 - 326,500 อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

2 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายข้างลํา
สะแทด จากท่าแดงถึงนา นางอ่อนจันทร์
กองทองนอก หมู่ 13 ตําบลโนนแดง
อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

๓๐๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐ อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

3 โครงการก่อสร้างฝายเก็บนํ้าพร้อมประตู
ระบายนํ้า ลําห้วยเจียบ บริเวณตลาดใหญ่
หมู่ที่ 1 ชุมชนโนนแดง ตําบลโนนแดง
อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

๔๑๒,๒๐๐ - ๔๑๒,๒๐๐ อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

4 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าจากร้านศักด์ิ
อะไหล่ ถึงบ้านส้มป่อย หมู่ที่ 4 ตําบลโนน
แดง อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

๒๐๓,๖๔๐ - ๒๐๓,๖๔๐ อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

5 โครงการวางท่อระบายนํ้าจากบ้านนางบุญมี
ถึงบ้านนายสง่า พรมมา หมู่ที่ 4 ตําบลโนน
แดง อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

๓๒๓,๘๐๐ - ๓๒๓,๘๐๐ อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

/ลําดับท่ี...



-๑๒-

ลําดับ
ท่ี

โครงการ
งบประมาณ

ท่ีตั้งไว้
(บาท)

งบประมาณท่ี
ใช้ไป
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

หมายเหตุ

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน
ส้มป่อย ถึงถนน คสล. วัดร้าง หมู่ที่ 4 ตําบล
โนนแดง อําเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา

๒๗๕,๔๐๐ - ๒๗๕,๔๐๐ อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

7 โครงการปรับปรุงประตูทางเข้าสํานักงาน
เทศบาลตําบลโนนแดง

๓๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ กันเงินงบ64

8 โครงการปรับปรุงรั้วโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลโนนแดง หมู่ที่๑ ตําบลโนน
แดง

๓๕๑,๐๐๐ - ๓๕๑,๐๐๐ กันเงินงบ๖๔

9 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําภายในตลาด
สดเทศบาลตําบลโนนแดง

๕๕,๐๐๐ ๕๑,๒๖๓.๗๐ ๓,๗๓๖.๓๐

๑๐ โครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดต้ังไฟฟ้า
สาธารณะในเขตเทศบาลตําบลโนนแดง

๒๗๗,๒๐๐ ๒๕๖,๘๔๔.๙๔ ๒๐,๓๕๕.๐๖

๑๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.33-004 สาย
ท่าแดง - ม.13 หนองช่องแมว ม.3 ต.โนน
แดง

2,807,447 2,807,447 - เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ64

๑๒ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.33-001 สาย
บ้านบุตาคง ม.10 - บ้านใหม่ศรีประทาน
ม.11 ต.โนนแดง

1,644,000 1,192,000 ๔๕๒,๐๐๐ เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ64

๑๓ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.33-004 สาย
บ้านเต็งสูง ม.3 ต.โนนแดง

2,470,000 2,470,000 - เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ64

๑๔ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.33-008 สาย
บ้านบุตาคง ม.10 - บ้านหัวโคก ม.4 ต.
โนนแดง (ช่วงป้ายเปรม ม.10 - ส่ีแยกบ่อ
แดง ม.4)

3,760,000 3,760,000 - เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ64

๑๕ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ม.4
บ้านหัวโคก ต.โนนแดง

2,863,729 2,863,729 - เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ64

๑๖ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.33-005 สาย
บ้านหนองโจด ม.13 - บ้านหัวโคก ม.4
ต.โนนแดง (ประตูวัดด้านทิศใต้ ม.13 -
ปากซอยเทศบาล 22 ม.4)

๓,๖๘๐,๐๐๐ ๓,๖๘๐,๐๐๐ - เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ64

/ลําดับท่ี...



-๑๓-

ลําดับ
ท่ี

โครงการ
งบประมาณ

ท่ีตั้งไว้
(บาท)

งบประมาณท่ี
ใช้ไป
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

หมายเหตุ

๑๗ โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์สติก
คอนกรีต รหัสสายทาง นม.ถ.33-00
จากสายซอยเทศบาล 10 ต.โนนแดง

๓,๔๑๔,๐๐๐ - ๓,๔๑๔,๐๐๐ เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ65
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

๑๘ โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต รหัสสายทาง นม.ถ.33-004
จากสายชุมชนตลาดโนนแดง ม.15 ถึง
สายชุมชนหนองโจด (ท่าแดง) ม13
ต.โนนแดง

๒,๓๖๓,๐๐๐ - ๒,๓๖๓,๐๐๐ เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ65
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

๑๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายท่าแดง ม.13 - หนองช่องแมว ม.3
ต.โนนแดง รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.
ถ.33-004 สายหนองช่องแมว ม.3 ต.
โนนแดง

๑,๗๘๒,๕๐๐ - ๑,๗๘๒,๕๐๐ เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ6๔
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

๒๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนางสุเนตร นาคนอก ชุมชนบุตา
คง ม.10 ต.โนนแดง

๔๙๘,๐๐๐ - ๔๙๘,๐๐๐ เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ6๔
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

๒๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายดี ประจิตร ไปทางนานาย
บุญเริง คําภูเมือง ชุมชนเต็งสูง ม.3
ต.โนนแดง

๔๙๘,๐๐๐ - ๔๙๘,๐๐๐ เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ6๔
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

๒๒ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
บ้านเต็งสูง ม.3 รหัสทางหลวงท้องถิ่น
นม.ถ.33-004 สายโรงแรมที ที รีสอร์ท
ม.3 ต.โนนแดง

๙๘๕,๐๐๐ - ๙๘๕,๐๐๐ เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ6๔
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

๒๓ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านบุตาคง ม.10 - บ้านหัวโคก ม.4
ต.โนนแดง รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ
.33-008

๑,๙๔๗,๐๐๐ - ๑,๙๔๗,๐๐๐ เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ6๔
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

๒๔ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านหนองโจด ม.13 - บ้านหัวโคก
ม.4 ต.โนนแดง รหัสทางหลวงท้องถิ่น
นม.ถ.33-005

๓๑๘,๐๐๐ - ๓๑๘,๐๐๐ เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ6๔
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

รวม ๒๔ โครงการ ๓๑,๕๘๕,
๔๑๖

๑๗,๐๘๑,
๒๘๕

๑๔,๕๐๔,๑๓๑

/๗.นโยบายด้าน...



-๑๔-

7.นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
7.1 บริหารจัดการและพัฒนาระบบการรักษาความสะอาดและการจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ
7.2 ส่งเสริมและสนับสนุนในการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ลดภาวะโลกร้อน
7.3 ส่งเสริมและสนับสนุน ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและป้องกันมลพิษมิให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในชุมชน
7.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการประสานงานและดําเนินงานระหว่างองค์กรภาครัฐ เอกชนและ
ประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม

ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม จํานวน ๓ โครงการ งบประมาณท่ีใช้ไป ๙,๐๐๐.-บาท

ลําดับ
ท่ี

โครงการ
งบประมาณ

ท่ีตั้งไว้
(บาท)

งบประมาณท่ี
ใช้ไป
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

หมายเหตุ

1 โครงการขยะรีไซเคิล 10,000 0 10,000 ไม่ใช้
งบประมาณ

2 โครงการคลองสวยน้ําใส 10,000 9,000 1,000

๓ โครงการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อม ๒,๐๐๐ ๐ ๒,๐๐๐ ไม่ใช้
งบประมาณ

รวม ๓ โครงการ ๒๒,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐

รายรับรายจ่ายเทศบาลตําบลโนนแดง
งบแสดงผลการดําเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564

หมวดรายรับ ประมาณการ (บาท) รับจริง (บาท)
ภาษีอากร ๒๘๕,๐๐๐.๐๐ ๒๑๗,๖๕๘.๓๗
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต ๒๐๒,๒๐๐.๐๐ ๓๕๖,๖๗๘.๑๐
รายได้จากทรัพย์สิน ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๘๘,๕๑๕.๘๕
รายได้เบ็ดเตล็ด ๓๕,๓๐๐.๐๐ ๒๐๒,๐๕๐.๐๐
รายได้จากทุน ๒,๐๐๐.๐๐ -
รัฐบาลจัดสรรให้ ๒๒,๕๘๐,๐๐๐.๐๐ ๒๑,๘๔๒,๗๒๖.๑๒

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

รวมรายรับทั้งส้ิน ๕๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๗๑,๕๗๖,๒๖๗.๓๕

/หมวดรายจ่าย



-๑๕-

หมวดรายจ่าย ประมาณการ (บาท) จ่ายจริง (บาท)
งบกลาง ๙,๙๔๔,๖๙๐.๐๐ ๙,๑๕๗,๒๕๙.๗๓
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640.๐๐ ๑,๙๗๒,๖๗๕.๐๐
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ๒๓,๑๓๔,๓๕๐.๐๐ ๒๐,๗๔๔,๔๗๗.๐๐
ค่าตอบแทน ๘๒๒,๙๐๐.๐๐ ๑,๑๒๓,๘๘๐.๐๐
ค่าใช้สอย ๘,๑๔๙,๓๘๐.๐๐ ๕,๔๒๕,๙๐๙.๑๘
ค่าวัสดุ ๓,๑๔๒,๒๐๐.๐๐ ๒,๖๖๕,๕๐๕.๓๓
ค่าสาธารณูปโภค ๔๘๗,๐๐๐.๐๐ ๔๑๒,๒๗๔.๕๕
ค่าครุภัณฑ์ ๕๒๐,๑๐๐.๐๐ ๑๗๙,๒๕๐.๐๐

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ๒,๙๐๕,๕๔๐.๐๐ ๑๖,๘๐๐,๓๖๖.๐๐
รายจ่ายอื่น 20,000.๐๐ -

เงินอุดหนุน ๒,๒๔๙,๒๐๐.๐๐ ๒,๐๕๖,๑๐๘.๖๔

รวมรายจ่ายทั้งส้ิน ๕๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๕๓๗,๗๐๕.๔๓

รายรับสูงกว่ารายจ่าย ๑๑,๐๓๘,๕๖๑.๙๒
สุดท้ายนี้ กระผมจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างเต็มกําลัง

ความสามารถ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจาก
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในการดําเนินงานตามนโยบาย
การบริหารงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นี้ เพื่อเป็นประโยชน์อันสูงสุดต่อ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลโนนแดง ต่อไป
ลงชื่อ นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง

นายรวม บุญเที่ยง -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ (ไม่มี)
ประธานสภาเทศบาล -ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย กระผมถือว่าท่ีประชุมรับทราบ

มติท่ีประชุม -รับทราบ-

ระเบียบวาระ ท่ี ๔ เรื่อง ญัตติรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
โนนแดง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

นายรวม บุญเที่ยง - ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง เสนอญัตติ ขอเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ -เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนแดง
นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง ข้าพเจ้า นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ ขอเสนอญัตติรายงานผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนแดง ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลโนนแดง ได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนน
แดง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ นั้น

/บัดนี้...



-๑๖-

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ ได้
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อปฏิบัติ ให้ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ จึงขอเสนอรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ต่อสภาเทศบาลตําบลโนนแดง รายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. สรุปการประเมินผลกรอบยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
(เอกสารหมายเลข ๑)
๒. การประเมินผลโครงการ (ระหว่างวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๖๔) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ท่ีมีวงเงินตั้งแต่ ๑๐๐,
๐๐๐.-บาท ขึ้นไป เพื่อวัดความพึงพอใจของประชาชน, ความคุ้มค่าของกิจกรรม/
โครงการ จํานวน ๕๔ โครงการ (เอกสารหมายเลข ๒)
๓. สรุปผลโครงการ/กิจกรรมท่ีมีการประเมินผล จํานวน ๑๗ โครงการ
(เอกสารหมายเลข ๓)
๔. สรุปผลโครงการท่ีไม่ได้ประเมินผลโครงการ จํานวน ๓๗ โครงการ
(เอกสารหมายเลข ๔) เนื่องจากบางโครงการ/กิจกรรมไม่ได้ดําเนินการ สาเหตุ
หน่ึงมาจากมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVIC-2019), บางโครงการ/กิจกรรมยังอยู่ในห้วงระยะเวลาดําเนินการ

ยังไม่แล้วเสร็จ และมีบางโครงการ/กิจกรรมได้ดําเนินโครงการแล้วแต่ใช้
งบประมาณเบิกจ่ายไม่ถึง ๑๐๐,๐๐๐.-บาท เป็นต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และนําเสนอผลการรายงานติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโนนแดง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ต่อสภาเทศบาลตําบลโนนแดง จักเป็นพระคุณยิ่ง

ลงชื่อ นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์
นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง

นายรวม บุญเที่ยง -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ (ไม่มี)
ประธานสภาเทศบาล -ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย กระผมถือว่าท่ีประชุมรับทราบ

มติท่ีประชุม -รับทราบ-

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

นายรวม บุญเที่ยง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนนอกจากวาระการประชุม
ประธานสภาเทศบาล ท่ีจะเสนอที่ประชุมหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ

-ขอเชิญท่านอุดร พลนอก ครับ

/นายอุดร...
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นายอุดร พลนอก เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายอุดร พลนอก สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง กระผมขอเป็นคําถาม

กระทู้ทั่วไปครับ ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง ได้แถลงนโยบาย
รายงานการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ซ่ึงมีหลายด้านนะครับท่ี
ท่านได้รายงานไป กระผมอยากจะถามท่านว่า นโยบายด้านเศรษฐกิจ อะไรคือ
ความสําเร็จของนโยบายด้านเศรษฐกิจ เป็นคําถามเดียวนะครับ ขอบคุณครับ

นายรวม บุญเที่ยง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ครับ
ประธานสภาเทศบาล -ขอเชิญท่านสุรัตน์ แก้วด่านจาก ครับ
นายสุรัตน์ แก้วด่านจาก เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายสุรัตน์ แก้วด่านจาก สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง ขอชื่นชน

นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดงท่ีให้ความสะดวกต่อชุมชนโดยการทําความสะอาดคู
คลองตามแนวทางคลองสวยน้ําใส ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง

นายรวม บุญเที่ยง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ครับ
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มี กระผมขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง ชี้แจงครับ

นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์ -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตรีตําบลโนนแดง -ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนแดง ท่านอุดร พลนอก ได้เรียนถามใน

เรื่องของนโยบายด้านเศรษฐกิจ ว่าสิ่งใดคือความสําเร็จนะครับ อยากนําเรียนในท่ี
ประชุมสภาว่า ความสําร็จทางด้านเศรษฐกิจนั้นต้องมีองค์ประกอบหลาย
องค์ประกอบร่วมกัน ซ่ึงทางเทศบาลตําบลโนนแดงเองก็ต้องมีส่วนสนับสนุนในทุก
องค์ประกอบเพื่อความสําเร็จทางด้านเศรษฐกิจ เรื่องท่ีหนึ่งก็คือในเรื่องด้านความ
พร้อมในเรื่องของโครงสร้าง ไม่ว่าจะเป็นถนน อาคารตลาดสด ซ่ึงต้องมีความพร้อม
ทางเทศบาลเองก็ได้จัดงบประมาณในการดูแลในเรื่องถนนเพ่ืออํานวยความสะดวก
ให้กับพ่ีน้องประชาชน และโครงสร้างของตลาดสดเทศบาลตําบลโนนแดง ก็อํานวย
ความสะดวกให้กับแม่ค้าและผู้บริโภคที่มารับบริการในการจับจ่ายใช้สอยในตลาด
สดเทศบาลฯ และอํานวยความสะดวกในด้านต่างๆ นี้ก็คือเร่ืองแรกในเรื่องของ
โครงสร้างพื้นฐาน ในเรื่องท่ีสอง ซ่ึงผมมองว่าการท่ีจะประสบความสําเร็จในเรื่อง
ของด้านเศรษฐกิจนั้นก็ต้องข้ึนกับผู้ประกอบการ ฉะนั้นผู้ประกอบการจะต้องมี
ความเข้าใจทางด้านเศรษฐกิจด้วย มีความเข้าใจในเรื่องของการส่งเสริมการขาย
ของผู้ประกอบการเอง ฉะนั้นในส่วนของเรื่องความรู้เทศบาลฯ ก็จะต้องจัดอบรม
ให้ความรู้ในด้านที่จะพัฒนาตนเองให้กับผู้ประกอบการ เพื่อที่จะมีเทคนิคการขาย
และก็มีแรงจูงใจที่จะให้ผู้บริโภคมาซ้ือสินค้าตัวเองเพื่อเป็นการสร้างรายให้กับ
ผู้ประกอบการ นี้คือเรื่องของการอบรมให้ความรู้ นะครับ และในเรื่องท่ีสาม คือ
เรื่องของความพร้อมของผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบุคลิกภาพของ
ผู้ประกอบการเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าของผู้ประกอบการจะต้องมีความถูก
ต้อง ถูกหลักอนามัย สะอาด น่าซ้ือ จึงจะทําให้เกิดความสําเร็จและผู้บริโภคจะ
ได้มาซ้ือสินค้าของท่าน และเป็นไปตามความปลอดภัยทางด้านสาธารณสุขด้วย

/ซ่ึงทางเทศบาล...






