
แบบขอเสนอญัตต ิ
 

                                                                                       สำนักงานเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ 
หมู่ 4 ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี 

                                                                                 จังหวัดร้อยเอ็ด 45250 
 

                                                                        วันที่    9     ธันวาคม  2565 

เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ 

                     ด้วยนายกเทศมนตรีตำบลบุ่งเลิศ  มีความประสงค์จะรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ที ่ ได ้แถลงไว ้ต ่อสภาเทศบาลตำบลบุ ่ งเล ิศ ในคราวประช ุมสภา สม ัยสาม ัญ สม ัยท ี ่  4 คร ั ้ งท ี ่  3                    
ประจำ พ.ศ.2564  เม ื ่อวันที ่   24  ธ ันวาคม  2564 ตามพระราชบัญญัต ิเทศบาล พ.ศ.2496                 
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 48 ทศ วรรคห้า  กำหนดให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกที เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.2496 และฉบับแก้ไขเพิ ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 48 ทศ วรรคห้า ซึ ่งกำหนดให้นายกเทศมนตรี        
จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเป็นประจำทุกปี 

                  บัดนี ้ กระผมใคร่ขอเรียนรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมา ณ          
พ.ศ.2565 รายละเอียดตามเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานที่เรียนมาพร้อมนี้ 

                  ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ  เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 

 

                                                      (ลงชื่อ)                                 ผู้เสนอ 
                                (นายถอ  เหลาทอง) 

                                นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งเลิศ 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

รายงานผลการปฏบิัติงาน 
 ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบุ่งเลศิ 

 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 
 

 เพื่อเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลศิ 
 

การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1  
ประจำปี พ.ศ. 2565 

 วันที่  26  ธันวาคม   2565 
 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

                                
 ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ 

เรื่อง  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล 
(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 

............................................. 
               ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 48 ทศ 
วรรค 4 และวรรค 6 บัญญัติให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้
ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี และคำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลด้วย นั้น 
               

                บัดนี้ นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งเลิศได้จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานรอบปีงบประมาณ    
พ.ศ.2565 ตามที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศแล้ว ในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัย สามัญ       
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 
 

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 48 ทศ วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496    
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน จึงประกาศผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

                จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
                                   ประกาศ  ณ  วันที่  27 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565 
 
 
          
                                                                 
                                                                           (นายถอ   เหลาทอง) 
                                                                       นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เรียน   ประธานสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ 
 

                  ตามที่กระผม นายถอ  เหลาทอง  นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งเลิศ ได้แถลงนโยบายการบริหาร
ราชการของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศต่อสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 
                   

                 ซึ่งได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการไว้ตามกรอบแนวทางในการพัฒนาของนโยบายรวม      
6 ด้าน ประกอบด้วยนโยบายด้านการบริหารจัดการ,นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน,นโยบายด้านการศึกษา 
การกีฬา ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีและการท่องเที่ยว,นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน
,นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติด้วยการจัดทำโครงการหรือกิจกรรม     
ด้านต่างๆ เพื ่อพัฒนาและสร้างความเจริญให้กับท้องถิ ่น รวมทั้งตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของ        
สภาท้องถิ่นและครอบคลุมภารกิจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้     
                    รายงานผลการปฏ ิบ ัต ิงานตามนโยบายฉบ ับน ี ้  เป ็นการสร ุปผลการดำเน ินงานใน                
รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทุกโครงการและกิจกรรมเป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับนโยบายที่กระผม
ได้แถลงไว้และกระผมได้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์และ
ความพึงพอใจสูงสุด ตามที่ได้มุ่งหวังเอาไว้ภายใต้ข้อจำกัดหลายประการ กระผมและคณะได้เข้ามาดำเนินการ
จนประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่งโดยในการแก้ไขปัญหาเราจะมุ่งเน้นผู้คนส่วนใหญ่ให้ได้รับ
ประโยชน์มากที่สุด สำหรับโครงการขนาดใหญ่หรือโครงการริเริ่มใหม่ที่จะทำให้ประชาชนโดยส่วนรวมได้รับ
ประโยชน์ จะมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป 
                         ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ฉบับปัจจุบัน มาตรา 48 ทศ วรรค 5 ได้กำหนดให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน     
ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี 
                         กระผมจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารงานเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังต่อไปนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            -ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ได้ตั้งประมาณการรายรับจำนวน  32,145,000  บาท ประมาณการรายจ่าย จำนวน 
32,145,000 บาท 

      เทศบาลต าบลบุ่งเลศิ 

รายงานรายรบั - รายจา่ยจรงิ เปรียบเทียบงบประมาณ 

เดือนตุลาคม ถงึเดือนกนัยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
              

รายรบั/รายจา่ย ประมาณการ เกดิขึน้จรงิ 

เงนิงบประมาณ 

รายรบั     

รายไดจ้ดัเก็บเอง 676,500.00 570,247.96 

รายไดท้ีร่ฐับาลเก็บแล้วจดัสรรให้องค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น 

14,169,000.00 16,705,847.37 

รายไดท้ีร่ฐับาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิ่น 

17,300,000.00 17,786,256.12 

รวม 32,145,500.00 35,062,351.45 

รายจ่าย     

งบกลาง 10,889,173.00 10,227,582.28 

งบบุคลากร 12,317,850.00 11,649,685.00 

งบด าเนินงาน 6,483,033.00 5,131,629.00 

งบลงทุน 682,400.00 640,000.00 

งบเงินอุดหนุน 1,773,044.00 1,731,011.00 

รวม 32,145,500.00 29,379,907.28 

ผลตา่ง รบั-จา่ย   5,682,444.17 

เงนิอุดหนุนระบุวตัถุประสงค์/เฉพาะกจิ 

รายรบั     

รายไดเ้งนิอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวลัส าหรบั
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นทีมี่การบริหาร
จดัการทีด่ี 

-   

รายไดเ้งนิอุดหนุนท ั่วไปทีร่ฐัก าหนด
วตัถุประสงค์ 

-   

รายไดเ้งนิอุดหนุนเฉพาะกจิ - 8,812,500.00 

รายไดเ้งนิอุดหนุนจากหน่วยงานอืน่ -   

รวม - 8,812,500.00 

รายจ่าย     

งบลงทุน 8,812,500.00 8,812,500.00 

รวม 8,812,500.00 8,812,500.00 

ผลตา่ง รบั-จา่ย   - 

  ประมาณการ เกดิขึน้จรงิ 

รวมรายรบัท ัง้สิ้น 32,145,500.00 43,874,851.45 

รวมรายจา่ยท ัง้สิ้น 40,958,000.00 38,192,407.28 

ผลตา่ง รบั-จา่ย   5,682,444.17 

              
ไมส่ามารถเทียบกบับญัชีแยกประเภทไดเ้นื่องจากเป็นไปตามการบนัทกึบญัชีมาตรฐานการบญัชีภาครฐัและนโยบายการบญัชี
ภาครฐั 
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 1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 
   1.1 จะบริหารงานในขอบเขตอำนาจหน้าที ่ของนายกเทศมนตรีตามความในมาตรา 48 มาตรา 50       
และมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน (ฉบับที ่ 14)          
พ.ศ.2562 
   1.2 จะบริหารงานในขอบเขตหน้าที ่ของเทศบาล ตามความในมาตรา 48 มาตร า 50 และมาตรา           
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 
    1.3 จะบริหารงานโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี คือ หลักธรรมาภิบาล 6 ด้าน  ได้แก่         
หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ หลักการมีส่วนร่วม และหลักความคุ้มค่า                                              
    1.4 จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ เช่น ข้อมูลด้านบริหารงานบุคคล 
 ด้านบัญชีวัสดุทะเบียนครุภัณฑ์ ด้านการ่าเงินการคลัง ข้อมูลประชากร และข้อมูลกลุ่มอาชีพต่างๆ เป็นต้น 
    1.5 จะประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนเพื่อระดมทรัพยากรในการพัฒนาเทศบาลตำบล 
บุ่งเลิศ 
     1.6 จะบริหารงานแบบประชาชนมีส่วนร่วม และยึดหลักการเมืองสมานฉันท์ สามัคคีโปร่งใสตรวจสอบได้  
       นโยบายด้านการบริหารจัดการ มีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ รวมทั้งสิ้น  18   โครงการ ดังนี้ 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
 

7. 
8. 
8. 
 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ราชการ 
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำ 
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถยนต์บรรทุกน้ำ 
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำนางตุ้ม ม.5 
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า หมู่ที่ 2 
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณงาน
กิจการประปา 
จ้างเหมาบริการดูแล ระบบประปาหมู่ท่ี 6 
จ้างเหมาบริการดูแล ระบบประปาหมู่ท่ี 5 
ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ 
 
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 
จัดซื้อวัสดุอ่ืน 
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 

96,000 
84,000 
72,000 

108,000 
84,000 

108,000 
 

96,000 
60,000 

- 
 

80,000 
100,000 
30,000 

120,000 
40,000 
30,000 
15,000 
8,500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

 
 



-3- 
ลำดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

18. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 90,000  
 รวมเป็นเงิน 1,221,500  

2. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
           2.1 ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานจัดให้มีแหล่งน้ำ  คลองส่งน้ำ เพ่ืออุปโภคบริโภคและ
เกษตรกรรมแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง และน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก 
           2.2 ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานสร้าง ซ่อม ปรับปรุง ถนนภายในหมู่บ้าน และถนนเข้าสู่พ้ืนที่
เกษตรกรรม ให้มีสภาพดีมีมาตรฐาน มีความปลอดภัยแก่ประชาชนและเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชนและความเจริญเติบโดของชุมชน 
            2.3 จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน ระหว่างหมู่บ้านและกล้องวงจรปิด (CCTV) ตามจุด
อันตราตามความจำเป็นและเหมาะสม 
            2.4 จัดให้มีระบบประปาภายในหมู่บ้านให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและความ
เจริญเติบโตของชุมชน 
                  นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ รวมทั้งสิ้น  2  โครงการ 
ดังนี้ 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1. 
 

2. 
 
 

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 สายทางบริเวณหน้า
บ้านนางประดิษธ์ อำคาฤทธิ์ 
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 

98,900 
 

269,900.00 

 

 รวมเป็นเงิน 368,800.00  
 
3.นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
               3.1 ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานเพ่ือจัดให้มีโครงการของกลุ่มอาชีพต่างๆ เพ่ือสร้างรายได้ 
ลดรายจ่ายของประชาชน เช่น กลุ่มเลี้ยงปลา กลุ่มทอผ้า กลุ่มปศุสัตว์ กลุ่มทำปุ๋ย และกลุ่มข้าวเป็นต้น 
               3.2 ส่งเสริม พัฒนาอาชีพให้กับประชาชน ทั้งด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรมครัวเรือน ส่งเสริม
การผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP และสินค้าพื้นเมืองให้ได้มาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มรายได้
ให้กับประชาชน 
              3.3  ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการ
จำหน่ายสินค้าทางการเกษตรให้ได้ราคาที่เป็นธรรมตามประมาณและคุณภาพ 
                        นโยบายด้านเศรษฐกิจ มีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ  รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ  ดังนี้ 
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ลำดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1. 
2. 
 
 

โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีรายได้และออก
ให้บริการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

50,000 
5,730 

 

                                                               รวมเป็นเงิน 55,730  
4. นโยบายด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและการท่องเที่ยว 
            4.1 ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานจัดให้มีโครงการด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณี การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จัดให้มีการเรียนการสอนภาษาจีน ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารและ
โครงการให้ความรู้ ทำความเข้าใจแก่ประชาชน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายประชาคมอาเซียน 
           4.2 ส่งเสริมสนับสนุน ให้นักเรียน ประชาชนมีโอกาสศึกษาแหล่งเรียนรู้ การอบรม การถ่ายทอด
ความรู้ทางด้านวิชาการ และอาชีพด้านต่างๆ จากบุคลากร นักวิชาการ ผู้มีประสบการณืโดยตรง 
           4.3 ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานให้มี ลานกีฬา สถานที่ออกกำลังกาย สถานที่พักผ่อนหย่อน
ใจ และจัดให้มีการแข่งขันกีฬาเพ่ือสุขภาพ เพ่ือต่อต้านยาเสพติด ทั้งกีฬาสากลและกีฬาพ้ืนบ้าน 
            4.4 ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานให้มีกิจกรรมโครงการด้านอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ ่น เช่น งานวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์        
งานวันสงกรานต์ งานประเพณีลอยกระทงและงานประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นต้น 
            4.5 ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานจัดให้มีมัคคุเทศก์น้อยในท้องถิ่นเพ่ือการท่องเที่ยว 
            4.6 ส่งเสริม และสนับสนุนการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
เช่นการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นต้น 
                   นโยบายด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและการท่องเที ่ยว                 
มีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ   รวมทั้งสิน  6 โครงการ  ดังนี้ 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1. 
 

2. 
 

3. 
4. 
 

ค่าอาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ตำบลบุ่งเลิศและโรงเรียนสังกัด(สพฐ.) พ้ืนที่ตำบลบุ่งเลิศ 
สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)ในเขตเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ 
แข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ 
จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 
 

862,292 
 

1,528,044 
 

50,000 
55,000 
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ลำดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

5. 
6. 

ประเพณีลอยกระทง 
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 

60,000 
709,775 

 

                                                            รวมเป็นเงิน 3,265,111  
 

5. ด้านการพัฒนาคุณภาพชวิีต สังคมและชุมชน 
                5.1 ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานโครงการเพื่อกลุ่มองค์กรต่างๆ เช่น กลุ่มพัฒนาสตรี 
กลุ ่ม อสม. อปพร. ตำรวจบ้าน เพื ่อพัฒนาศักยภาพความรู ้ความสามารถ ความสามัคคีและมีจิตอาสา            
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
              5.2 ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานโครงการเพื่อเด็ก เยาวชนคนหนุ่มสาว สตรี ผู ้สูงอายุ         
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อ ได้รับทุนการศึกษา เบี้ยยังชีพ สวัสดิการ ตามหลักเกณฑ์และนโยบายของ
รัฐบาล 
               5.3 ส่งเสริม สนับสนุนและประสารงานจัดฝึกอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง อุบัติเหตุ
เป็นต้น 
               5.4 ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานนโยบายการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด            
ทั้งภาครัฐและเอกชน 
                5.5 ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานให้มีกลุ ่มจัดตั ้ง กลุ ่ม ชมรมสมาคมหรือสหกรณ์            
โดยมีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพ่ือพัฒนาความเป็นอยู่และความเข้มแข็งของชุมชน 
                     ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ สังคมและชุมชน  มีโครงการ/กิจกรรมที ่ดำเนินการ             
รวมทั้งสิ้น  10  โครงการ ดังนี้ 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1. 
2. 
 

3. 
 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10 

ประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบลเพื่อ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ฝึกอบรมให้ความรู้ในการตรวจสอบและแจ้งข่าวการทุจริตแก่
ประชาชน 
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและ สมาชิกกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตำบลบุ่งเลิศ 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
เบี้ยยังชีพคนพิการ 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบุ่งเลิศ 
สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพพ้ืนที่ตำบลบุ่งเลิศ 
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาล 
โครงการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ 

10,000 
5,000 

 
5,000 

 
7,610,000 
1,995,000 

24,000 
30,000 

100,000 
10,000 
35,000 

 

 รวมเป็นเงิน 9,824,000  
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6. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
              6.1 พัฒนาการดูแลรักษาความสะอาดในเขตเทศบาฃ โดยการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยก
ขยะให้เป็นระบบอย่างท่ัวถึง 
               6.2 ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลให้สวยงาม สะอาด 
น่าอยู่ น่ามอง 
               6.3 ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน  
               6.4 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) 
               6.5 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของผู้นำนักเรียนฝ่ายอนามัยของโรงเรียน (อสม.น้อย) 
               6.6 ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานในกิจกรรมการป้องกันควบคุมสถานการณ์ของโรคต่างๆ 
ที่สามารถป้องกันและดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว 
         นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ จำนวน 8 โครงการ         
ดังนี้ 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1. 
 

2. 
 

3. 
4. 
5. 
6. 
 

7. 
 

8.. 

สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการชุมชน สำหรับ
ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 
ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 
(พนักงานขับรถ) 
โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (ประจำ
รถฯ) 
โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (ประจำ
ศูนย์วิทยุ) 
ค่าจัดซือ้วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 

7,000 
 

180,000 
 

120,000 
201,080 

 
191,940 

 
191,940 

 
40,000 

 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 931,960  
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โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2565 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1. 
 

2. 
3. 
 

4. 
 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 

8. 
 
 

โครงการปรับปรุงศูนย์วัฒนธรรมภูไทบ้านบุ่งเลิศ หมู่ที่ 1 (ติดตั้งราง
น้ำฝน) 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 หนองม่วง 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5จากสี่แยกบ้านนางชม 
ชื่นชม ไปถึงถนนรอบหมู่บ้านจดนานายบุญมา  ศรีคร 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 เริ่มจากบริเวณนา
นายวัฒนพงษ์  สุวรรณไตร ไปถึงสะพานข้ามลำห้วยแดงไปบ้านสวนผึ้ง 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 สายจากสามแยกตรง
ข้ามนานางนันทนา  อุทรักษ์  ถึงสามแยกนานายอุดร  นาดี 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ออกจากหมู่บ้านสาม
แยกบล็อกคอนเวิร์ดไปถึงนา นายเรียน  ชุมนุม 
โครงการลงหินลูกรัง หมู่ที่ 8 เริ่มจากหนองม้า ถึงนา นายถอ เหลาทอง 
โครงการก่อสร้างขยายช่องจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 
บริเวณบล็อกคอนเวิร์ดทางเข้า หมู่ 5 

26,000 
 

483,000 
211,000  

 
199,000 

 
 

199,000 
 

275,000 
 

15,000 
 

63,900 
 

 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,471,900  
 

              ตลอดระยะเวลาในการบริหารงานที่ผ่านมา กระผมผู้บริหารเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ขอขอบคุณทุก
ท่าน ที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จด้วยดี
ตลอดมา และจะมุ่งม่ันพัฒนาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศให้มีศักยภาพ นำไปสู่ชุมชนที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป 
 
 
 
 
                                                                        (นายถอ  เหลาทอง) 
                                                                     นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งเลิศ 
 
 
 



 
 

การใช้จ่ายเงนิสะสม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ครั้งที่ 1/2566 
การประชุมสภาสมัย สามญั สมัยที่ 4         

ครั้งที่ 1/2565 
วันที่ 26 ธันวาคม  พ.ศ.2565 

เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ  อำเภอเมยวดี 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 
 



 
คำแถลงประกอบการใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ 

 

เรียน  ท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ 
 

               ตามที ่ เทศบาลตำบลบุ ่งเล ิศ อำเภอเมยวดี จ ังหว ัดร ้อยเอ็ด ได ้ประกาศใช ้เทศบัญญัติ               
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปแล้วนั้น 
 

               เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565  ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล และได้ดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินของ   
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ ่มเติมจนถึง ฉบับที ่ 4 พ.ศ.2561 หมวด 8 ข้อ 89       
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 

(1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ
ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นแต่ละประเภท           
ตามระเบียบแล้ว 

(3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละ
สิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีทีมี      
สาธารณภัยเกิดข้ึน 

(4) เมื ่อได้ร ับอนุมัติให้ใช้จ ่ายเง ินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นต้องดำเนินการ            
ก่อหนี ้ผูกพันให้เสร็จสิ ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
ทั้งนี ้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลัง        
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพให้ระยะยาว 
ปัจจุบัน เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ มียอดคงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้จ่ายได้ ( ณ วันที่ 9 ธันวาคม 
2565) จำนวน 3,714,036.75 บาท (-สามล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามสิบหกบาท     
เจ็ดสิบห้าสตางค์) ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 7,951,158.66 บาท ( -เจ็ดล้านเก้าแสน      
ห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบแปดบาทหกสิบหกสตางค์-) (เอกสารแนบ 1) 
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หลักการและเหตุผล 

 

              พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขถึงฉบับที่ ๑4 พ.ศ. ๒๕62 
            มาตรา 5083 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 

(1) รักษาความสงลเรียบร้อยของประชาชน 
(2) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ 
(2/1)84 รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร  และส่งเสริม สนับสนุน          

หน่วยงานอ่ืนในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 

(3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูล 

(4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
(5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
(6)86 จัดการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรม 

(7)86 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

(8)88หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 

การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธี 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล  
การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ทั ้งนี ้ให ้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้ น และหลักเกณฑ์และวิธ ีการ                  
ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด89 

            มาตรา 51 90 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล 
ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา 
(2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
(3) ให้มีตลาด ท่าเทียบและท่าข้าม 
(4) ให้มีสุสานและฌานสถาน 
(5) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร 
(6) .ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
(7) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(8) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ 
(9) เทศพาณิชย์  
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             เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เห็นว่าให้ฤดูฝนทำให้มีน้ำท่วมขังในชุมชน เนื่องจากปริมาณฝนที่ตกหนักถึง
หนักมากติดต่อกันในช่วงฤดูฝน ซึ่งก่อให้เกิดโรคระบาดต่างๆตามมา ทำให้การสัญจรไปมาของคนในชุมชน
เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการใช้ชีวิตประจำวัน เทศบาลตำบลบุ่งเลิศจึงมี
ความเป็นต้องจัดทำโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จำนวน 4 โครงการ เนื่องจากนั้นยังมีความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการสัญจรไปมาและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร จากฤดูฝนในช่วงที่ผ่านมาทำให้ถนนชำรุดเป็น
หลุมเป็นบ่อ เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสะดวกในการเดินทางของประชาชนจึงมีความจำเป็น
ที่จะต้องจัดทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3  โครงการ,โครงปรับปรุงถนนคอนกรีต
จำนวน 1 โครงการ,ซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 1 โครงการ และขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จำนวน 1 โครงการ  เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ดีและมีความมั่นใจในการดำรงชีวิตประจำวัน
มากยิ่งขึ้น 

สถานะเงินสะสม 
             ตามรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ มีเงินสะสม ( ณ วันที่ 30 กันยายน 
2565) จำนวน 10,701,472.34 บาท พร้อมนี้ได้กันเงินสะสมไว้เพียงพอที่จะสำรองจ่าย เงินเดือน ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็นสำรองไว้ตามระเบียบฯ แล้ว จำนวน 6,987,435.59 บาท คงเหลือ
จำนวนเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ 3,714,036.75 บาท (-สามล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามสิบหกบาท
เจ็ดสิบห้าสตางค์-) 
              ในการนี้  จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 2,310,600 บาท 
(-สองล้านสามแสนหนึ่งหม่ืนหกร้อยบาทถ้วน-) จำนวน 10 โครงการ ทั้ง 10 โครงการ เข้าหลักเกณฑ์การใช้
จ ่ายเง ินสะสมตามระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วยการร ับเง ิน การเบ ิกจ ่ายเง ิน การฝากเงิน                     
การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4 )    
พ.ศ.2561 หมวด 8 ข้อ 89 ดังนี้ 
 

รายละเอียด จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ 

ยอดเงินสะสมปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565    เป็นจำนวนเงิน 10,701,472.34       บาท 
หัก  สำรองตามระเบียบฯ                                                        6,987,435.59       บาท 
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้                     3,714,036.75      บาท 
ยอดเงินที่ขออนุมัติจ่ายจากเงินสะสมในครั้งนี้      เป็นจำนวนเงิน    2,310,600      บาท 
ยอดเงินสะสมคงเหลือที่นำไปบริหารได้       เป็นจำนวนเงิน    1,403,436.75      บาท            
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   งานก่อสร้าง       รวม 2,310,600  บาท 
     งบลงทุน       รวม 2,310,600  บาท 
       หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    รวม 2,310,600  บาท 
         ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จำนวน 2,187,600 บาท 

1) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 จำนวนเงิน 498,000 บาท 
คำชี ้แจง เพื ่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ่ที ่ 5         

สายจากบ้านนางเพียรไข  โชติแสง ถึงสี่แยกหน้าวัดบ้านคำนางตุ้ม ขนาดรางกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร
ยาว 174.00 เมตร วางท่อ คสล.ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 65 ท่อน พร ้อมยาแนวรอยต่ อ                
ความยาว 239.00 เมตร 

- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 

การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ ่มเติมจนถึง (ฉบับที ่ 4) พ.ศ.2561       
หมวด 8 ข้อ 89  

- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 162 ลำดับที่ 13 และแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2565 ประจำปี พ.ศ.2565 หน้า 6 ลำดับที่ 5 

 

2) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จำนวนเงิน 175,000 บาท 
คำชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จากข้าง

บ้านนางมอก  วังคะฮาด ถึงบริเวณโรงสูบน้ำ หมู่ที่ 2 ปริมาณงาน ขนาดรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร 
ยาว 52.00 เมตร วางท่อ คสล.ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 44 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อ รวมความยาว 
96.00 เมตร 

- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  

การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ ่มเติมจนถึง (ฉบับที ่ 4) พ.ศ.2561      
หมวด 8 ข้อ 89  

- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 154 ลำดับที่ 4 และแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 2/2565 หน้า 4 ลำดับที่ 3 
 

3) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1  จำนวนเงิน 100,000 บาท 
คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บริเวณ
หน้าศูนย์วัฒนธรรมภูไทบ้านบุ่งเลิศ  ปริมาณงาน ขนาดรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว  
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15.00 เมตร   บ่อพักสำเร็จรูป คสล. สำหรับ Ø 0.40 เมตร ความกว้างภายในทั่วไป 0.60 เมตร 
จำนวน 5 บ่อ  พร้อมฝาเหล็ก และวางท่อ คสล.ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 31 ท่อน พร้อมยาแนว
รอยต่อ รวมความยาว 49.00 เมตร 
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินการ 

ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 หมวด 8  
ข้อ 89 

- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2565 หน้า 24 ลำดับที่ 7  
 

4) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จำนวนเงิน 237,000 บาท  
คำชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก        

หมู่ที่ 2 บริเวณข้างเทศบาลตำบลบุ่งเลิศหลังเก่า ถึงสามแยกทางไปบ้านสวนผึ้ง ปริมาณงาน ขนาดรางกว้าง 
0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 100.00 เมตร   วางท่อ คสล. Ø 0.40 เมตร จำนวน 5 ท่อน พร้อมยา
แนวรอยต่อ รวมความยาว 105.00 เมตร  

- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินการ 

ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 หมวด 8  
ข้อ 89  

- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 68 ลำดับที่ 26 และแผนพัฒนาท้องถิ่น      
(พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 2/2565  หน้า 3 ลำดับที่ 2 
 

5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 จำนวนเงิน 265,000 บาท 
คำชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6  สายทางจาก 

บ้านนายสลอง สิทธิ ถึงลำห้วยแดงปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 95.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 380 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างตามสภาพพ้ืนที่ 

- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินการ 

ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 หมวด 8  
ข้อ 89  

- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 165 ลำดับที่ 17 และแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 2/2565 หน้า 9 ลำดับที่ 6 
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6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 จำนวนเงิน 440,000 .-บาท 

คำชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3  สายจากสวน 
นางสวย  สายรัตน์ ถึงสามแยกไปหนองแคน ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว     
217.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 651 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างตามสภาพพ้ืนที ่

- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินการ 

ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 หมวด 8  
ข้อ 89  
          - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2565 หน้า 15 ลำดับที่ 2 
 

7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ,8  จำนวนเงิน 210,000 บาท  
คำชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4,8 สายทางจาก   

บ้านนายสุพจน์  ศรีโยธี หมู่ที่ 4 ถึงบริเวณหนองม้า หมู่ที่ 8 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างตามสภาพพ้ืนที่  

- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินการ 

ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 หมวด 8  
ข้อ 89  

- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 46 ลำดับที ่ 4 และแผนพัฒนาท้องถิ่น      
(พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ตรั้งที่ 2/2565 หน้า 2 ลำดับที่ 7 

 

8) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 จำนวเงิน 77,600 บาท  
คำชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 8  สายทางจากสามแยก 

ถนนลาดยางบ้านโป่งไปบ้านเหล่าไฮงาม ถึงห้วยแดง ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 
775.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินการ 
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 หมวด 8  
ข้อ 89   

- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 170 ลำดับที่ 24 และแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ตรั้งที่ 2/2565 หน้า 10 ลำดับที่ 7 
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9) โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 จำนวนเงิน 185,000 บาท  
คำชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4  สาย 

หน้าบ้านนางแพง  ไชยแสง ปริมาณงาน ขยายไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 237.00 เมตร        
หนา 0.15 เมตร มีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 262 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างตามสภาพพ้ืนที่ 

-  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินการ 
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 หมวด 8 
ข้อ 89  

- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 160 ลำดับที่ 11 และแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2565 หน้า 5 ลำดับที่ 4 
  

10)  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8  จำนวนเงิน 123,000.- บาท  
คำชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายทางบริเวณ 

หน้าบ้านนางทองย้อย รัตนตรัยวงศ์ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 37.00 เมตร         
หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 185 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างตามสภาพพ้ืนที่ 

- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562  
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินการ 

ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 หมวด 8  
ข้อ 890 

- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้า 61 ลำดับที่ 19 
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