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ตามพระราชบัญญัติสภาต าบแลแะงค์กาารบริาารส วนต าบแ  พ.ศ.2537 ลแะที่ลา้ไขเพ่ิมเติมถึคฉบับปัจจุบัน 

(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552  มาตรา 58/5  า งนนายางค์กาารบริาารส วนต าบแเข้ารับาน้าที่ ใา้ประธานสภางค์กาารบริาารส วน
ต าบแ  เรียาประชุมสภางค์กาารบริาารส วนต าบแ เพ่ืงใา้นายางค์กาารบริาารส วนต าบแลถแคนโยบายต งสภางค์กาารบริาาร
ส วนต าบแโดยไม มีาารแคมติ  ทั้คนี้ ภายในสามสิบวันนับลต วันประาาศผแาารเแืงาตั้ค ซึ่คาระผมได้ลถแคนโยบายต งที่ประชุม
สภางค์กาารบริาารส วนต าบแลวคน้งย  เมื่งวันที่ 2 ธันวา์ม พ.ศ.2556  ภายใต้วิสัยทัศนกาารพัฒนาขงคงค์กาารบริาารส วน
ต าบแลวคน้งย เพ่ืงใา้าารด าเนินาารขงคงค์กาารบริาารส วนต าบแลวคน้งย  เป็นไปตามระเบียบลแะาฎามายที่เาี่ยวข้งค  ใน
นามขงคผู้บริาารงค์กาารบริาารส วนต าบแลวคน้งย ผมได้ลถแคนโยบายาารบริาารคาน เพ่ืงใา้สมาชิาสภางค์กาารบริาารส วน
ต าบแรับทราบ  โดยมุ คเน้นที่จะพัฒนางค์การตามาแัาปรัชญาเศรษฐาิจพงเพียคตามลนวาระราชด าริขงคในาแวครัชาารที่ 9 
ลแะยึดาแัา 4 ป ในาารบริาารคาน  ์ืง  1.าแัา์วามโปร คใส   2.าแัา์วามเป็นธรรม  3. าแัาประายัดลแะ 4.าแัา์วามมี
ประสิทธิภาพ นงาจาานี้ผมได้า าานดนโยบายาารบริาารคานไว้  10  ด้าน ดัคนี้  

1.นโยบายด้านาารเมืงคาารปา์รงค 
2.นโยบายด้านาารบริาารจัดาารงค์การ 
3.นโยบายาารพัฒนาด้านโ์รคสร้าคพื้นฐาน  
4.นโยบายาารพัฒนาด้านเศรษฐาิจพงเพียค  
5.นโยบายาารพัฒนาด้านาารศึาษา 
6.นโยบายาารพัฒนาด้านาารศาสนา  วัฒนธรรมประเพณีต าคๆ 
7.นโยบายาารพัฒนาด้านาาราีฬาลแะนันทนาาาร 
8.นโยบายาารพัฒนาด้านาารสาธารณสุขลแะสิ่คลวดแ้งม 
9.นโยบายาารพัฒนาด้านาารพัฒนาสัค์มลแะาารรัาษา์วามสคบเรียบร้งย 
10.นโยบายาารพัฒนาด้านงื่นๆ  

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
ต าบลแวงน้อยเมืองน่าอยู่      แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

บริหารบ้านเมืองด้วยหลักธรรมาภิบาล  สืบสานวัฒนธรรมประเพณี 
พันธกิจ 
1.เสริมสร้าคชุมชนใา้เข้มลข็คลแะพัฒนาใา้เป็นเมืงคที่น างยู งย าคยั่คยืน 
2. พัฒนา์นใา้มี์ุณภาพ  มีทัาษะในวิชาชีพ  มี์ุณธรรม  ลแะจริยธรรม 
3.จัดาารศึาษาในลแะนงาระบบใา้มาตรฐาน  ลแะสร้าคสัค์มลา คาารเรียนรู้ 
4.สร้าคเศรษฐาิจฐานราาใา้เข้มลข็คลแะลข คขันได้ โดยเชื่งมโยคาาร์้า าารแคทุน าารบริาาร  
ลแะาารท งคเที่ยว 
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5. พัฒนาโ์รคข ายระบบาาร์มนา์มขนส ค ระบบบริาารสาธารณะ ระบบป้งคาันลแะบรรเทาสา

ธารณภัยใา้มีประสิทธิภาพ  ลแะได้มาตรฐาน 
6. บริาารจัดาารทรัพยาารธรรมชาติลแะสิ่คลวดแ้งมใา้เาิดประโยชนก  มี์วามสมดุแ  งย าคยั่คยืน 
7. สืบสานวัฒนธรรม  ขนมธรรมเนียม ประเพณ ี ที่ดีคามขงคท้งคถิ่นใา้์คงยู   ส คเสริมาารท งคเที่ยว

ขงคชุมชนที่เป็นเงาแัาษณกท้งคถิ่น 
 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา/เป้าประสงค์ (Goais) 
1.เสริมสร้าคชุมชนใา้เข้มลข็คลแะพัฒนาใา้เป็นเมืงคที่น างยู งย าคยั่คยืน 
 2.พัฒนา์นใา้มี์ุณภาพ  มีทัาษะในวิชาชีพ  มี์ุณธรรม  ลแะจริยธรรม  
 3.จัดาารศึาษาในลแะนงาระบบใา้มาตรฐาน  ลแะสร้าคสัค์มลา คาารเรียนรู้  
4.สร้าคเศรษฐาิจฐานราาใา้เข้มลข็คลแะลข คขันได้ โดยเชื่งมโยคาาร์้า าารแคทุน าารบริาารลแะ

าารท งคเที่ยว 
 5.พัฒนาโ์รคข ายระบบาาร์มนา์มขนส ค ระบบบริาารสาธารณะ ระบบป้งคาันลแะบรรเทา     

สาธารณภัยใา้มีประสิทธิภาพ ลแะได้มาตรฐาน 
 6.บริาารจัดาารทรัพยาารธรรมชาติลแะสิ่คลวดแ้งมใา้เาิดประโยชนก มี์วามสมดุแ งย าคยั่คยืน 
 7.สืบสานวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ที่ดีคามขงคท้งคถิ่นใา้์คงยู ส คเสริมาารท งคเที่ยว

ขงคชุมชนที่เป็นเงาแัาษณกท้งคถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตรกที่ 1 าารพัฒนาเมืงคลแะชุมชน  
ยุทธศาสตรกที่ 2  าารพัฒนาโ์รคสร้าคพื้นฐาน   
ยุทธศาสตรกที่ 3  าารพัฒนาาารศึาษาลแะศัายภาพพแเมืงค   

                ยุทธศาสตรกที่ 4 าารบริาารจัดาารทรัพยาารธรรมชาติลแะสิ่คลวดแ้งมเพ่ืงาารพัฒนาที่ยั่คยืน 
ยุทธศาสตรกที่ 5 าารพัฒนาาารเาษตรงย าคยั่คยืน  
ยุทธศาสตรกที่ 6 าารเสริมสร้าคสุขภาวะ 
ยุทธศาสตรกที่ 7 าารเสริมสร้าคทุนทาคสัค์มใา้เข้มลข็คลแะพัฒนาเศรษฐาิจเพ่ืงาารลข คขันภายใต้าแัา

ปรัชญาเศรษฐาิจพงเพียค 
ยุทธศาสตรกที่ 8  าารพัฒนาาารบริาารภา์รัฐ ภายใต้าแัาธรรมาภิบาแ  
 

เพ่ืงใา้าารด าเนินาารขงคงค์กาารบริาารส วนต าบแลวคน้งย  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบแลแะ
งค์กาารบริาารส วนต าบแ พ.ศ.2537 ลแะท่ีลา้ไขเพ่ิมเติมถึคฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552  มาตรา 58/5  
วรร์ 5 ลแะวรร์ 6 ใา้นายางค์กาารบริาารส วนต าบแ จัดท ารายคานลถแคผแาารปฏิบัติคานตามนโยบายที่ได้
ลถแคไว้ ต งสภางค์กาารบริาารส วนต าบแ เป็นประจ าทุาปี์ าลถแคนโยบาย ลแะรายคานผแาารปฏิบัติคานตาม
นโยบายใา้ประาาศติดไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าาารงค์กาารบริาารส วนต าบแด้วย  าระผมจึคขงลถแคสรุปผแาาร
ปฏิบัติคานตามนโยบาย  ตามที่าระผมได้ลถแคไว้ต งสภางค์กาารบริาารส วนต าบแลวคน้งย  โดยสรุปประจ าปี
คบประมาณ   พ.ศ.2563   เพ่ืงใา้พ่ีน้งคประชาชนโดยทั่วไปได้รับทราบโดยสรุปดัคนี้  
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1.นโยบายด้านการเมืองการปกครอง 
ได้จัดสรรคบประมาณเพ่ืงจัดท าโ์รคาาร งบต.พบประชาชน เพ่ืงส คเสริมใา้ประชาชนในพื้นที่มีส วนร วมในาาร

ลสดค์วาม์ิดเา็นในาารเสนงโ์รคาารเพ่ืงเป็นลนวทาคาารพัฒนาพ้ืนที่ร วมาัน  ลแะเพ่ืงเป็นาารรับฟัคปัญาา์วามต้งคาาร
จาาพ่ีน้งคประชาชนในพ้ืนที่  รวมถึคาารน าส วนราชาารต าคๆงงาใา้บริาารประชาชนในพ้ืนที่   งุดานุนคบประมาณใา้าับ
ง าเภงลวคน้งย  เพื่งด าเนินาิจารรมเาี่ยวาับวันส า์ัญต าคๆขงคทาคราชาาร  ในระดับง าเภง 

2.ผลการด าเนินงานนโยบายด้านการบริหารจัดการองค์กร 
าระผมได้จัดสรรคบประมาณเพ่ืงาารพัฒนาลแะเพ่ิมประสิทธิภาพขงคข้าราชาาร พนัาคาน โดยสนับสนุนใา้

ข้าราชาารพนัาคานได้เข้าร วมาารประชุมลแะเข้ารับาารฝึางบรมในาแัาสูตรต าคๆที่าน วยคานราชาารได้จัดขึ้น ลแะจัดสรร
คบประมาณเพ่ืงาารจัดท าโ์รคาารฝึางบรมลแะศึาษาดูคานขงค์ณะผู้บริาาร  ข้าราชาาร พนัาคาน ลแะสมาชิาสภาต าบแ
เพ่ืงพัฒนางค ก์ารขงคเรา  ดัคจะเา็นได้จาาผแาารประเมินประสิทธิภาพขงคงค์การปา์รงคส วนท้งคถิ่น  ประจ าปีคบประมาณ  
2563 ซึ่คมีาารประเมินเป็นประจ าทุาปีส าารับในปีคบประมาณ  2563  งค์กาารบริาารส วนต าพแลวคน้งย  มีผแ์ะลนน
าารปฏิบัติคาน  5  ด้านด้วยาัน  ดัคนี้  

1. ด้านาารบริาารจัดาาร  ์ะลนนเต็ม  110  ์ะลนน  งบต.ลวคน้งย  ได้์ะลนน  100  ์ะลนน   ์ิดเป็น 
  ร้งยแะ90.91   %  

2. ด้านาารบริาารคานบุ์์แลแะาิจาารสภา  ์ะลนนเต็ม 105  ์ะลนน   งบต.ลวคน้งย ได้์ะลนน  103   
์ะลนน  ์ิดเป็น  ร้งยแะ  98.10  %  

3. ด้านาารบริาาราารเคินลแะาาร์แัค  ์ะลนนเต็ม 215  ์ะลนน  งบต.ลวคน้งย   ได้์ะลนน  184  ์ะลนน  
์ิดเป็น  ร้งยแะ  85.58  %  

4. ด้านาารบริาารสาธารณะ  ์ะลนนเต็ม  375  ์ะลนน  งบต.ลวคน้งย   ได้์ะลนน  337  ์ะลนน  ์ิดเป็น  
ร้งยแะ  89.87  %  

5. ด้านธรรมาภิบาแ ์ะลนนเต็ม 55 ์ะลนน  งบต.ลวคน้งย  ได้์ะลนน 42 ์ะลนน ์ิดเป็นร้งยแะ 76.36  %  
รวมผแาารประเมินประสิทธิภาพาารปฏิบัติราชาาร  ขงคงค์กาารบริาารส วนต าบแลวคน้งย ประจ าปีคบประมาณ  

2563 ์ะลนนเต็มทั้คามด  860  ์ะลนน งบต.ลวคนง้ยได้  766 ์ะลนน ์ิดเป็น  ร้งยแะ  89.07  %   
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3.ผลการด าเนินงานตามนโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ในด้านโ์รคสร้าคพ้ืนฐานาระผมลแะ์ณะบริาารได้ใา้์วามส า์ัญาับาารพัฒนาทุาามู บ้านโดยได้มีาารจัดสรร

คบประมาณเพ่ืงพัฒนาตามโ์รคาารที่ประชาชนได้มีาารเสนงผ านาารประชา์มามู บ้านในทุาๆปี  ดัคนี้  
1. โ์รคาารา งสร้าคถนน ์สแ.ามู  1 บ้านลวคน้งย – สายจาาเขตเทศบาแ - แ าา้วยนา 
2. โ์รคาารา งสร้าคถนน ์สแ. ามู  2 บ้านดงนาัน – สายรงบบ้าน 
3. โ์รคาารา งสร้าคขนาดผิวถนนจราจร ์สแ.พร้งมท าราคระบายน้ า ามู ที่ 3 บ้านานงคลขม สายภายในามู บ้าน 
4. โ์รคา งสร้าคถนน ์แส. ามู  4 บ้านาุดรู สายโนนป่าลต้ 
5. โ์รคาารา งสร้าคถนน ์สแ.ามู  5 บ้านงีโแ จาาาน้าวัด – ป่าช้าบ้านงีโแ 
6. โ์รคาารา งสร้าคถนน ์สแ. ามู  6 บ้านโ์าสี – สายดงนปู่ตาถึคถนนศรีเมืงคน้ าซับ 
7. โ์รคาารา งสร้าคถนน ์สแ.ามู  7 บ้านานงคางย – สายานงคางย ถึค โ์าาแาค 
8. โ์รคาารา งสร้าคถนน ์สแ. ามู  8 บ้านป่าเป้ค สายทาคเข้าามู บ้านถึคถนนแาดยาคศรีเมืงคเมืงคน้ าซับ 
9.โ์รคาารา งสร้าคถนน ์สแ. ามู  9 บ้านโนนศิแา สายเพชรศิแาเานืง เชื่งม  สายเพชรศิแาใต้ 
10. โ์รคาารา งสร้าคขยายถนน ์สแ.ามู  10 บ้านนาจาน ภายในามู บ้าน 
11.โ์รคาารา งสร้าคถนน ์สแ. ามู ที่ 11 บ้านโนนขี้เาแ็า – สายรงบามู บ้าน 
12 โ์รคาารา งสร้าคขนาดผิวจราจร ์สแ. พร้งมวาคราคระบายน้ าสายภายในามู บ้าน ามู ที่ 13บ้านานงคลขมสงค 
13. โ์รคาารขุดเจาะบ งบาดาแเพื่งลา้ปัญาาขาดล์แนน้ า   ามู  2  ามู   8  
14.โ์รคาารปรับปรุค/ซ งมลซมบ งบาดาแ  (ามู  2,3,7 ,8,9ลแะ  ามู   10 ) 
15.โ์รคาารปรับปรุคผิวจราจรถนน ์สแ ามู  5 - สายวัด ป่าช้าบ้านงีโแ 
16.โ์รคาารปรับปรุคผิวจราจร ถนน ์สแ.ามู  13 บ้านานงคลขมสงค สายภายในามู บ้าน 

4.ผลการด าเนินงานตามนโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง  
โดยในปีคบประมาณ ปี  2563  ได้จัดสรรคบประมาณเพ่ืงจัดท าโ์รคาารฝึางบรมาแุ มงาชีพาารเาษตร

ตามาแัาปรัชญาเศรษฐาิจพงเพียคฯ ซึ่คเราได้มีาารจัดสรรคบประมาณเพ่ืงสนับสนุนาแุ มงาชีพผู้เแี้ยคโ์ าระบืง  ใน
พ้ืนที่  ลแะน าาแุ มงาชีพไปศึาษาดูคาน  เพ่ืงาารพัฒนาลแะน าาแับมาต งยงดาารประางบงาชีพผู้เแี้ยคโ์าระบืงใน
พ้ืนที่  งบต.ลวคน้งยขงคเราต งไป 

 5.ผลการด าเนินงานด้านนโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา   มีาารจัดสรรคบประมาณเพื่งจัดท า
โ์รคาารต าคๆด้านพัฒนาลแะส คเสริมาารศึาษาดัคนี้ 

- โ์รคาารสนับสนุนคบประมาณเพ่ืงเป็น์ าใช้จ ายในาารบริาาราารศึาษา ์ าวัสดุงุปารณกาารเรียน  าาร
สงน  ์ างาาาราแาควัน  ์ างาาารเสริมนม จ้าคเามารถรับส คเด็านัาเรียน ศูนยกพัฒนาเด็าเแ็าทั้คสงคศูนยก จัดสรร
คบประมาณเพ่ืงปรับปรุคา้งคน้ าศูนยกพัฒนาเด็าเแ็าบ้านนาจาน  จัดสรรคบประมาณเพ่ืงา งสร้าคาแัค์าแาน
งเนาประสค์ก  ใา้าับศนูยกพัฒนาเด็าเแ็าทั้คสงคศูนยก  
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6.ผลการด าเนินงานตามนโยบายการพัฒนาด้านการศาสนา  วัฒนธรรมประเพณีต่างๆ  

จัดสรรคบประมาณเพ่ืงเข้าร วมคานประเพณีบุญ์ูนแานสู ขวัญข้าว  ในระดับง าเภง  จัดสรรคบประมาณจัดท า
โ์รคาารประเพณีแงยาระทค  

7.ผลการด าเนินตามนโยบายการพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ  
ส าารับาารด าเนินคานตามนโยบายด้านาีฬาลแะนันทนาาารนั้นเนื่งคจาาปีนี้มีาารลพร ระบาดขงคโร์โ์วิด 19  

จึคมีานัคสืงสั่คาารา้ามจัดจิจารมที่มีแัาษณะเป็นาารรวมาแุ มาัน โ์รคาารในด้านนี้จึคไม สามารถด าเนินาารได้  
8.ผลการด าเนินงานตามนโยบายการพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
มีาารจัดสรรคบประมาณเพ่ืงาารจัดซื้งวัสดุวิทยาศาสตรการืงาารลพทยก เพ่ืงาารป้งคาันลแะระคับโร์ติดต ง โร์

ไข้เแืงดงงา  ลแะโ์วิด  19  งุดานุน์ณะารรมาารามู บ้านเพ่ืงด าเนินโ์รคาารด้านสาธารณสุขในามู บ้าน   จัดสรร
คบประมาณเพ่ืงจัดโ์รวคาารปแูาป่าเฉแิมพระเาียรติ จัดสรรคบประมาณเพ่ืงาารฝัคาแบบ งขยะ  ลแะจัดท าโ์รคาารธนา์าร
ขยะเพ่ืงชีวิตในพ้ืนที่   

9.นโยบายการพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
ตั้คคบประมาณเพ่ืงเป็น์ าใช้จ ายเพ่ืงช วยเาแืงประชาชนตามง านาจาน้าที่ขงคงค์การปา์รงคส วนท้งคถิ่น              

(ารณีเาิดสาธารณภัยต าคๆในพ้ืนที่) จัดสรรคบประมาณเพ่ืงจัดท าโ์รคาารตั้คจุดบริาารประชาชนช วคเทศาาแ เพ่ืงาารบริาาร
ประชาชน  สนับสนุนใา้เจ้าาน้าที่ าู้ชีพาู้ภัย  ขงค  งบต.ลวคน้งย ได้เข้าร วมาาร ฝึาซ้งมลผนงุบัติเาตุทาคถนนร วมาับ
าน วยคานต าคๆ  เพ่ืงเตรียม์วามพร้งมส าารับาารบริาารประชาชนในพ้ืนที่  จัดสรรคบประมาณด าเนินโ์รคาารรณรค์ก
ป้งคาันลแะลา้ไขปัญาายาเสพติดในพ้ืนที่  จัดสรรคบประมาณเพ่ืงเป็น์ าวัสดุเ์รื่งคลต คาายใา้าับสมาชิา งปพร. งบต.ลวค
น้งย ลแะจัดสรรคบประมาณเพ่ืงซ งมบ ารุครถน้ างเนาประสค์กเพ่ืงาารบริาารประชาชนในพ้ืนที่  ฯแฯ นงาจาาผแาาร
ด าเนินคานด้านาารจัดท าโ์รคาารลแะาารจัดสรรคบประมาณเพ่ืงพัฒนาพ้ืนที่ต าบแลวคน้งยขงคเราลแ้ว ในปีคบประมาณ      
พ.ศ.2563 ผมจะขงสรุปผแาารปฏิบัติคานด้านาารคบประมาณรายรับารืงด้านรายได้ขงคงค์กาารบริาารส วนต าบแลวคน้งย   
ด้านรายรับ  ประจ าปีคบประมาณ  2563   ดัคนี้    

ประเภท รายละเอียด ประมาณการ รับจริง 

รายได้จัดเก็บเอง 678,230.00 604,371.04 

1. หมวดภาษีอากร 79,000.00 44,828.37 
1 ภาษีที่ดินลแะสิ่คปแูาสร้าค  12,380.37 12,380.37 
2 ภาษีป้าย 32,448.00 32,448.00 

รวม 79,000.00 604,371.04 

2.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 137,530.00 147,488.30 

1 ์ าธรรมเนียมเาี่ยวาับใบงนุญาตาารขายสรุา 2,500.00 2,318.30.00 
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ประเภท รายละเอียด ประมาณการ รับจริง 

2 ์ าธรรมเนียมเาี่ยวาับาาร์วบ์ุมงา์าร  5,000.00 2,568.00 

3 ์ าธรรมเนียมเา็บลแะขนมูแฝงย 115,000.00 117,840.00 

4 ์ าธรรมเนียมในาารงงาานัคสืงรบัรงคาารลจ้คสถานท่ีจ าาน าย
ารืงสะสมงาาาร 

30.00 70.00 

5 ์ าธรรมเนียมปดิ โปรย ติดตั้คลผ นประาาศารืงลผ นปแิวเพื่งาาร
โฆษณา 

100.00 60.00 

4 ์ าธรรมเนียมในาารงงาานัคสืงรบัรงคาารลจ้คสถานท่ีจ าาน าย
ารืงสะสมงาาาร 

30.00 70.00 

5 ์ าธรรมเนียมปดิ โปรย ติดตั้คลผ นประาาศารืงลผ นปแิวเพื่งาาร
โฆษณา 

100.00 60.00 

6 ์ าธรรมเนียมจดทะเบยีนพานิชยก 400.00 680.00 
7 ์ าธรรมเนียมงื่นๆ 1,000.00 10.00 
8 ์ าปรับาารผิดสัญญา - 3,400.00 
9 ์ าปรับงื่นๆ - 752.00 

10 ์ าใบงนุญาตรับท าาารเา็บ ขนสิ่คปฏิาูแ  ารืงมแูฝงย 5,000.00 5,000.00 
11 ์ าใบงนุญาตประางบาาร์้าส าารับาิจาารที่เป็นงันตรายต ง

สุขภาพ 
8,000.00 10,550.00 

12 ์ าใบงนุญาตใา้ตั้คตแาดเงาชน - 2,000.00 
13 ์ าใบงนุญาตเาี่ยวาับาาร์วบ์มุงา์าร 500.00 1,040.00 
14 ์ าใบงนุญาตงื่นๆ  - 1,200.00 

รวม 137,530.00 147,488.30 
3.รายได้จากทรัพย์สิน 230,000.00 242,905.37 

1 ดงาเบี้ย 230,000.00 242,905.37 
รวม 230,000.00 242,905.37 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 231,500.00 168,849.00 
1 ์ าขายลบบลปแน 1,000.00 - 
2 ์ ารับรงคส าเนาลแะถ ายเงาสาร 500.00 609.00 

 รายได้เบ็ดเตแ็ดงื่น ๆ  230,000.00 11,900.00 
รวม 231,500.00 168,849.00 

หมวดรายได้จากทุน  200.00 300.00 
1. ์ าขายทงดตแาดทรัพยกสิน 200.00 300.00 

รวม 200.00 300.00 
(1.2) ภารายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19,804,000.00 18,785,804.77 

หมวดภาษีจัดสรร 19,804,000.00 18,785,804.77 
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ประเภท รายละเอียด ประมาณการ รับจริง 

(1.2) ภารายได้ท่ี
รัฐบาแจัดเา็บลแ้ว
จัดสรรใา้งค ก์าร

ปา์รงคส วนท้งคถิ่น  

ภาษีลแะ  ์าธรรมเนียมรถยนตก 640,000.00 642,385.33 

ภาษีมูแ์ าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.า าานด
ลผนฯ 

9,060,000.00 
8,713,503.11 

ภาษีมูแ์ าเพ่ิมตาม พรบ.จัดสรร
รายได้  

3,560,000.00 
3,167,661.00 

ภาษีธุราิจเฉพาะ 210,000.00 154,307.98 

ภาษีสุรา 1,397,177.59  

ภาษีสรรพสามิต 3,382,000.00 5,045,757.95 

์ าภา์าแวคลร  47,000.00 52,074.06 

์ าภา์าแวคปิโตรเแียม 145,000.00 174,264.01 

์ าธรรมเนียมาารจดทะเบียนสิทธิลแะ
นิติารรมตามประมวแาฎามายที่ดิน 

760,000.00 
 

835,851.00 

รวม 19,804,000.00 18,785,804.77 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  21,838,770.00 22,516,084.00 

ามวดงุดานุนทั่วไป 21,838,770.00 22,516,084.00 

เคินงุดานุนทั่วไป  ส าารับด าเนินาารตามง านาจาน้าที่ลแะ
ภาราิจเแืงาท า 

21,838,770.00 
22,516,084.00 

รวม 21,838,770.00 22,516,084.00 

รายได้ที่รัฐบาแงุดานุนใา้โดยระบุวัตถุประสค์ก  2,051,946.00 51,946.00 

รายได้ที่รัฐบาแงุดานุนใา้โดยระบุวัตถุประสค์ก  
/เฉพาะาิจ 

2,051,946.00 
51,946.00 

เคินงุดานุนระบุวัตถุประสค์ก เฉพาะาิจจาาารมส คเสริมาาร
ปา์รงคท้งคถิ่น  

2,051,946.00 
51,946.00 

รวม 2,051,946.00 51,946.00 

รวมทั้งสิ้น 44,372,946.00 41,958,205.81 
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ผลการด าเนินงานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563   

 งบต.ลวคน้งย ได้มีาารเพ่ิมเติมลา้ไขลแะเปแี่ยนลปแคลผนพัฒนาท้งคถิ่น  ์รั้คที่ 1/2563  ตามาระบวนาารที่
บัญญัติไว้ในระเบียบาระทรวคมาาดไทย โดยผ านาารมีส วนร วม ขงคประชาชน เช น าารจัดเวทีประชา์ม าารประชุม
ารรมาารชุมชน เพ่ืงรับฟัคปัญาาลแะ์วามต้งคาารที่ลท้จริคขงคประชาชนในพ้ืนที่า งนน ามาจัดท าโ์รคาาร เพ่ืงพัฒนาพ้ืนที่  
งบต.ลวคน้งย  ลแะได้มีาารประาาศใช้ลผนพัฒนาท้งคถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมลา้ไขลแะเปแี่ยนลปแคลผนพัฒนา
ท้งคถิ่น  ์รั้คที่ 1/2563 เมื่งวันที่ 15  มิถุนายน  2563  โดยได้า าานดโ์รคาารที่จะด าเนินาารตามลผนพัฒนาท้งคถิ่น          
(พ.ศ. 2561-2565) ไว้ดัคนี้  

ยุทธศาสตร ์ 2561 2562 2563 2564 2565 รวม 5  ป ี
จ านวน
โ์รคาาร 

จ านวน
คบประมาณ 

จ านวน
โ์รคาาร 

จ านวน
คบประมาณ 

จ านวน
โ์รคาาร 

จ านวน
คบประมาณ 

จ านวน
โ์รคาาร 

จ านวน 
คบประมาณ 

จ านวน
โ์รคาาร 

จ านวน 
คบประมาณ 

จ านวน
โ์รคาาร 

จ านวน 
คบประมาณ 

1 าารพัฒนาเมืงค
ลแะชุมชน 

10 700,000 12 765,000 14 1,188,000 14 998,000 14 998,000 16 4,649,000 

2 าารพัฒนา
โ์รคสร้าค
พื้นฐาน 

25 6,686,100 23 7,305,700 23 5,911,000 36 12,439,500 70 
15,312,00

0 
110 

47,654,30
0 

3 าารพัฒนา
าารศาึษาลแะ
ศัายภาพ
พแเมืงค 

13 
15,108,00

0 
13 

15,212,00
0 

15 
15,805,80

0 
14 

 
15,613,800 

14 
 

15,163,80
0 

15 
 

76,903,40
0 

4 าารบริาาร
จัดาาร
ทรัพยาารธรรมช
าติลแะ
สิ่คลวดแง้มเพืง่
าารพัฒนาที่
ย่ัคยืน 

5 640,000 5 480,000 5 480,000 6 1,060,000 6 780,000 7 3,440,000 

5 าารพัฒนาาาร
เาษตรงย าค
ย่ัคยืน 

2 90,000 3 130,000 8 302,000 9 332,000 9 332,000 9 1,186,000 

6 าารเสริมสร้าค
สุขภาวะ 

4 610,000 8 803,000 5 889,772. 5 889,772. 5 889,772 9 4,082,316 

7 าารเสริมสร้าค
ทุนทาคสัค์มใา้
เข้มลข็คลแะ
พัฒนาเศรษฐาิจ
เพื่งาารลข คขนั
ภายใต้าแัา
ปรัชญา
เศรษฐาิจ
พงเพียค 

6 440,000 6 270,000 6 270,000 6 270,000 6 270,000 7 1,520,000 

8 าารพัฒนาาาร
บริาารภา์รฐั
ภายใต้าแัาธรร
มาภิบาแ 

12 747,000 11 989,000 11 1,145,000 11 1,145,000 11 745,000 13 4,771,000 

 
รวม 77 

25,021,10
0 

81 
25,954,70

0 
87 

25,991,57
2 

101 
32,748,072.

00 
135 

34,490,57
2 

186 
144,206,0

16 
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ผลการด าเนินงานด้านการอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณ   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1. าารพัฒนาเมืงคลแะ
ชุมชน 

14 
1,188,000.0

0 
13 

1,135,810.0
0 

10 
1,056,121.0

0 
10 

1,056,121.0
0 

2. าารพัฒนาโ์รคสร้าค
พื้นฐาน 

23 
5,911,000.0

0 
 

19 
5,242,000.0

0 
 

19 
5,166,000.0

0 
16 

4,433,000.0
0 

3. าารพัฒนาาารศึาษา
ลแะศัายภาพพแเมืงค 

15 
15,805,800.

00 
15 

15,092,406.
00 

12 
14,379,811.

36 
12 

14,176,660.
00 

4. าารบริาารจดัาาร
ทรัพยาารธรรมชาติลแะ
สิ่คลวดแ้งมเพื่งาาร
พัฒนาท่ียั่คยืน 

5 480,000.00 5 134,000.00 3 99,432.00 3 296,622.00 

5. าารพัฒนาาารเาษตร
งย าคยั่คยืน 

8 302,000.00 2 82,000.00 2 81,694.00 2 81,694.00 

6. าารเสรมิสร้าคสุข
ภาวะ 

5 889,772.00 5 920,972.00 5 811,263.00 5 775,263.00 

7. าารงนุรัาษก สืบสาน
ท านุบ ารุคศาสนา 
ศิแปวัฒธรรม 
ขนบธรรมเนยีมประเพณี
ลแะภมูิปัญญาท้งคถิ่น 

6 270,000.00 4 80,000.00 2 59,310.00 2 59,310.00 

8. าารพัฒนาาารบริาาร
ภา์รัฐภายใต้าแัาธรร
มาภิบาแ 

11 
1,145,000.0

0 
11 595,970.00 7 380,524.00 7 382,165.00 

 87 
25,991,572.

00 
74 

23,283,168.
00 

60 
22,034,153.

36 
57 

21,260,834.
00 

 

โครงการ/งบประมาณ ที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.  2563 

1. โ์รคาารปรับปรุคผิวจราจรถนน    ์สแ.  ามู   5  บ้านงีโแ  าว้าค  4  เมตร  ยาว  100  เมตร  คบประมาณ  
124,000.00.-บาท 

2. โ์รคาารปรับปรุคผิวจราจรถนน ์สแ.  สาย  ขา.ถ.184-13  บ้านโนนศิแา  ามู   9  าว้าค  5  เมตร  ยาว  146  
เมตร  คบประมาณ  225,000.00.-บาท  

3. โ์รคาารา งสร้าคถนน ์สแ.  สายวัดป่าศรัทธาธรรม  เชื่งม  ถนน   เขตเทศบาแต าบแลวคน้งย  – ถนนแาดยาค           
ศรีเมืงค  ท าวัด าว้าค  5  เมตร  ยาว 600  เมตร  คบประมาณ  1,651,000.00.-บาท  
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  สุดท้ายนี้าระผมลแะทีมคานผู้บริาารขงขงบ์ุณพ งลม พ่ีน้งคทุาท านที่ใา้โงาาสลแะ์วามไว้วาคใจผมลแะ์ณะได้
เข้ามาท าาน้าที่พัฒนาต าบแลวคน้งยขงคเราใา้เจริญา้าวาน้าลแะประชาชนได้มี์วามเป็นงยู ที่ดีขึ้นลต งย าคไรา็ตามแ าพัค
ผมลแะ์ณะผู้บริาารจะไม สามารถด าเนินาารใา้ส าเร็จแุแ วคไปได้ ถ้าไม ได้รับ์วามร วมมืงจาาท านสมาชิาสภางค์กาาร
บริาารส วนต าบแลวคน้งย ข้าราชาาร พนัาคานงค์กาารบริาารส วนต าบแลวคน้งยทุาท านทุาต าลาน ค รวมไปถึคา านัน 
ผู้ใาญ บ้านทุาามู บ้าน ลแะาแุ มงค์การขงคต าบแลวคน้งยลแะที่ส า์ัญ์ืงพ งลม พ่ีน้งคชาวต าบแลวคน้งยทุาท าน าระผม
ขงงาราธนา์ุณพระศรีรัตนตรัยลแะสิ่คศัาดิ์สิทธิ์ทั้คสาาแโแา ซึ่คเป็นสิ่คศัาดิ์สิทธิ์เ์ารพบูชาขงคชาวต าบแลวคน้งย ได้
โปรดดแบัแดาแประธานพรใา้ ชาวต าบแลวคน้งย  จคมีลต ์วามสุข ์วามเจริญ มีสุขภาพร าคาายที่ลข็คลรคสมบูรณก
ตแงดไป               

 
 
 
 

                                                                                      นายหนูกาลน์     นิบุญท า       
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย                                                   

                                                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

 

 
                          

 


