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ค าน า 

* * * * * * * * * 
 
    ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2550  มาตรา  287  วรรค  3           
บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเร่ืองการจัดท า
งบประมาณ   การใช้จ่าย และผลการด าเนินงานในรอบปี  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ
ก ากับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ . ศ.2548  ข้อ  30(5)  ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน ทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง  ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลต าบลโนนสะอาด   ซึ่งได้รับการ 
แต่งตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  2548  ได้ ด าเนินการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ.2558   และ
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลเสนอผู้บริหาร    สภาเทศบาลต าบลโนนสะอาด คณะกรรมการ
พัฒนาฯ    และประชาชนรับทราบโดยทั่วกันในล าดับต่อไป 
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ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  มาตรา  287  วรรค 3 บัญญัติให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเร่ืองการจัดท างบประมาณ  การใชจ่้าย  และผลการ
ด าเนินงานในรอบปี  เพ่ือให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ .ศ.2548
ข้อ 30(5)  ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  เสนอผลการติดตามและประเมนิผลต่อสภาท้องถิน่
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่  และประกาศผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา

ดังนั้นเพ่ือการปฏบิัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550
มาตรา 287 วรรค 3  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ.2548 ข้อ 30(5)  เทศบาลต าบลโนนสะอาด  จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใชจ่้าย
และผลการด าเนินงาน  รวมทั้งการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิน่  ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ.2558
มาเพ่ือให้ประชาชนได้มสี่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการเทศบาลต าบลโนนสะอาด  ดังนี้

ก.  วิสยัทัศน์
"โนนสะอาดน่าอยู่  สาธารณูปโภคพร้อม  สิ่งแวดล้อมดี  คนมคีุณธรรม  เลิศล้ าการศึกษา

เศรษฐกิจก้าวหน้า  น าพาคุณภาพชวิีตที่ดี"

ข.  พันธกิจ
1.  ส่งเสริมการบริการประชาชน  ให้ครอบคลุมทุกด้านด้วยความรวดเร็ว   และทันสมยั
2.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนและชมุชนให้เข้มแข็ง
3.  ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พร้อมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม

ภูมปิัญญาท้องถิน่  และจัดการท่องเที่ยวที่มคีุณภาพ
4.  ส่งเสริมให้ประชาชนมคีุณภาพชวิีตที่ดี  สามารถพ่ึงตนเองได้
5.  ส่งเสริมการจัดระเบียบในชมุชนให้มคีวามเรียบร้อย  สะอาด  สวยงาม  จัดระเบียบด้านจราจร

การคมนาคม  สาธารณูปโภคให้มปีระสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
6.  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา  โดยยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลต าบล

โนนสะอาดให้มคีวามเป็นเลิศ  มุง่สู่ประชาคมอาเซียน
7.  พัฒนา  ส่งเสริม  และสนับสนุนอาชพีให้กับชาวบ้านเพ่ือเพ่ิมพูนรายได้

เร่ือง  รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2558

*****************************************
เทศบาลต าบลโนนสะอาด     อ าเภอชมุแพ     จังหวัดขอนแก่น

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2558



ที่ ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหล่งทีม่า

งบประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ ส่วนทีร่บัผิดชอบ หมายเหตุ

1 การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เงินอุดหนุนทัว่ไป 100,000.00
2 การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ โครงการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในพ้ืนที่ เงินอุดหนุนทัว่ไป 30,000.00

3 การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ
อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   (ศูนย์โนนสะอาด  
593,600  ศูนย์วัดฯ  296,800)

เงินอุดหนุนทัว่ไป 890,400.00

4 การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ โครงการอาหารเสริมนมให้นักเรียนในพ้ืนทีรั่บผิดชอบ เงินอุดหนุนทัว่ไป 793,940.00

5 การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ โครงการอาหารกลางวันให้โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ เงินอุดหนุนทัว่ไป 1,060,000.00

6 การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ
โครงการอาหารเสริมนมและอาหารกลางวันให้กับศูนย์เด็กในค่าย ร.8
 พัน 2

เงินอุดหนุนทัว่ไป 105,840.00

7 การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน เงินอุดหนุนทัว่ไป 50,000.00
8 การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ โครงการบัณฑิตน้อย เงินอุดหนุนทัว่ไป 10,000.00
9 การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ โครงการสนับสนุนสือ่การเรียน วัสดุทางการศึกษา เงินอุดหนุนทัว่ไป 40,000.00

10 การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ
โครงการศีลห้าสดใสร่วมห่างไกลยาเสพติด        (อุดหนุนโรงเรียน
บ้านโนนบุรุษ)

เงินอุดหนุนทัว่ไป 5,000.00

11 การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ
โครงการฟ้า-ชมพู  รวมพลังต้านยาเสพติด                        (อุดหนุน
โรงเรียนบ้านบ้านเหมือดแอ่-หนองบัว)

เงินอุดหนุนทัว่ไป 5,000.00

12 การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินอุดหนุนทัว่ไป 16,000.00

13 การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ
โครงการเด็กและเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียน 
(อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนลาน)

เงินอุดหนุนทัว่ไป 5,000.00

14 การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ ค่าจัดกิจกรรมทางศาสนาและงานประเพณี เงินอุดหนุนทัว่ไป 530,000.00
โครงการจัดกิจกรรมในงานวันเข้าพรรษา 20,000
โครงการเข้าวัดฟังพระสวดมนต์ในวันพระเข้าพรรษา 10,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  วันมาฆบูชา 10,000
โครงการท าบุญตักบาตร 10,000
โครงการท าบุญวันออกพรรษา 50,000
โครงการวันผู้สูงอายุ (รดน้ าด าหัววันสงกรานต์) 130,000

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลโนนสะอาด  มีดังนี้



ที่ ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหล่งทีม่า

งบประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ ส่วนทีร่บัผิดชอบ หมายเหตุ

โครงการจัดงานวันลอยกระทง 300,000
15 การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี เงินรายได้ 40,000.00

16 การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ
โครงการจัดงานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสีย่ว  และงานกาชาด
จังหวัดขอนแก่น

เงินอุดหนุนทัว่ไป 20,000.00

17 การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ โครงการงานกาชาด  รวมของดีเมืองชุมแพ เงินอุดหนุนทัว่ไป 60,000.00
18 การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ อุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภองานรัฐพิธีอ าเภอชุมแพ เงินอุดหนุนทัว่ไป 7,500.00

19 การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ
อุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอชุมแพ  ตามโครงการสนับสนุน
กิจกรรมบริจาคโลหิต  ดวงตาและอวัยวะประจ าปี  2558

เงินอุดหนุนทัว่ไป 10,000.00

20 การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน เงินอุดหนุนทัว่ไป 90,000.00
21 การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ โครงการทัศนศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข เงินอุดหนุนทัว่ไป 300,000.00

22 การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ โครงการจัดซือ้ทรายก าจัดยุงลาย/น้ ายาก าจัดยุงลาย เงินอุดหนุนทัว่ไป 120,000.00

23 การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เงินอุดหนุนทัว่ไป 220,000.00
โครงการแข่งขันกีฬาชนแดนเกมส์ 10,000
กีฬาท้องถิน่เกมส์ 50,000
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 35,000
กีฬาชุมชนบ้านโนนสะอาด 30,000
กีฬาชุมชนบ้านเหมือดแอ่ 30,000
กีฬาชุมชนบ้านหนองบัว 20,000
กีฬาชุมชนบ้านโนนลาน 30,000
กีฬามวลชนสัมพันธ์ 15,000

24 การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทัง้ 2 ศูนย์) เงินอุดหนุนทัว่ไป 10,000.00
25 การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ โครงการจัดซือ้วัสดุกีฬา เงินอุดหนุนทัว่ไป 82,000.00
26 การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ ค่าจัดซือ้เคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง เงินอุดหนุนทัว่ไป 100,000.00
27 การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ โครงการประเพณีบุญบัง้ไฟ เงินอุดหนุนทัว่ไป 10,000.00
28 การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ โครงการส่งเสริมจริยธรรมการเรียนรู้การอนุรักษ์ฯ เงินอุดหนุนทัว่ไป 40,000.00
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29 การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ โครงการบุญมหาชาติ เงินอุดหนุนทัว่ไป 10,000.00
30 การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ โครงการปฏิบัติธรรมประจ าปีต าบลโนนสะอาด เงินอุดหนุนทัว่ไป 20,000.00
31 การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ โครงการจัดงานประเพณีตรุษไทย ไทยคอนสาร ม.7-8 เงินอุดหนุนทัว่ไป 20,000.00

32 การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตามโครงการศึกษาดูงานด้านศาสนาและ
วัฒนธรรม

เงินอุดหนุนทัว่ไป 30,000.00

4,830,680.00

1 การแก้ไขปัญหาความยากจน
อุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติด
เชือ้  HIV  อ.ชุมแพ  ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ฯ

เงินอุดหนุนทัว่ไป 40,000.00

2 การแก้ไขปัญหาความยากจน โครงการสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนทัว่ไป 25,000.00

65,000.00

1 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
ค่าบ ารุงรักษาทางทุกประเภททีอ่ยู่ในเขตพ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลโนน
สะอาด

เงินอุดหนุนทัว่ไป 500,000.00

2 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ ค่าบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล เงินอุดหนุนทัว่ไป 100,000.00

3 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า                  บ้านโนนหัน  
ม.6

เงินอุดหนุนทัว่ไป 20,000.00

4 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ โครงการจัดซือ้เต็นท์  เก้าอ้ี  โต๊ะ  หมู่ที ่ 5 เงินอุดหนุนทัว่ไป 100,000.00

5 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ โครงการจัดซือ้เต็นท์  เก้าอ้ี  โต๊ะ  หมู่ที ่ 8 เงินอุดหนุนทัว่ไป 100,000.00

6 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ าดาดคอนกรีต   ม.2 เงินอุดหนุนทัว่ไป 340,000.00

7 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ โครงการขุดลอกคลองส่งน้ า  ม.7 เงินอุดหนุนทัว่ไป 100,000.00

8 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที ่3 เงินอุดหนุนทัว่ไป 310,000.00
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9 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที ่4 เงินอุดหนุนทัว่ไป 190,000.00

10 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าเสีย  หมู่ที ่ 8 เงินอุดหนุนทัว่ไป 200,000.00

11 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ โครงการก่อสร้างถนน  คสล. สายคุ้มโนนทอง  หมู่ที ่6 เงินอุดหนุนทัว่ไป 100,000.00

12 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ โครงการปรับปรุงไหล่ทาง  ม.1 เงินอุดหนุนทัว่ไป 250,000.00

13 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสูแ่หล่งเกษตร ม.9 เงินอุดหนุนทัว่ไป 200,000.00

14 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด เงินอุดหนุนทัว่ไป 100,000.00

15 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาภิรมย์ เงินอุดหนุนทัว่ไป 100,000.00

16 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ โครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เงินรายได้ 601,400.00

17 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
โครงการจัดต้ังจุดตรวจรอง(จุดสกัดกัน้) เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาลปีใหม่

เงินอุดหนุนทัว่ไป 30,000.00

18 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
โครงการจัดต้ังจุดตรวจรอง(จุดสกัดกัน้) เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาลสงกรานต์

เงินอุดหนุนทัว่ไป 30,000.00

19 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ โครงการฝึกอบรมทบทวน  สมาชิก  อปพร. เงินรายได้ 250,000.00

20 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ โครงการบรรเทาความเดือดร้อน  กรณีฉุกเฉิน                     (ส ารองจ่าย) เงินรายได้ 1,000,000.00

21 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น เงินรายได้ 30,000.00

22 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
อุดหนุนโครงการสร้างความเข้มแข็งประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชนเอาชนะ
ยาเสพติด

เงินอุดหนุนทัว่ไป 40,000.00

23 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ อุดหนุนชมรมลูกเสือชาวบ้าน  อ าเภอชุมแพ เงินอุดหนุนทัว่ไป 40,000.00
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24 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
อุดหนุนสถานีต ารวจภูธรชุมแพ  เพ่ือใช้จ่ายในโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

เงินอุดหนุนทัว่ไป 20,000.00

25 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูป เงินอุดหนุนทัว่ไป 50,000.00
4,801,400.00

1 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนการค้าฯ โครงการอุดหนุนเกษตรอ าเภอชุมแพ เงินอุดหนุนทัว่ไป 200,000.00

2 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนการค้าฯ โครงการจัดซือ้วัสดุทางการเกษตร เงินอุดหนุนทัว่ไป 30,000.00

3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนการค้าฯ
โครงการฝึกอบรมเกษตรกร (การดูแลและซ่อมแซมเคร่ืองจักรขนาด
เล็ก)

เงินอุดหนุนทัว่ไป 30,000.00

4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนการค้าฯ
โครงการจัดท าเรือนเพาะช าเพ่ือส่งเสริมการปลูกพืชตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง

เงินอุดหนุนทัว่ไป 40,000.00

5 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนการค้าฯ โครงการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า เงินอุดหนุนทัว่ไป 30,000.00

6 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนการค้าฯ
โครงการส่งเสริมการเลีย้งไก่พ้ืนเมืองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

เงินอุดหนุนทัว่ไป 50,000.00

7 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนการค้าฯ โครงการจัดสร้างบ่ออนุบาลลูกปลาวัยอ่อน เงินอุดหนุนทัว่ไป 100,000.00

8 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนการค้าฯ โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ เงินอุดหนุนทัว่ไป 30,000.00

510,000.00

1 การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ โครงการก าจัดวัชพืชบึงห้วยต้อน เงินอุดหนุนทัว่ไป 100,000.00

2 การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ โครงการบริหารจัดการขยะของ ทต.โนนสะอาด เงินอุดหนุนทัว่ไป 100,000.00

3 การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ โครงการรังวัดทีส่าธารณะประโยชน์ เงินอุดหนุนทัว่ไป 30,000.00
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4 การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เงินอุดหนุนทัว่ไป 30,000.00

5 การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ โครงการส ารวจข้อมูลเกษตรกรและแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล เงินอุดหนุนทัว่ไป 10,000.00

270,000.00

1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ี
โครงการ ทต.โนนสะอาด พบประชาชน  เพ่ือจัดท าแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาสามปี

เงินรายได้ 20,000.00

2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ี โครงการเทศบาลเคลือ่นที ่ เพ่ือบริการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและทีด่ิน เงินอุดหนุนทัว่ไป 10,000.00

3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ี โครงการจัดการเลือกต้ัง เงินรายได้ 100,000.00

4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ี โครงการพัฒนาบุคลากร เงินรายได้ 150,000.00

5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ี โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซือ้จัดจ้างของ อปท. เงินรายได้ 20,000.00
6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ี ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม เงินรายได้ 120,000.00
7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ี ค่าวารสารสิง่พิมพ์ต่างๆ เงินรายได้ 30,000.00
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