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สวัสดีครับ พ่อ แม่ พี่ น้อง ต�ำบลหนองจ๊อมทุกท่ำน

ผม นายอนันต์ ค�าชัยวงค์ นายกเทศมนตรีต�าบลหนองจ๊อม 

ตลอดระยะเวลาที่กระผมพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 

ได้รบัความไว้วางใจจากพ่อแม่พ่ีน้อง ต�าบลหนองจ๊อม ให้เข้ามาเป็นตัวแทน

ในการท�าหน้าท่ีบรหิารงานเทศบาลต�าบลหนองจ๊อม กระผมพร้อมคณะผู้บริหารได้ทุม่เท

การท�างาน ให้เกดิผลส�าเร็จ โดยยดึหลกัธรรมาภบิาล และยดึหลกัการให้บรกิารประชาชน

เป็นส�าคญัไปพร้อมกบัการพฒันาพืน้ทีใ่ห้เกดิความเจรญิในทกุ ๆ  ด้าน ทัง้ด้านสาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้าง การปรบัปรงุพฒันาสาธารณะประโยชน์ ต่าง ๆ  ตลอดจนการส่งเสรมิ

วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

ผมในฐานะนายกเทศมนตรีต�าบลหนองจ๊อม ขอถือโอกาสนี้ขอขอบคุณ 

พ่อ แม่ พี่ น้อง ต�าบลหนองจ๊อมท่ีได้ร่วมมือร่วมใจกันในการขับเคล่ือนนโยบาย

ในการพฒันาร่วมกบัเทศบาลต�าบลหนองจ๊อมอย่างดียิง่มาโดยตลอด และหวงัเป็น

อย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในการด�าเนินงาน เพื่อพ่อ แม่ พี่ น้อง ต�าบล

หนองจ๊อมสืบต่อไป        

 (นายอนันต์ ค�าชัยวงค์)

 นายกเทศมนตรีต�าบลหนองจ๊อม

สารจาก
นายกเทศมนตรี

ต�าบลหนองจ๊อม
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สวัสดี พ่อ แม่ พี่ น้อง ต�ำบลหนองจ๊อมทุกท่ำน

ดฉินั นางสุทิศา ทศัเกต ุประธานสภาเทศบาลต�าบลหนองจ๊อม 

ดิฉันในนามประธานสภา   ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านท่ีให้ความ

ไว้วางใจในการเข้ามาท�าหน้าที่พิจารณา กลั่นกรองแผนงาน โครงการ

จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และโปร่งใส

ด้วยตระหนกัในหน้าทีท่ีไ่ด้รบัความไว้วางใจจากสภาแห่งนี ้ดฉินัจะด�าเนนิกจิการ

ของสภาตามอ�านาจหน้าทีอ่ย่างเตม็ก�าลงัความสามารถ เพือ่ให้สมกับทีส่ภาเทศบาลต�าบล

หนองจ๊อมได้ให้ความไว้วางใจเลอืกดิฉนัเป็นตวัแทนของท่าน ท�าหน้าทีป่ระธานสภาแห่ง

นี้ เพื่อประโยชน์ของประชาชนและต�าบลหนองจ๊อมของเราตลอดไป

สดุท้ายนีดิ้ฉันขอกราบขอบพระคณุพ่อแม่พีน้่องต�าบลหนองจ๊อมทีไ่ด้สนบัสนนุ

การด�าเนนิงานของเทศบาลต�าบลหนองจ๊อมและดฉินัหวงัว่าจะได้รบัความร่วมมอืด้วย

ดตีลอดไป และในโอกาสนี ้ดฉินัขอให้พ่อแม่พีน้่องต�าบลหนองจ๊อมทุกท่าน จงประสบ

แต่ความสุข ความเจริญ สมหวังตามที่ปรารถนาทุกประการตลอดไป

 (นางสุทิศา  ทัศเกตุ)  

 ประธานสภาเทศบาลต�าบลหนองจ๊อม

สารจาก
ประธานสภา

เทศบาลต�าบล

หนองจ๊อม
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รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี ๒๕๖๑ ฉบับนี้ จัดท�า

ขึ้นเพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของปี  พ.ศ. ๒๕๖๑  ของ

เทศบาลต�าบลหนองจ๊อม ในห้วงระยะเวลา ๑ ปี (เดือนตุลาคม ๒๕๖๐-

กันยายน ๒๕๖๑

กระผมในฐานะปลัดเทศบาลต�าบลหนองจ๊อม ต้องขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้อง

ต�าบลหนองจ๊อม ตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้องที่ให้ความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบายร่วมกับ

เทศบาลต�าบลหนองจ๊อมเสมอมา อันเป็นหลักการพัฒนาท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน เป็นรากฐานส�าคัญสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดไป รายงานผลการด�าเนิน

งานประจ�าปี ๒๕๖๑ นี้จะน�าเสนอให้เห็นถึงโครงการ กิจกรรม ต่าง ๆ  ที่ทางเทศบาล

ต�าบลหนองจ๊อมได้จัดท�าขึ้น ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจให้พ่อแม่พี่น้องต�าบลหนองจ๊อม

ได้รบัประโยชน์อย่างแท้จรงิ สดุท้ายนีผ้มขอให้ทกุท่านจงประสบแต่ความสขุ สมหวงั 

ทุกประการตลอดไป       

 (นายนิพนธ์ ดิชวงศ์)

 ปลัดเทศบาลต�าบลหนองจ๊อม

สารจาก
ปลัดเทศบาล

ต�าบลหนองจ๊อม



เทศบาลต�าบลหนองจ๊อม

รายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

7เทศบาลต�าบลทุ่งต้อม7

ข้อมูลพื้นฐาน
๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต�าบล ประกอบด้วย

 หมู่ที่ ๑ บ้านฟ้ามุ่ย   หมู่ที่ ๒ บ้านนางเหลียว

 หมู่ที่ ๓ บ้านสันป่าสัก-โป่ง  หมู่ที่ ๔ บ้านท่าเกวียน

 หมู่ที่ ๕ บ้านแม่แก้ดหลวง   หมู่ที่ ๖ บ้านศรีทรายมูล

 หมู่ที่ ๘ บ้านหนองไคร้หลวง  หมู่ที่ ๙ บ้านต้นจันทน์

ส�านักงานเทศบาลต�าบลหนองจ๊อม ปัจจุบันเป็นเทศบาลต�าบล ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ ๙ บ้าน

ต้นจันทน์ อ�าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๘๔ ๗๓๘๐, ๐ ๕๓๓๕ ๐๓๒๘ โทรสาร ๐ ๕๓๘๔ ๗๓๘๐ ต่อ ๑๑๑

ต�าบลหนองจ๊อม ต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของที่ว่าการอ�าเภอสันทราย ห่างจากที่ว่าการอ�าเภอสันทราย 

ประมาณ ๔ กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอ�าเภอเมืองเชียงใหม่ ประมาณ ๑๑ กิโลเมตร

๑.๒ ภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่มอยู่ในชั้นความสูงประมาณ ๓๐๓ - ๓๐๘ เมตร ลักษณะพื้นที่ลาดเอียงมาทางทิศใต้ ที่

ตั้งต�าบลอยู่ทางตอนใต้ของพื้นที่อ�าเภอสันทราย อยู่ในเขตพื้นที่รับน�้าของชลประทานแม่แฝก มีทางหลวงจังหวัดหมายเลข 

๑๐๐๑ ตอนเชียงใหม่-พร้าว ผ่านด้านทิศตะวันตกของต�าบล ชุมชนต่อเนื่องจากต�าบลหนองหาร และกระจุกตัวเป็นบางจุด 

ภายในพื้นที่ต�าบลมีพื้นที่เกษตรกรรมโดยรอบชุมชน

๑.๓ ภูมิอากาศ ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้ 

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ อาจเกิดปัญหาหมอก

ควันในพื้นที่ที่เกิดจากการเผา ท�าให้เกิดสภาพอากาศแห้ง ค่าฝุ่นละอองมากกว่าปกติ ท�าให้เกิดปัญหาระบบทางเดินหายใจใน

ช่วงเดอืนมนีาคม ถงึเมษายน จะมอีากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่บางครัง้อาจมอีากาศเยน็ และบางครัง้อาจเกดิพายฝุนฟ้าคะนอง

ลมกรรโชกแรงหรอือาจมลีกูเหบ็ตกก่อให้เกิดความเสยีหายแก่ประชาชนทกุปี เรยีกว่า “พายฤุดรู้อน” อากาศร้อน จะมอีณุหภมูิ

ระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียสร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ ๔๐ องศาเซลเซียสขึ้นไป

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม แต่อาจเกิด “ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่ง

อาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในช่วงเดือนกรกฎาคม ซึ่งอาจก่อให้

เกิดปัญหาอุทกภัยได้

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๑-๒ สัปดาห์ เป็น

ช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง โดยเฉพาะ

ช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม ของทุกปี จะมีอากาศหนาว ถึงหนาวจัดอุณหภูมิต�่าสุด ประมาณ ๑๐ องศา

๑.๔ ลักษณะของแหล่งน�้า

- แหล่งน�้าธรรมชาติ

(๑) แม่น�้า จ�านวน ๕ หมู่บ้าน

(๒) คลอง จ�านวน ๓ หมู่บ้าน

(๓) หนองน�้า/บึง และล�าเหมืองซอย จ�านวน ๒ หมู่บ้าน

- แหล่งน�้าที่มนุษย์สร้างขึ้น

(๑) คลองชลประทาน (คลองซอย ๑๖) จ�านวน ๕ หมู่บ้าน

(๒) สระน�้า จ�านวน ๑ หมู่บ้าน

(๓) ประปาหมู่บ้าน จ�านวน ๘ หมู่บ้าน

(๔) ประปาส่วนภูมิภาค จ�านวน ๗ หมู่บ้าน
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๑.๕ ขนาดพื้นที่

 พื้นที่โดยประมาณทั้งต�าบล ๗,๗๔๕ ไร่ หรือ ๑๒.๓๙ ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้

 ทิศเหนือ ติดต่อกับ  ต�าบลป่าไผ่ และต�าบลหนองหาร อ�าเภอสันทราย

 ทิศใต ้  ติดต่อกับ  ต�าบลสันทรายน้อย อ�าเภอสันทราย และต�าบลฟ้าฮ่าม อ�าเภอเมืองเชียงใหม่

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ต�าบลสันทรายหลวง อ�าเภอสันทราย

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  ต�าบลสันผีเสื้อ และต�าบลฟ้าฮ่าม อ�าเภอเมืองเชียงใหม่

  ประชากร
 ข้อมูลเกี่ยวกับจ�านวนประชากร (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒)

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จ�านวนประชากร จ�านวน

ครัวเรือนชาย หญิง รวม

๑ บ้านฟ้ามุ่ย ๕๑๕ ๕๕๔ ๑,๐๖๙ ๔๕๙

๒ บ้านนางเหลียว ๑,๙๔๓ ๒,๔๐๙ ๔,๓๕๒ ๒,๕๖๔

๓ บ้านสันป่าสัก-โป่ง ๖๐๗ ๖๘๐ ๑,๒๘๗ ๕๖๖

๔ บ้านท่าเกวียน ๑,๑๕๓ ๑,๔๓๘ ๒,๕๙๑ ๑,๖๔๓

๕ บ้านแม่แก้ดหลวง ๓๕๖ ๔๐๓ ๗๕๙ ๒๕๘

๖ บ้านศรีทรายมูล ๑,๑๓๖ ๑,๓๒๓ ๒,๔๕๙ ๑,๔๑๒

๘ บ้านหนองไคร้หลวง ๙๕๔ ๑,๑๒๙ ๒,๐๘๓ ๑,๑๑๓

๙ บ้านต้นจันทน์ ๑,๐๐๑ ๑,๒๐๘ ๒,๒๐๙ ๙๐๙

รวม ๗,๔๑๙ ๘,๘๔๔ ๑๖,๘๐๙ ๘,๙๒๔
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โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา สี่แยกบ้านหนองไคร้หลวง ถึงปากซอย ๕ หมู่ที่ ๘

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่แก้ดหลวง หมู่ที่ ๕ ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการเพาะเห็ดนางฟ้า หมู่ที่ ๕

โครงการตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง

โครงการธรรมส่องใจ

          โครงการพัฒนาในปี๒ ๖๑๕
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โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชน

โครงการส่งเสริมงานประเพณีสรงน�้าพระธาตุ

โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา

โครงการคุณธรรม เสริมสร้างจิตส�านึกปฏิเสธยา

โครงการส่งเสริมงานประเพณีแห่ไม้ค�้าโพธิ์
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โครงการประเพณียี่เป็งหนองจ๊อม

โครงการฝึกอบรมวิทยุสื่อสาร

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยและภัยพิบัติอื่น ๆ

โครงการส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
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โครงการประกวดค�าขวัญวันต่อต้านยาเสพติด

โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)

โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ IT ส�าหรับประชาชน

โครงการท�าหมันในสุนัขและแมว

โครงการพัฒนาความรู้สู่มืออาชีพ
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โครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดตามฤดูกาล

โครงการส่งเสริมคุณค่า ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

โครงการ nongjom football academy

โครงการจัดท�าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ

โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
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โครงการจัดท�าแผนการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ

โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การช�าระภาษีท้องถิ่น

โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

“การพัฒนาสมรรถนะพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาเทศบาล”

โครงการเก็บขนถ่ายและก�าจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล
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โครงการการจัดการขยะมูลฝอยตามหลักการ ๓R ประชารัฐ

โครงการหนองจ๊อมยุคพัฒนา สะอาดตาทั่วต�าบล (โครงการท้องถิ่นรวม ๓ ส. สะอาด สวยงาม สุขภาพดี)

โครงการจิตอาสา เราท�าความดีด้วยหัวใจ
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โครงการเก็บขนถ่ายและก�าจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล

โครงการ nongjom football academy

โครงการจัดท�าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ

โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
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รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ -จ่ายเงินสด

ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑

 รายการ
 ประมาณการ

ปีงบ ๒๕๖๑ 

 ประมาณการ

เพิ่มเติม  ฉ.๑ 

 รวมประมาณการ

ทั้งสิ้น 

 ตั้งลูกหนี้ 

 ปี ๒๕๖๑ 

 รับจริงจน 

 ถึงปัจจุบัน 

 รายได้จัดเก็บเอง 

 หมวดภาษีอากร 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน *** 

ภาษีบ�ารุงท้องที่ *** 

ภาษีป้าย*** 

    รวม 

 ๕,๖๓๕,๕๖๐.๐๐ 

 ๑๖๓,๖๙๐.๐๐ 

 ๒,๖๒๖,๔๗๐.๐๐ 

๕,๖๓๕,๕๖๐.๐๐ 

 ๑๖๓,๖๙๐.๐๐ 

๒,๖๒๖,๔๗๐.๐๐ 

 

๔๓,๓๙๑.๐๐  ๖,๔๒๙,๖๓๐.๐๐ 

 ๑๔๙,๗๖๘.๔๕ 

 ๒,๘๖๑,๒๙๓.๐๐ 

 ๘,๔๒๕,๗๒๐.๐๐  - ๘,๔๒๕,๗๒๐.๐๐  ๔๓,๓๙๑.๐๐  ๙,๔๔๐,๖๙๑.๔๕ 

 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 

ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 

ค่าธรรมเนียมทะเบียนราษฎร์ 

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 

ค่าปรับผู้กระท�าผิดกฎหมายจราจรทางบก 

ค่าปรับผู้กระท�าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น 

ค่าปรับการผิดสัญญา 

ค่าปรับอื่น ๆ 

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส�าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ 

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการ  โรงงาน

จ�าพวก ๒) 

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร  

ค่าใบอนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง 

 รวม

 ๔๔,๓๖๐.๐๐ 

 ๒,๐๑๖,๔๗๐.๐๐ 

 ๒๒,๑๗๐.๐๐ 

 ๘,๓๕๐.๐๐ 

 

๑๘๙,๒๓๐.๐๐ 

 ๘๕,๕๔๐.๐๐ 

 

๒,๓๘๐.๐๐ 

 ๑๒๐.๐๐ 

 

๔๔,๓๖๐.๐๐ 

๒,๐๑๖,๔๗๐.๐๐ 

 ๒๒,๑๗๐.๐๐ 

 ๘,๓๕๐.๐๐ 

 - 

 - 

 ๑๘๙,๒๓๐.๐๐ 

 - 

 ๘๕,๕๔๐.๐๐ 

 - 

 ๒,๓๘๐.๐๐ 

 ๑๒๐.๐๐ 

 

๕๐,๒๕๒.๔๐ 

 ๑,๘๖๒,๐๖๕.๐๐ 

 ๒๑,๘๕๐.๐๐ 

 ๗,๕๓๐.๐๐ 

 - 

 - 

 ๑๑๙,๐๕๑.๐๐ 

 - 

 ๑๐๘,๖๙๐.๐๐ 

 

๗๘๕.๐๐ 

 ๓,๔๖๐.๐๐ 

 ๑๓๕.๐๐

 ๒,๓๖๘,๖๒๐.๐๐  ๒,๓๖๘,๖๒๐.๐๐  ๒,๑๗๓,๘๑๘.๔๐ 

 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 

   ดอกเบี้ย 

 รวม 

 ๔๓๓,๖๐๐.๐๐  - 

 ๔๓๓,๖๐๐.๐๐ 

 - 

 ๔๓๓,๙๗๐.๒๐ 

 ๔๓๓,๖๐๐.๐๐  ๔๓๓,๖๐๐.๐๐  ๔๓๓,๙๗๐.๒๐ 

 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 

ค่าขายแบบแปลน 

ค่ารับรองส�าเนาและถ่ายเอกสาร 

เงินที่มีผู้อุทิศให้ 

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 

 รวม 

๒๓,๘๐๐.๐๐ 

 ๘๖๐.๐๐ 

 ๓๕๐.๐๐ 

 ๗,๙๔๐.๐๐ 

 - 

 ๒๓,๘๐๐.๐๐ 

 ๘๖๐.๐๐ 

 ๓๕๐.๐๐ 

 ๗,๙๔๐.๐๐ 

 - 

 ๔๒๐.๐๐ 

 ๙,๐๖๓.๖๐ 

 ๑๗,๕๕๕.๐๐ 

 ๓๒,๙๕๐.๐๐  -  ๓๒,๙๕๐.๐๐  ๒๗,๐๓๘.๖๐ 

 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 หมวดภาษีจัดสรร 

 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม พรบ.ก�าหนดแผนฯ 

 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ จัดสรรรายได้ฯ 

 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

 ภาษีสุรา 

 ภาษีสรรพสามิต 

 ค่าภาคหลวงแร่ 

 ค่าภาษีปิโตรเลียม 

 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน 

 ภาษีจัดสรรอื่นๆ 

 รวม 

๖๗๘,๐๖๐.๐๐ 

 ๙,๑๕๙,๒๘๐.๐๐ 

 ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 ๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 ๓,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 ๘,๐๔๕,๘๘๐.๐๐ 

 ๑๑๑,๗๓๐.๐๐ 

 ๑๐๗,๖๙๐.๐๐ 

๒๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 ๑๔๐,๘๐๐.๐๐ 

 

๗๕๗,๘๐๐.๐๐  

๑,๔๑๖,๓๐๐.๐๐ 

 

๒๐๑,๔๕๐.๐๐ 

 

๑,๔๓๕,๘๖๐.๐๐ 

๑๐,๕๗๕,๕๘๐.๐๐ 

 ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 ๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 ๓,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 ๘,๐๔๕,๘๘๐.๐๐ 

 ๑๑๑,๗๓๐.๐๐ 

 ๑๐๗,๖๙๐.๐๐ 

๒๔,๒๐๑,๔๕๐.๐๐ 

 ๑๔๐,๘๐๐.๐๐ 

 ๑,๕๖๒,๓๙๙.๙๘ 

๑๑,๖๔๕,๕๓๒.๗๑ 

 ๘,๖๘๙,๔๐๘.๓๖ 

 ๙๐๔,๓๕๖.๒๗ 

 - 

๑๓,๐๖๑,๘๕๕.๙๑ 

 ๑๒๐,๔๑๗.๗๒ 

 ๑๐๑,๓๙๑.๘๑ 

๒๔,๕๕๐,๗๐๒.๐๐ 

 ๓๕,๕๐๓.๐๐ 

๕๔,๗๔๓,๔๔๐.๐๐ ๒,๓๗๕,๕๕๐.๐๐ ๕๗,๑๑๘,๙๙๐.๐๐ ๖๐,๖๗๑,๕๖๗.๗๖ 
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 รายการ
 ประมาณการ

ปีงบ ๒๕๖๑ 

 ประมาณการ

เพิ่มเติม  ฉ.๑ 

 รวมประมาณการ

ทั้งสิ้น 

 ตั้งลูกหนี้ 

 ปี ๒๕๖๑ 

 รับจริงจน 

 ถึงปัจจุบัน 

 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 

เงินอุดหนุนทั่วไป ส�าหรับด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่และ

ภารกิจถ่ายโอนเลือกท�า 

เงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ 

เงินอุดหนุนทั่วไป  อาหารกลางวัน 

เงินอุดหนุนทั่วไป นม 

เงินอุดหนุนผู้พิการ 

เงินอุดหนุนเบี้ยผู้สูงอายุ 

เงินอุดหนุนส�าหรับส�ารวจข้อมูลสัตว์เลี้ยง 

เงินอุดหนุนส�าหรับโครงการสัตว์ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 

อุดหนุนทั่วไป-คก.พระราชด�าริสาธารณสุขฯ 

 รวม 

 

๓๔,๔๔๐,๖๗๐.๐๐ 

 

๓๔,๔๔๐,๖๗๐.๐๐ 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 

๑๑,๗๓๑,๐๓๔.๐๐ 

 ๑๕๓,๐๐๐.๐๐ 

 ๓,๔๗๘,๐๐๐.๐๐ 

 ๑,๖๙๘,๘๑๑.๐๐ 

 ๒,๓๙๙,๒๐๐.๐๐ 

 

๑๔,๖๖๗,๖๐๐.๐๐ 

 ๘,๙๗๙.๐๐ 

 ๕๖,๘๘๐.๐๐ 

 ๑๖๐,๐๐๐.๐๐ 

๓๔,๔๔๐,๖๗๐.๐๐  - ๓๔,๔๔๐,๖๗๐.๐๐  - ๓๔,๓๕๓,๕๐๔.๐๐ 

 รวมรายได้ตั้งตามเทศบัญญัติ ๑๐๐,๔๔๕,๐๐๐.๐๐ ๒,๓๗๕,๕๕๐.๐๐ ๑๐๒,๘๒๐,๕๕๐.๐๐  ๔๓,๓๙๑.๐๐ ๑๐๗,๑๐๐,๕๙๐.๔๑ 

 หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

 อุดหนุนโครงการผักตบชวาฯ (ครุภัณฑ์ เรือท้องแบน)  ๘๐,๐๐๐.๐๐ 

 รวมรายได้อุดหนุนเฉพาะกิจ  -  -  ๘๐,๐๐๐.๐๐ 

 รวมรายได้ตั้งตามเทศบัญญัติ และอุดหนุนเฉพาะกิจ ๑๐๐,๔๔๕,๐๐๐.๐๐ ๒,๓๗๕,๕๕๐.๐๐ ๑๐๒,๘๒๐,๕๕๐.๐๐  ๔๓,๓๙๑.๐๐ ๑๐๗,๑๘๐,๕๙๐.๔๑ 

 รายจ่าย 
 ประมาณการ 

 หลังโอนลดเพิ่ม  
 เพิ่มเติม  ฉ.๑  ประมาณการวม 

 จ่ายจริงจน 

 ถึงปัจจุบัน 

 งบกลาง 

 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 

 เงินเดือน (ฝ่ายประจ�า) 

 ค่าตอบแทน 

 ค่าใช้สอย 

 ค่าวัสดุ 

 ค่าสาธารณูปโภค 

 อุดหนุน 

 ครุภัณฑ์ 

 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 รายจ่ายอื่น 

 อุดหนุนเฉพาะกิจ-ครุภัณฑ์เรือท้องแบน 

๒๐,๔๑๙,๓๑๐.๐๐ 

 ๓,๐๗๒,๐๐๐.๐๐ 

๑๗,๐๙๔,๓๙๔.๐๐ 

 ๒,๒๕๙,๕๘๔.๕๐ 

๒๒,๑๕๐,๙๘๕.๕๐ 

 ๔,๕๐๑,๓๓๐.๐๐ 

 ๑,๒๔๓,๐๐๐.๐๐ 

 ๓,๓๑๘,๗๙๖.๐๐ 

 ๒๗๗,๑๐๐.๐๐ 

๒๖,๐๕๖,๐๐๐.๐๐ 

 ๕๒,๕๐๐.๐๐ 

 ๔๗,๕๕๐.๐๐ 

 

๒,๓๒๘,๐๐๐.๐๐ 

๒๐,๔๖๖,๘๖๐.๐๐ 

 ๓,๐๗๒,๐๐๐.๐๐ 

 ๑๗,๐๙๔,๓๙๔.๐๐ 

 ๒,๒๕๙,๕๘๔.๕๐ 

 ๒๒,๑๕๐,๙๘๕.๕๐ 

 ๔,๕๐๑,๓๓๐.๐๐ 

 ๑,๒๔๓,๐๐๐.๐๐ 

 ๓,๓๑๘,๗๙๖.๐๐ 

 ๒๗๗,๑๐๐.๐๐ 

 ๒๘,๓๘๔,๐๐๐.๐๐ 

 ๕๒,๕๐๐.๐๐ 

 - 

 ๒๐,๓๗๔,๔๙๓.๒๒ 

 ๓,๐๖๗,๐๖๗.๐๐ 

 ๑๖,๙๕๔,๙๙๘.๐๐ 

 ๒,๑๐๔,๖๒๐.๐๐ 

 ๒๑,๐๔๒,๐๖๕.๘๕ 

 ๓,๘๒๙,๘๓๓.๒๑ 

 ๑,๑๒๑,๘๔๓.๑๘ 

 ๓,๒๙๗,๘๑๘.๓๐ 

 ๒๐๙,๙๙๐.๐๐ 

 ๒๘,๓๓๔,๐๐๐.๐๐ 

 ๒๙,๙๒๕.๐๐ 

 ๘๐,๐๐๐.๐๐ 

 รวมจ่ายตามเทศบัญญัติ ๑๐๐,๔๔๕,๐๐๐.๐๐  ๒,๓๗๕,๕๕๐.๐๐  ๑๐๒,๘๒๐,๕๕๐.๐๐ ๑๐๐,๔๔๖,๖๕๓.๗๖ 

รายจ่ายจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ -จ่ายเงินสด (แก้ไขประมาณการ)

๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
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สรุปผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เทศบาลต�าบลหนองจ๊อม อ�าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ล�าดบั

ที่
ชื่อโครงการ

วงเงินตามสัญญา

(บาท)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

๑ โครงการจ้างออกแบบ ประมาณราคา และค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนฯ ๕๐,๐๐๐

๒ โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา สี่แยกบ้านหนองไคร้หลวง ถึงปากซอย ๕ หมู่ที่ ๘ ๒๒๑,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓ โครงการตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง ๗๖๔,๒๐๐

๔ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่แก้ดหลวง หมู่ที่ ๕ ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมการเพาะเห็ดนางฟ้า หมู่ที่ ๕

 ๒๑,๐๐๐ 

๓. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕ โครงการธรรมส่องใจ ๒,๕๓๘

๖ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชน ๑๔,๕๘๐

๗ โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ๒,๗๐๐

๘ โครงการคุณธรรม เสริมสร้างจิตส�านึกปฏิเสธยา ๘,๓๘๘

๙ โครงการส่งเสริมงานประเพณีสรงน�้าพระธาตุ ๖๖,๑๙๐

๑๐ โครงการประเพณียี่เป็งหนองจ๊อม ๑๒,๗๐๕

๑๑ โครงการสืบฮีตสานฮอย ๑๖,๓๕๔

๑๒ โครงการสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้าน ๑๔,๗๔๕

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม

๑๓ โครงการฝึกอบรมวิทยุสื่อสาร ๓๗,๘๕๐

๑๔ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ๑๖,๒๗๐

๑๕ โครงการฝึกซ้อมแผนปัองกันอัคคีภัยและภัยพิบัติอื่น ๆ ๓,๗๕๐

๑๖ โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติและการป้องกันภัย ๓,๗๕๐

๑๗ โครงการหนึ่งต�าบล หนึ่งทีมกู้ภัย ๖๕๓,๑๕๐

๑๘ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ๔,๘๖๐

๑๙ โครงการส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย ๙,๖๐๐

๒๐ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ IT ส�าหรับประชาชน ๑๐,๒๐๑

๒๑ โครงการพัฒนาความรู้สู่มืออาชีพ ๘,๖๔๐
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ล�าดบั

ที่
ชื่อโครงการ

วงเงินตามสัญญา

(บาท)

๒๒ โครงการประกวดค�าขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ๓,๐๐๐

๒๓ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ๑,๕๒๓,๗๑๖.๓๘

๒๔ โครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดตามฤดูกาล ๑๑,๑๔๐

๒๕ โครงการส่งเสริมคุณค่า ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ๓๒,๑๔๐

๒๖ โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันส�าคัญของชาติ ๖๖๐,๙๐๐

๒๗ โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรีในเขตต�าบลหนองจ๊อม ๔๙,๔๐๐

๒๘ โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลระดับอ�าเภอ ๑๒,๖๐๐

๒๙ โครงการหนองจ๊อมฟุตบอลลีกคัพ ๔๙,๑๒๐

๓๐ โครงการ nongjom football academy ๓๕,๘๖๕

๓๑ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๑๔,๘๒๘,๐๐๐

๓๒ เบี้ยยังชีพคนพิการ ๒,๕๔๐,๘๐๐

๓๓ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ๑๕๓,๐๐๐

๓๔ เงินสมทบส�านักงานหลักประกันสุขภาพเทศบาลต�าบลหนองจ๊อม (สปสช.) ๙๐๐,๐๐๐

๓๕ อดุหนนุโรงเรียนบ้านท่าเกวยีน และโรงเรยีนบ้านหนองไคร้เป็นค่าสนบัสนนุอาหารกลางวนันกัเรยีนให้กบัเดก็นกัเรยีน

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน และโรงเรีบนบ้านหนองไคร้

๓,๐๕๖,๘๑๘.๓๐

๓๖ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านฟ้ามุ่ย หมู่ที่ ๑ ตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้าน

ในพระราชประสงค์ ตามแนวทางโครงการพระราชด�าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑

๖,๕๐๐

๓๗ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนางเหลียว หมู่ที่ ๒ ตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์

ตามแนวทางโครงการพระราชด�าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒

๖,๕๐๐

๓๘ อดุหนนุคณะกรรมการหมูบ้่าน บ้านสนัป่าสกั หมูท่ี ่๓ ตามโครงการอบรมหมอหมูบ้่านในพระราชประสงค์ ตามแนวทาง

โครงการพระราชด�าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓

๖,๕๐๐

๓๙ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่แก้ดหลวง หมู่ที่ ๕ ตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์

ตามแนวทางโครงการพระราชด�าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕

๖,๕๐๐

๔๐ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองไคร้หลวง หมู่ที่ ๘ ตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์

ตามแนวทางโครงการพระราชด�าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๘

๖,๕๐๐

๔๑ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านต้นจันทน์ หมู่ที่ ๙ ตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์

ตามแนวทางโครงการพระราชด�าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๙

๖,๕๐๐

๔๒ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านฟ้ามุ่ย หมู่ที่ ๑ ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแนวทางโครงการพระราชด�าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑

๖,๕๐๐

๔๓ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนางเหลียว หมู่ที่ ๒ ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแนวทางโครงการพระราชด�าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒

๖,๕๐๐
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ล�าดบั

ที่
ชื่อโครงการ

วงเงินตามสัญญา

(บาท)

๔๔ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ ๓ ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแนวทางโครงการพระราชด�าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓

๖,๕๐๐

๔๕ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านท่าเกวียน หมู่ที่ ๔ ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแนวทางโครงการพระราชด�าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔

๖,๕๐๐

๔๖ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่แก้ดหลวง หมู่ที่ ๕ ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแนวทางโครงการพระราชด�าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕

๖,๕๐๐

๔๗ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านศรีทรายมูล หมู่ที่ ๖ ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแนวทางโครงการพระราชด�าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖

๖,๕๐๐

๔๘ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองไคร้หลวง หมู่ที่ ๘ ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแนวทางโครงการพระราชด�าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๘

๖,๕๐๐

๔๙ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านต้นจันทน์ หมู่ที่ ๙ ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแนวทางโครงการพระราชด�าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๙

๖,๕๐๐

๕๐ อุดหนนุคณะกรรมการหมูบ้่าน บ้านฟ้ามุย่ หมูท่ี ่๑ ตามโครงการสบืสานพระราชปณธิาน สมเดจ็ย่าต้านภยัมะเร๊งเต้านม 

ตามแนวทางโครงการพระราชด�าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑

 ๗,๐๐๐ 

๕๑ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนางเหลียว หมู่ที่ ๒ ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า

ต้านภัยมะเร๊งเต้านม ตามแนวทางโครงการพระราชด�าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒

 ๗,๐๐๐ 

๕๒ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ ๓ ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า

ต้านภัยมะเร๊งเต้านม ตามแนวทางโครงการพระราชด�าริด้านสาธารณสุขหมู่ที่ ๓

 ๗,๐๐๐ 

๕๓ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านท่าเกวียน หมู่ที่ ๔ ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า

ต้านภัยมะเร๊งเต้านม ตามแนวทางโครงการพระราชด�าริด้านสาธารณสุขหมู่ที่ ๔

 ๗,๐๐๐ 

๕๔ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่แก้ด หมู่ที่ ๕ ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า

ต้านภัยมะเร๊งเต้านม ตามแนวทางโครงการพระราชด�าริด้านสาธารณสุขหมู่ที่ ๕

 ๗,๐๐๐ 

๕๕ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านศรีทรายมูล หมู่ที่ ๖ ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า

ต้านภัยมะเร๊งเต้านม ตามแนวทางโครงการพระราชด�าริด้านสาธารณสุขหมู่ที่ ๖

 ๗,๐๐๐ 

๕๖ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองไคร้หลวง หมู่ที่ ๘ ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า

ต้านภัยมะเร๊งเต้านม ตามแนวทางโครงการพระราชด�าริด้านสาธารณสุขหมู่ที่ ๘

 ๗,๐๐๐ 

๕๗ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านต้นจันทน์ หมู่ที่ ๙ ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า

ต้านภัยมะเร๊งเต้านม ตามแนวทางโครงการพระราชด�าริด้านสาธารณสุขหมู่ที่ ๙

 ๗,๐๐๐ 

๕๘ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านท่าเกวียน หมู่ที่ ๔ ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด

To be number one (นย์เพือ่นใจวยัรุน่ในชมุชน/หมูบ้่าน) ทูลกระหม่อมหญงิอบุลรัตน์ราชกัญญาสริวิฒันาพรรณวดี 

ตามแนวทางโครงการพระราชด�าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔

 ๖,๐๐๐ 

๕๙ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านศรีทรายมูล หมู่ที่ ๖ ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด

To be number one (นย์เพือ่นใจวยัรุน่ในชมุชน/หมูบ้่าน) ทูลกระหม่อมหญงิอบุลรัตน์ราชกัญญาสริวิฒันาพรรณวดี 

ตามแนวทางโครงการพระราชด�าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖

 ๖,๐๐๐ 
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ล�าดบั

ที่
ชื่อโครงการ

วงเงินตามสัญญา

(บาท)

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๖๐ โครงการจัดงาน พระราชพิธีรัฐพิธี ๒๑๐,๘๐๙.๙๙

๖๑ โครงการเทศบาลพบประชาชน ๕,๐๐๐

๖๒ โครงการจัดท�าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ ๘,๖๓๐

๖๓ โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ๒,๖๙๘

๖๔ โครงการจัดท�าแผนการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ  ๓,๑๕๘ 

๖๕ โครงการประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต�าบลหนองจ๊อม  ๔๙,๙๕๐ 

๖๖ โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  ๑๙๒,๖๔๐ 

๖๗ โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การช�าระภาษีท้องถิ่น  ๕,๔๐๐ 

๖๘ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาเทศบาล

หลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาเทศบาล

 ๙๖,๐๘๐ 

๖๙ อุดหนุนที่ท�าการปกรองอ�าเภอสันทราย ตามโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

กิจกรรม “การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๗๐ โครงการเก็บขนถ่ายและก�าจัดขยะมูลฝอยในเขนเทศบาล  ๙,๖๓๙,๐๕๗ 

๗๑ โครงการการจัดการขยะมูลฝอยตามหลักการ ๓ R ประชารัฐ  ๒๑,๒๑๗ 

๗๒ โครงการหนองจ๊อมยุคพัฒนา สะอาดตาทั่วต�าบล (โครงการท้องถิ่นรวม ๓ส. สะอาด สวยงาม สุขภาพดี)  ๑,๘๔๓,๕๐๐ 
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พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นกฎหมายที่รองรับ “สิทธิได้รู้”ของประชาชน โดยได้

ก�าหนดสทิธิในการรบัรูข้้อมลูข่าวสารของราชการและก�าหนดหน้าทีข่องหน่วยงานของรฐัและเจ้าหน้าทีข่องรฐัให้ต้องปฏบิตัติาม

กฎหมาย เพื่อรองรับและคุ้มครองสิทธิของประชาชนไปพร้อมกัน พระราชบัญญัติฉบับนี้มีแนวคิดหลักการ เพื่อ

๑.ให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการด�าเนินการต่าง ๆ ของรัฐโดยก�าหนดข้อยกเว้นให้ชัดเจน เพื่อให้

ประชาชนใช้สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือการมีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายและตรวจสอบการใชอ�านาจรัฐให้เป็นไปอย่าง

โปร่งใส อันเป็นหลักการพื้นฐานที่ส�าคัญยิ่งต่อการพัฒนาสังคมประชาธิปไตย

๒.รับรองสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ ท่ีอยู่ในครอบครองของหน่วยงานของรัฐได้แก่

สทิธใินการขอค�าปรกึษา สทิธใินการตรวจสอบดขู้อมลู สทิธใินการขอข้อมลูข่าวสารอืน่ใดของราชการ สทิธใินการขอส�าเนา หรอื

ส�าเนาทีมี่การรบัรอง สทิธใินการได้รูถ้งึข้อมลูส่วนบคุคล สิทธิในการด�าเนนิการแทนผู้เยาว์ สิทธิในการร้องเรยีน และสทิธใินการ

อุธรณ์

๓.ข้อมูลข่าวสารของราชการเกือบทั้งมหด หรือ ส่วนใหญ่สามารถเปิดเผยได้ ภายใต้หลักการที่ว่า “เปิดเผยเป็นหลัก 

ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” โดยข้อยกเว้นจะมีได้เฉพาะกรณีที่มีกฎหมายก�าหนดว่าไม่ต้องเปิดเผยเท่านั้น

สิทธิของประชาชนตามกฎหมาย
ข้อมูลข่าวสารของราชการ

*สิทธิในการขอค�าปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

*สิทธิเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสีย เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู 

ขอส�าเนา หรือ ขอส�าเนาที่มี ค�ารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามมาตรา ๙ ได้

*สิทธิขอข้อมูลข่าวสารอ่ืนใดของราชการ นอกจากข้อมูลข่าวสารท่ีลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา หรือ ที่จัดไว้ให้

ประชาชนเข้าตรวจดูได้แล้ว

*สิทธิที่จะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน สิทธิในการขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

ที่ไม่ถูกต้องตามท่ีเป็นจริง รวมท้ังมีสิทธิอุทธรณ์ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีค�าสั่ง ไม่ยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูล

ข่าวสารนี้

*สิทธิในการด�าเนินการแทนผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเจ้าของข้อมูลที่ถึงแก่กรรม

*สิทธิในการร้องเรียน เมื่อเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูลที่ก�าหนดไว้ ให้ประชาชนตรวจดู ไม่ปฏิบัติตามพ

ระราชบญัญัตนิี ้หรอื ปฏบิตัหิน้าทีล่่าช้า หรอืเหน็ว่าตนไม่ได้รบัความสะดวกโดยไม่มีเหตุอนัสมควร สิทธใินการอทุธรณ์ เมือ่เหน็

ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐมีค�าส่ังมิให้เปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร หรือ มีค�าสั่งไม่รับฟังค�าคัดค้านของผู้มีประโยชน์ได้เสีย หรือ ไม่แก้ไข 

เปลี่ยนแปลง หรือ ลบข้อมูลข่าวสาร ตามที่มีค�าขอ
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