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ส่วนที่ 1 
บทน า 

************* 
หลักการและเหตุผล 

  1.นายพเยาว์  เพราะไธสง  ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีต าบลบึงส าโรง ในการเลือกตั้ง 
เมื่อวันที่  19  เมษายน  พ.ศ. 2557 

2. ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 48 ทศ วรรคห้า 
ก าหนดให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็น
ประจ าทุกปี วรรคหก ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดย
เปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลด้วย   

 
วัตถุประสงค์ 
  1.เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาท้องถิน่ ให้สภาท้องถิ่นและ
ประชาชนทราบตามกฎหมายที่บัญญัติไว้ 
  2.เพ่ือรายงานการ รับ – จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ 2563 ให้สภาท้องถิ่นและประชาชนทราบ 
  3. เพือ่ให้การบริหารงานเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ีพ.ศ.2546 ด้านความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
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ส่วนที่ 2 
รายงานผลการปฏิบัติงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
*********************************  

 เรียน  ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบึงส าโรงที่เคารพ 
 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 48 ทศ วรรคห้า 

ก าหนดให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ ต่อสภาเทศบาล         
เป็นประจ าทุกปี วรรคหก ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้
โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลด้วย นั้น 

ตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กระผมและคณะผู้บริหาร        
ได้มุ่งเน้นที่จะพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับพ่ีน้อง
ประชาชนในพ้ืนที่มากที่สุด และให้พ่ีน้องประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุดจากการบริหารงาน ตามที่ได้มุ่งหวัง
เอาไว้ ภายใต้ข้อจ ากัดในหลายๆ ด้าน ซึ่งกระผมและคณะผู้บริหาร ได้เข้ามาด าเนินการจนประสบผลส าเร็จ      
เป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง โดยในการแก้ไขปัญหาเราจะมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและบุคคลส่วนใหญ่   
มากท่ีสุด  ในโอกาสนี้กระผมขอรายงานผลการด าเนินงานต่อสภาเทศบาลต าบลบึงส าโรง ดังนี้ 

 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 โครงการ / กิจกรรมท่ีด าเนินการ 

ล าดับท่ี โครงการ 
เบิกจ่ายงบประมาณ 

(บาท) 
1 โครงการจัดท าวาระสารรายงานผลการปฏิบัติงานเทศบาลต าบลบึงส าโรง 20,000 
2 โครงการตามนโยบายรัฐบาล กิจกรรมวันส าคัญ 2,300 
3 โครงการอบรมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของประชาชน 15,150 
4 อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลโนนส าราญ 10,000 

 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

โครงการ / กิจกรรมท่ีด าเนินการ 

ล าดับที่ โครงการ 
เบิกจ่ายงบประมาณ 

(บาท) 
1 การช่วยเหลือประชาชนในการป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง 49,061 
2 โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 30,000 
3 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 9,440 
4 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 115,600 

 

 



3 

แผนงานการศึกษา 

 โครงการ / กิจกรรมท่ีด าเนินการ 

ล าดับท่ี โครงการ 
เบิกจ่ายงบประมาณ 

(บาท) 
1 โครงการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบึงส าโรง 3,199 
2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบึงส าโรง 10,000 
3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 512,370 
3 โครงการต่อเติมหลังคาเชื่อมต่ออาคารไปห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(หนองปรือ) 45,000 
4 ค่าอาหารเสริม (นม) 1,04325.56 
5 เงินอุดหนุนส่วนราชการ (อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพ้ืนที่ต าบลบึงส าโรง) 1,703300 

 

แผนงานสาธารณสุข 

 โครงการ / กิจกรรมท่ีด าเนินการ 

ล าดับที่ โครงการ 
เบิกจ่ายงบประมาณ 

(บาท) 
1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 1,700 
2 โครงการรณรงคป์้องกันโรคเอดส์ 6,100 
3 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 97,919 
4 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ โรคระบาดในชุมชน 13,525 
3 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 49,300 

 

แผนงานเคหะและชุมชน 

โครงการ / กิจกรรมท่ีด าเนินการ 

ล าดับที่ โครงการ 
เบิกจ่ายงบประมาณ 

(บาท) 
1 โครงการก าจัดวัชพืชตามแหล่งน้ าในเขตเทศบาล 20,000 
2 โครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 26,042 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 โครงการ / กิจกรรมท่ีด าเนินการ 

ล าดับที่ โครงการ 
เบิกจ่ายงบประมาณ 

(บาท) 
1 โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี 8,600 
1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุต าบลบึงส าโรง 8,250 
2 โครงการพัฒนาอาชีพและการฝึกอาชีพ 19,170 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 โครงการ / กิจกรรมท่ีด าเนินการ 

ล าดับที่ โครงการ 
เบิกจ่ายงบประมาณ 

(บาท) 
1 โครงการจัดงานวันดอกจานบาน 24,930 
2 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 40,000 
3 โครงการวันท้องถิ่นไทย 7,110 
4 โครงการจัดงานบุญกุ้มข้าวใหญ่และฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี 39,950 
5 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 49,950 
6 โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา 16,260 

 

แผนงานการเกษตร 

 โครงการ / กิจกรรมท่ีด าเนินการ 

ล าดับที่ โครงการ 
เบิกจ่ายงบประมาณ 

(บาท) 
1 โครงการส่งเสริมแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 17,150 
2 ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าที่ได้รับการถ่ายโอน 361,785.59 

 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 โครงการ / กิจกรรมท่ีด าเนินการ 

ล าดับที่ โครงการ 
เบิกจ่ายงบประมาณ 

(บาท) 
1 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านกุดปลาฉลาดไปศาลปู่ตาบึงส าโรง หมู่ที่ 6 378,500 
2 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านหนองบัวไปสามแยกบ้านหนองโน หมู่ที่ 1 495,000 
3 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านหนองปรือใหม่ ไปหนองบึงส าโรง หมู่ที่ 9 375,000 
4 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายรอบหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 2 287,000 
5 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายรอบหมู่บ้านไปวัดป่าจตุพร บ้านหนองโน หมู่ที่ 3 370,000 
6 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายรอบหมู่บ้านโมกมัน หมู่ที่ 7 404,200 

7 
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านหนองปรือ-โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม บ้าน
หนองปรือ หมู่ที่ 5 

412,000 

8 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดินแบบปิด บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 5 15,000 
9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังสายรอบหมู่บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 8 335,000 

10 
โครงการยกระดับถมดินพร้อมลงลูกรังสายสามแยกหน้าวัดหัวหนอง - หนองบึงส าโรง 
บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 4 

427,000 
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แผนงานงบกลาง 

 โครงการ / กิจกรรมทีด่ าเนินการ 

ล าดับที่ โครงการ 
เบิกจ่ายงบประมาณ 

(บาท) 
1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,563,500 
2 เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,642,400 
3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 17,500 
4 ช าระเงินกู้ของเทศบาล 1,310,000 
5 ช าระดอกเบี้ยเงินกู้ของเทศบาล 144,606.38 
6 เงินส ารองจ่าย 238,400 
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ส่วนที่ 3 
รายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ 2563 

************************* 
 เทศบาลต าบลบึงส าโรง โดยกองคลังได้แสดงบัญชีรายละเอียด รายรับจริง-รายจ่ายจริงประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2563) เพ่ือให้ประชาชนทราบ       
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้   
 

บัญชีรายละเอียดรายรับ 
 

                                                                           รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 
                                                                               ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
                                                                             เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน 
   

หมวด ประเภท ประมาณการ รับจริง 
รับจริงเกินประมาณ

การ 
หมวดภาษีอากร ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 24,311.56 24,311.56 
  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 95,000.00 0.00 -95,000.00 
  ภาษีบ ารุงท้องที่ 80,000.00 0.00 -80,000.00 
  ภาษีป้าย 10,000.00 13,514.00 3,514.00 

รวมหมวดภาษีอากร 185,000.00 37,825.56 -147,174.44 
หมวดค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับ และใบอนุญาต 

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการ
ควบคุมอาคาร 

300.00 360.00 60.00 

  ค่าธรรมเนียมเก็บขน
อุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 

5,000.00 0.00 -5,000.00 

  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับ
ทะเบียนพาณิชย์ 

500.00 660.00 160.00 

  ค่าปรับการผิดสัญญา 20,000.00 53,006.00 33,006.00 
  ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ 

ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 
5,000.00 0.00 -5,000.00 

  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการ
ควบคุมอาคาร 

500.00 877.00 377.00 

  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการ
โฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย
เสียง 

200.00 70.00 -130.00 

  ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ 200.00 0.00 -200.00 
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 31,700.00 54,973.00 23,273.00 

หมวดรายได้จาก
ทรัพย์สิน 

ดอกเบี้ย 100,000.00 132,338.45 32,338.45 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 100,000.00 132,338.45 32,338.45 
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หมวด ประเภท ประมาณการ รับจริง รับจริงเกินประมาณ
การ 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ค่าจ าหน่ายแบบพิมพ์และค า
ร้อง 

50.00 21.00 -29.00 

  ค่ารับรองส าเนาและถ่าย
เอกสาร 

2,000.00 1,010.00 -990.00 

  รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 4,000.00 940.00 -3,060.00 
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 6,050.00 1,971.00 -4,079.00 

หมวดภาษีจัดสรร ภาษีและค่าธรรมเนียม
รถยนต์ 

1,000,000.00 556,140.94 -443,859.06 

  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. 
ก าหนดแผนฯ 

10,000,000.00 8,323,287.67 -1,676,712.33 

  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. 
จัดสรรรายได้ฯ 

3,500,000.00 2,374,114.62 -1,125,885.38 

  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 400,000.00 137,466.55 -262,533.45 
  ภาษีสรรพสามิต 5,000,000.00 4,145,505.85 -854,494.15 
  ค่าภาคหลวงแร่ 100,000.00 65,592.11 -34,407.89 
  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 80,000.00 36,831.44 -43,168.56 
  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน

สิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน 

150,000.00 54,918.00 -95,082.00 

  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ า
บาดาล 

10,000.00 0.00 -10,000.00 

  ภาษีจัดสรรอื่นๆ 0.00 1,018.50 1,018.50 
รวมหมวดภาษีจัดสรร 20,240,000.00 15,694,875.68 -4,545,124.32 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

18,197,250.00 15,810,681.51 -2,386,568.49 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 18,197,250.00 15,810,681.51 -2,386,568.49 
รวมทั้งหมด 38,760,000.00 31,732,665.20 -7,027,334.80 

 
*หมายเหตุ ข้อมูลจากระบบบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 
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บัญชีรายละเอียดรายจ่าย 

                                          รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ 
                           ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
                                                                          เดือนตุลาคม ถึง เดือนกันยายน 

 
 

  หมวดรายจ่าย 
ประเภทรายจ่าย 
  

ประมาณการ รวมจ่ายจริง 
รายจ่ายจริงน้อยกว่า

ประมาณการ 

งบกลาง 

งบกลาง 

ค่าช าระหนี้เงินต้น 1,310,000.00 1,310,000.00 0.00  
ค่าช าระดอกเบี้ย 240,000.00 144,606.38 95,393.62  
เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

93,654.00 70,902.00 
22,752.00  

เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

10,000.00 2,383.00 
7,617.00  

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,716,000.00 6,563,500.00 1,152,500.00  
เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,920,000.00 1,642,400.00 277,600.00  
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000.00 17,500.00 18,500.00  
ส ารองจ่าย 449,535.00 238,400.00 211,135.00  
รายจ่ายตามข้อผูกพัน 228,156.00 228,155.74 0.26  
เงินช่วยพิเศษ 5,000.00 0.00 5,000.00  
เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

411,255.00 411,255.00 

0.00  

             รวม งบกลาง        12,419,600.00   10,629,102.12 1,790497.88 
งบเงิน
อุดหนุน 

เงินอุดหนุน 

เงนิอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

10,000.00 10,000.00 
0.00 

เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

2,006,000.00 1,703,300.00 
302,700 

 รวม งบเงินอุดหนุน          2,016,000.00          1,713,300.00 302,700 
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ต่อ 
  

หมวดรายจ่าย 
ประเภทรายจ่าย 
  

ประมาณการ รวมจ่ายจริง 
รายจ่ายจริงน้อยกว่า

ประมาณการ 
งบ
ด าเนินงาน 

ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

168,800.00 119,900.00 

48,900.00  

ค่าเบี้ยประชุม 10,000.00 8,500.00 1,500.00  
ค่าเช่าบ้าน 302,000.00 169,000.00 133,000.00  
เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

166,000.00 65,769.00 
100,231.00  

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

709,000.00 371,927.40 
337,072.60  

รายจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ 

20,000.00 14,200.00 
5,800.00  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

2,875,700.00 1,589,410.80 

1,286,289.20  

ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

845,000.00 142,887.00 
702,113.00  

ค่าวัสดุ 
 
 

วัสดุส านักงาน 195,000.00 183,011.15 11,988.85  
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 213,000.00 118,155.00 94,845.00  
วัสดุงานบ้านงานครัว 124,000.00 55,670.00 68,330.00  
วัสดุก่อสร้าง 155,000.00 85,600.00 69,400.00  
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น 

117,000.00 31,389.30 
85,610.70  

วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ 

19,000.00 6,300.00 
12,700.00  

วัสดุคอมพิวเตอร์ 119,100.00 52,501.80 66,598.20  
วัสดุอื่น 25,000.00 0.00 25,000.00  
วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 

70,000.00 0.00 
70,000.00  

วัสดุเครื่องแต่งกาย 20,000.00 0.00 20,000.00  
วัสดุเครื่องดับเพลิง 50,000.00 9,000.00 41,000.00  
ค่าอาหารเสริม (นม) 1,102,400.00 1,043,250.56 59,149.44  
วัสดุการศึกษา 10,000.00 0.00 10,000.00  
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

120,000.00 82,700.00 
37,300.00  

วัสดุการเกษตร 10,000.00 9,870.00 130.00  
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ต่อ 
 

 งบ
ด าเนินงาน  

หมวดรายจ่าย 
ประเภทรายจ่าย 
  

ประมาณการ รวมจ่ายจริง 
รายจ่ายจริงน้อยกว่า

ประมาณการ 

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าไฟฟ้า 682,000.00 539,488.25 142,511.75  
ค่าน้ าประปา ค่าน้ า
บาดาล 

12,500.00 6,521.00 
5,979.00  

ค่าบริการโทรศัพท์ 9,600.00 5,118.88 4,481.12  
ค่าบริการไปรษณีย์ 25,000.00 24,073.60 926.40  
ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

86,800.00 61,335.28 
25,464.72  

     รวม งบด าเนินงาน          8,261,900.00          4,795,579.02 3,466,320.98 
งบบุคลากร 

เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) 

เงินเดือนนายก/รอง
นายก 

695,520.00 695,520.00 
0.00  

เงินค่าตอบแทนประจ า
ต าแหน่งนายก/รอง
นายก 

120,000.00 120,000.00 
0.00  

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 

120,000.00 120,000.00 
0.00  

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

198,720.00 198,720.00 

0.00  

เงินค่าตอบแทนสมาชิก
สภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1,490,400.00 1,374,480.00 
115,920.00  

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินเดือนพนักงาน 5,909,600.00 4,897,383.09 1,012,216.91  
เงนิเพิม่ต่าง ๆ ของ
พนักงาน 

107,500.00 0.00 
107,500.00  

เงินประจ าต าแหน่ง 312,000.00 158,919.56 153,080.44  
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,843,080.00 1,433,268.00 409,812.00  
เงินเพ่ิมต่าง ๆของ
พนักงานจ้าง 

206,380.00 142,772.00 
63,608.00  

        รวม งบบุคลากร        11,003,200.00          9,141,062.65 1,862,137.35 
งบรายจ่าย
อ่ืน 

รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น 20,000.00 0.00 20,000.00 
 รวม งบรายจ่ายอ่ืน               20,000.00                       0.00 20,000.00 
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ต่อ 
  

หมวดรายจ่าย 
ประเภทรายจ่าย 
  

ประมาณการ รวมจ่ายจริง 
รายจ่ายจริงน้อยกว่า

ประมาณการ 
งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 86,200.00 69,500.00 16,700.00  
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 187,900.00 176,500.00 11,400.00  
ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 

34,000.00 13,300.00 
20,700.00  

ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว 

10,900.00 10,900.00 
0.00  

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

854,000.00 0.00 
854,000.00  

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

3,613,300.00 2,354,700.00 
1,258,600.00  

ค่าชดเชยผลอาสิน 100,000.00 0.00 100,000.00  
ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

153,000.00 0.00 
153,000.00  

            รวม งบลงทุน          5,039,300.00          2,624,900.00 2,414,400 
                 รวมสุทธิ        38,760,000.00        28,903,943.79 9,856,056.21 

 
*หมายเหตุ ข้อมูลจากระบบบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 

 
    จากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกเทศมนตรีต าบลบึงส าโรง  บางครั้งก็มีปัญหาและอุปสรรคอยู่บ้าง  
เนื่องจากข้อจ ากัดในเรื่องงบประมาณ ระเบียบกฎหมาย  ที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงาน  จึงท าให้ไม่สามารถ
จัดสรรงบประมาณให้กับโครงการต่างๆ ได้ทั้งหมด  รวมทั้งไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับพ่ีน้อง
ประชาชนได้อย่างทั่วถึง  แต่อย่างไรก็ตามด้วยความเชื่อมั่น  ศรัทธา  และก าลังแรงใจจากพ่ีน้องประชาชน
ตลอดจน ความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจของ สมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน พนักงาน  ลูกจ้าง  ของเทศบาลต าบลบึงส าโรง  
และความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันของทีมผู้บริหาร  กระผมและคณะผู้บริหาร   พร้อมที่จะทุ่มเทท างาน อย่างเต็ม
ก าลังและความสามารถ เพ่ือความสุขของพ่ีน้องประชาชน  ชาวต าบลบึงส าโรง  และสร้างต าบลบึงส าโรงให้เป็น 
ต าบลที่น่าอยู ่อย่างยัง่ยืนตลอดไป 
 
          
 
             (นายพเยาว์  เพราะไธสง) 
                   นายกเทศมนตรีต าบลบึงส าโรง 
 
 
 
 
 
 


