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การมุงมั่นพัฒนางานเพ่ือสรางต าบลดงขวาง ใหเปน “ต าบลน่าอยู่ 
และมีความสุข” เปนเปาหมายหลักของคณะผูบริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงขวาง ผานภารกิจ แผนงานโครงการและกิจกรรมตางๆ
ในแตละปซึ่งที่ผานมา ผมและคณะไดรับความไววางใจจากพ่ีนอง
ประชาชนในเขตต าบลดงขวาง ผ านระบบการเลือกตั้งเขามา เพ่ือ
บริหารงานอยางตอเนื่องและสานงาน ตอทั้งทางดานการจัดการศึกษา 
สิ่งแวดลอม การสาธารณสุข สวัสดิการ การสงเสริมการมีสวนรวมชุมชน 
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีพัฒนางาน บริการสู ชุมชน จนสามารถ
เกิดผลการพัฒนาในดานตางๆ

การพัฒนางาน อบต.ดงขวาง นั้น มีความจ าเปนอยางยิ่งที่ตองไดรับ 
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรของ อบต.ดงขวาง 
สมาชิกสภา อบต.ดงขวาง ชุมชน ส่วนราชการในพ้ืนที่ ซึ่งที่ผานมา
อบต.ดงขวาง ไดรับความรวมมือและสนับสนุนจาก ทุกภาคสวนอยางดี
ยิ่ง ส่งผลให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ชาวต าบลดงขวาง เกิดความอยู่
ดี กินดี สร้างงาน สร้างรายได้ หากเกิดปัญหาสินค้าทางการเกษตรตกต่ า 
ทาง อบต.ดงขวาง ก็ไม่ได้อยู่นิ่งเฉย ประสานเร่งให้การช่วยเหลือ
เกษตรกรอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ ด้วยหวังว่า จะแบ่งเบาภาระ
หนี้สินจากกรณีที่ราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ า 

ในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ มีการเร่งส ารวจ และด าเนินการ
ก่อสร้างตามแผนงานที่ทางสมาชิกสภาฯ ได้เสนอเข้ามาจากความ
เดือดร้อนของพ่ี น้องประชาชน เช่น ถนนช ารุด สะพานช ารุด ไฟฟ้าส่อง
สว่างช ารุด ดังกล่าวนี้ ได้ก าฉับให้ทางเจ้าหน้าที่ได้เร่งด าเนินการให้ความ
ช่วยเหลือพ่ี น้องประชาชนให้ทันท่วงที โดยค านึงถึงความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นส าคัญ

ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเกิดประโยชน์กับพ่ี น้องชาวต าบลดง
ขวาง ส่งเสริมให้เกิดความผาสุก น้ าไหล ไฟสว่าง ทางดี พืชผลทาง
การเกษตรราคาสูง มีความอยู่ดี กินดี มีสุขภาพที่แข็งแรง เป็นต าบลที่น่า
อยู่และมีความสุข ดั่งที่ปรารถนา ไว้

(นายสมหวาน  ลาวงษ์)
นายก อบต.ดงขวาง
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แนะน าคณะผู้บริหาร ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

(นายกฤษฎา สิทธิธรรม)
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงขวาง

(นายอภิรักษ์ พรมศรีธรรม)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงขวาง



รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2560 หน้า : 5

องค์การบริหารส่วนต าบลดงขวาง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ท าเนียบข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลดงขวาง

กรอบอัตราก าลังว่าง

1. ต าแหน่ง รองปลัด อบต.
2. ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ
3. ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด
4. ต าแหน่ง นิติกร
5. ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
6. ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน
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ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ. 2560

บัดนี้  ถึงเวลาที่ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลดงขวาง  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงขวางอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น  ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลดงขวาง  จึงขอกล่าวให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการ
คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   ณ   วันที่   30   กันยายน   พ.ศ. 2558
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน  ดังนี้

ณ  วันที่  30 กันยายน พ.ศ.  2558
1.1.1  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 10,617,561.20 บาท
1.1.2  เงินสะสม 2,486,925.39 บาท
1.1.3  ทุนส ารองเงินสะสม 4,424,517.89 บาท
1.1.4  รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย 

จ านวน  2    โครงการ รวม                  776,500.00 บาท
1.1.5  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 

จ านวน  1        โครงการ รวม                         1,015,770.00 บาท
1.2 เงินกู้คงค้าง - บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น      23,531,938.25         บาท     ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร 66,445.64 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 151,570.00 

บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 45,385.27 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 296,000.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 152,450.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน 15,000.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร 14,757,931.34 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 8,047,156.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุ
วัตถุประสงค์ 10,020,008.80 

บาท
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(3) รายจ่ายจริง จ านวน    22,412,234.51     บาท  ประกอบด้วย

งบกลาง 657,418.00 บาท

งบบุคลากร 10,247,873.00 บาท

งบด าเนินการ 8,190,703.51 บาท

งบลงทุน 812,500.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น - บาท

งบเงินอุดหนุน 2,503,740.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์              10,900,936.80 บาท

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน                   1,558,000.00 บาท

ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ. 2560

2.2  รายจ่ายตามงบรายจ่าย

งบ รายจ่ายจริง รายจ่ายจริง รายจ่ายจริง

จ่ายจากงบประมาณ ปี  2556 ปี  2557 ปี  2558

งบกลาง 1,113,126.00 929,321.00 657,418.00 

งบบุคลากร 7,423,000.00 9,277,060.00 10,247,873.00 

งบด าเนินการ 8,331,840.69 8,825,743.99 8,190,703.51 

งบลงทุน 2,149,927.08 1,152,330.00 812,500.00 

งบรายจ่ายอื่น - - -

งบเงินอุดหนุน 1,917,853.00 2,950,306.95 2,503,740.00 

รวม 20,935,746.77 23,134,761.94 22,412,234.51 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ประจ าปีงบประมาณ 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลดงขวาง

อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งส้ิน 37,500,000.00  บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง จ านวน 10,286,700.00 บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป จ านวน 15,772,180.00 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน จ านวน 520,000.00 บาท

แผนงานการศึกษา จ านวน 5,129,500.00 บาท

แผนงานสาธารณสุข จ านวน 275,000.00 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์ จ านวน 1,790,140.00 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน จ านวน 2,736,480.00 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จ านวน 220,000.00 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จ านวน 650,000.00 บาท

แผนงานการเกษตร จ านวน 120,000.00 บาท

รวมทั้งสิ้น 37,500,000.00  บาท
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
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แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสังคมสงเคราะห์
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แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานการเกษตร
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