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สารจาก

นายกเทศมนตรี 
เรียน   หัวหน้าส่วนราชการ  และพี่น้อง
  ชาวเทศบาลต�าบลน�้าโสม
  ที่เคารพรักทุกท่าน
 กระผมนายฎ�าร ิหงษาพนัธ์ นายกเทศมนตรี
ต�าบลน�้าโสมและคณะผู้บริหาร รู้สึกเป็นเกียรติ
อย่างยิง่ ทีไ่ด้รบัความไว้วางใจจากพีน้่องชาเทศบาล
ต�าบลน�้าโสม ที่ให้โอกาสกระผมและคณะเข้ามาบ
ริหารงานเทศบาลต�าบลน�้าโสม และกระผมขอให้
ความมัน่ใจว่า จะบรหิารงานเทศบาลให้เป็นไปด้วย
ความโปร่งใส สดุก�าลงัความสามารถทีม่อียู ่เพือ่พีน้่อง 
ประชาชนให้ได้รบัประโยชน์สงูสดุ และให้เทศบาล
ต�าบลน�้าโสมได้รับการพัฒนายิ่งขึ้นไป โดยยึดมั่น
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ ประชาชนมส่ีวนร่วม 
ในการปกครองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ สร้างเสถียรภาพให้กับองค์กร ยึดหลักความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมและ
จรยิธรรม น้อมน�าเศรษฐกจิพอเพยีงตามพระราชด�ารสัพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดชมหาราช
 เทศบาลต�าบลน�้าโสม มีวิสัยทัศน์การบริหารงาน โดยการน�ายุทธศาสตร์การพัฒนานโยบาย แผน
งานและโครงการไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ครอบคลุมชุมชนทุกชุมชน ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ผู้น�าชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาล ได้ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมท�า
และร่วมตัดสินใจ เพื่อที่จะพัฒนาให้ก้าวไกลสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภายภาคหน้าต่อไป
 ท้ายนี้กระผม ขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่ทุกท่านให้ความ
เคารพนับถือ จงดลบันดาลให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลต�าบลน�้าโสมทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข 
ความเจริญ มีสุขภาพที่แข็งแรง ประสบผลส�าเร็จทุกประการ
 

นายฎ�าริ หงษาพันธ์
นายกเทศมนตรีต�าบลน�้าโสม
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เทศบาลต�าบลน�้าโสม ประจ�าปี 2557

สารจาก

ปลัดเทศบาลต�าบลน�้าโสม
เรียน   หัวหน้าส่วนราชการ 
  และพี่น้องประชาชน
  ชาวเทศบาลต�าบลน�้าโสมทุกท่าน 
 เทศบาลต�าบลน�้าโสม เป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่มีความใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด 
มีหน้าที่ให้บริการประชาชนดูแลความทุกข์สุขของ
ประชาชน ซึง่ในการพฒันาบ้านเมอืงนัน้ต้องอาศยั
ความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย ทั้งฝ่ายบริหาร 
(นายกเทศมนตรี) ฝ่ายนิติบัญญัติ (สภาเทศบาล) 
และฝ่ายข้าราชการประจ�า (พนกังาน) ลกูจ้าง และ
สิ่งที่ส�าคัญที่สุด คือ ความสมัครสมานสามัคคี  
ความร่วมมือเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันของพี่น้อง
ประชาชนทุกคนในเขตต�าบลน�้าโสม รวมถึงหน่วย
งานองค์กรต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน เพือ่ให้การ
พฒันาเทศบาลต�าบลน�า้โสม เป็นไปในทศิทางเดยีวกนัและเกดิประโยชน์สงูสดุต่อประชาชน ทีผ่่านมาผมได้
มีโอกาสมารับใช้พ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ต�าบลน�้าโสม และได้ท�าหน้าที่ในการให้บริการประชาชนทุกท่านภาย
ใต้หลักธรรมาภิบาล และน้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้
เพือ่แก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนสร้างคณุภาพชวีติทีด่ี
ให้แก่ประชาชนผมหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าความปรารถนาดรีะหว่างเทศบาลกบัประชาชน จะร่วมกนัขบัเคลือ่น
การพัฒนาเทศบาลต�าบลน�้าโสมให้เจริญก้าวหน้าและเป็นเมืองที่น่าอยู่ตลอดไป

นายณัฐพงศ์ ขจรนาม
ปลัดเทศบาลต�าบลน�้าโสม
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คณะผู้บริหาร

เทศบาลต�าบลน�้าโสม
 

  1. นายฎ�าริ หงษาพันธ์   นายกเทศมนตรีต�าบลน�้าโสม
  2. นายทวีศักดิ์ อาจหาญ  รองนายกเทศมนตรีต�าบลน�้าโสม
  3. นายศรีนวน เสาทองดี  รองนายกเทศสมนตรีต�าบลน�้าโสม
  4. นายอุดม จันทรสงเคราะห์  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต�าบลน�้าโสม
  5. นายประสงค์ ศรีวิรัตน์  เลขานุการนายกเทศมนตรีต�าบลน�้าโสม
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เทศบาลต�าบลน�้าโสม ประจ�าปี 2557

สมาชิกสภา

เทศบาลต�าบลน�้าโสม
 

  1. นายขันตี มีโสภา   ประธานสภาเทศบาลต�าบลน�้าโสม
  2. นายสมพร ดวงทา   รองประธานสภาเทศบาลต�าบลน�้าโสม
  3. นายค�าพันธ์ ภูหนององค์  สมาชิกสภาเทศบาลต�าบลน�้าโสม
  4. นายเจตสิก เทพบุปผา  สมาชิกสภาเทศบาลต�าบลน�้าโสม
  5. นางเยาวรัตน์ บุญแสง  สมาชิกสภาเทศบาลต�าบลน�้าโสม
  6. นางธนพร ฤทธิ์อ้วน   สมาชิกสภาเทศบาลต�าบลน�้าโสม
  7. นายขวัญชัย ขันสี   สมาชิกสภาเทศบาลต�าบลน�้าโสม
  8. นายสุขสัญ ดีลุนชัย   สมาชิกสภาเทศบาลต�าบลน�้าโสม
  9. นายสมจิต โสมทอง   สมาชิกสภาเทศบาลต�าบลน�้าโสม
  10. นายปริญญา ศรีบุญเรือง  สมาชิกสภาเทศบาลต�าบลน�้าโสม
  11. นายพศิน นันทกุล   สมาชิกสภาเทศบาลต�าบลน�้าโสม
  12. นายสุนี สนสุรัตน์   สมาชิกสภาเทศบาลต�าบลน�้าโสม
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 หัวหน้าส่วนราชการ
 
 

นางสรัญญา มิ่งเมือง    นางพรทิพย์ เรืองเศรษฐี  นายจักรินทร์ เรืองศรี
หัวหน้าส�านักปลัด    ผู้อ�านวยการกองคลัง    นักบริหารงานช่าง      
          รกัษาการผูอ้�านวยการกองช่าง

 

นายวีระพงษ์ พรมทา    นางสาวภักดี พหลทัพ    นางสาวอรวรรณ ชืน่วารนร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ นักบริหารการศึกษา
รักษาการผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขฯ รักษาการผู้อ�านวยการกองวิชาการ รักษาการผู้อ�านวยการ
     และแผนงาน     กองการศึกษา

นางสาวธนภคพร   นูกลึง
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม
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เทศบาลต�าบลน�้าโสม ประจ�าปี 2557

ข้อมูลพนักงาน

เทศบาลต�าบลน�้าโสม
ส�ำนักปลัด	 	 	 	 	 	 กองคลัง
1. พนักงานเทศบาล  6  คน       1. พนักงานเทศบาล  4  คน
2. พนักงานจ้างตามภารกิจ  7  คน   2. พนักงานจ้างตามภารกิจ  3  คน
3. พนักงานจ้างทั่วไป  5  คน                                                  

กองวิชำกำรและแผนงำน	 	 	 กองช่ำง
1. พนักงานเทศบาล  3  คน       1. พนักงานเทศบาล  3  คน   
2. พนักงานจ้างตามภารกิจ 1  คน      2. พนักงานจ้างตามภารกิจ  5  คน   
3. พนักงานจ้างทั่วไป  1  คน      3. พนักงานจ้างทั่วไป  4  คน   
 
กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม	 	 กองสวัสดิกำร
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ 1  คน      1. พนักงานเทศบาล  2  คน   
2.พนักงานจ้างทั่วไป  9  คน       2. พนักงานจ้างตามภารกิจ  1  คน   
3.พนักงานจ้างเหมา  14  คน        

กองกำรศึกษำ	 	 	 	 	 โรงเรียนเทศบำลต�ำบลน�้ำโสม
1. พนักงานเทศบาล  6  คน       1. ผู้อ�านวยการ  1  คน   
2. พนักงานจ้างตามภารกิจ  9  คน      2. ครู  6  คน   
       3.ลูกจ้างประจ�า  1  คน    
       4. ลูกจ้างตามภารกิจ   3 คน
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งบประมาณรายรับประจ�าปี 2557

	 รำยรับ	 รำยรับ	 ประมำณกำร	 ประมำณกำร
	 	 	 จริงปี	2556	 ปี	2556	 ปี	2557
	 รำยได้จับเก็บเอง				 	 	
  หมวดภาษีอากร  113,441.55 107,000 113,500
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,035,322 636,400 1,164,700
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 228,435.99 450,000 421,000
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - - -
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  132,563 175,600 235,300
  หมวดรายได้จากทุน  -  -
	 	 	 รวมรำยได้จัดเก็บเอง	 1,509,762.54	 1,369,000	 1,934,500
 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่น   
  หมวดภาษีจัดสรร  18,242,153.62 19,631,000 22,065,500
	 	 	 รวมรำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร	 18,242,153.62	 19,631,000	 22,065,500
	 	 	 ปกครองส่วนท้องถิ่น	
 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  22,231,673 18,000,000 18,000,000
	 	 	 รวมรำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กร	 22,231,673	 18,000,000	 18,000,000
	 	 	 ปกครองส่วนท้องถิ่น	
	 	 	 รวม	 41,983,589.16	 39,000,000	 42,000,000
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เทศบาลต�าบลน�้าโสม ประจ�าปี 2557

งบประมาณรายจ่าย ประจ�าปี 2557

	 รำยจ่ำย	 รำยจ่ำยจริง	 ประมำณกำร	 ประมำณกำร
	 	 	 ปี	2556	 ปี	2556	 ปี	2557
 จ่ายจากงบประมาณ   
    งบกลาง  1,205,590 1,715,220 1,861,600
    งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ�า  10,111,793 14,618,590 16,766,430
  และค่าจ้างชั่วคราว)  
    งบด�าเนินงาน(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย 6,229,575.79 13,448,270 13,212,670
  และวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค) 
    งบลงทุน(หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 205,850 6,415,000 5,322,500
    งบรายจ่ายอื่น(หมวดรายจ่ายอื่น) 119,224 140,000 50,000
    งบเงินอุดหนุน(หมวดเงินอุดหนุน) 1,937,448 2,662,920 4,786,800
	 	 	 รวมรำยจ่ำยจำกงบประมำณ	 19,809,480.79	 39,000,000	 42,000,000
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งบประมาณตามแผนด�าเนินงาน ประจ�าปี 2557

	 	 	 ด้ำน	 ยอดรวม
 ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป  11,964,890
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,761,870
 ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม 
  แผนงานการศึกษา  13,396,680
  แผนงานสาธารณสุข  3,029,260
  แผนงานสังคมสงเคราะห์  1,400,260
  แผนงานเคหะและชุมชน  3,229,000
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,701,500
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 555,000
 ด้ำนกำรเศรษฐกิจ 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,057,940
          แผนงานการเกษตร  1,042,000
          แผนงานการพาณิชย์  -
 ด้ำนกำรด�ำเนินงำนอื่น 
  แผนงานงบกลาง  1,861,600
	 	 	 งบประมำณรำยจ่ำยทั้งสิ้น	 42,000,000
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วารสารรายงานกิจการ

เทศบาลต�าบลน�้าโสม ประจ�าปี 2557

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

และพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

	 ล�ำดับที่	 โครงกำร	 งบประมำณ	(บำท)

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านน�้าโสม ม.1
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพน ม.4
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกน้อย ม.8
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสมบูรณ์ ม.9
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านน�้าปด ม.13
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนบก ม.14
โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านน�้าปด ม.3
โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านน�้าโพน ม.4
โครงการก่อเสริมไหล่ทาง ถนน คสล. บ้านน�้าทรง ม.6
โครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านโพน ม.4
โครงการก่อสร้างลาน คสล.บ้านโนนภูทอง ม.15
โครงการก่อสร้างศาลาพักญาติ บ้านโนนสวรรค์ ม.6
โครงการก่อสร้างฝายน�้าล้น คสล. บ้านม่วง ม.2
โครงการก่อสร้างฝายน�้าล้น คสล. บ้านแสงทองพัฒนา ม.12
โครงการฝึกทบทวนครู ในเขต ทต.น�้าโสม
โครงการวันเทศบาล
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลวันสงกรานต์
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานศุนย์ อปพร. หรือเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โครงการกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร.
โครงการวันเด็กแห่งชาติ
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
โครงการอบรมอาสาสมัครเครือข่ายโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการแก้ปัญหาการว่างงานส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด�าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท�าแผนชุมชน
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารการผลิตกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ
โครงการประเพณีสงกรานต์
โครงกรประเพณีบุญบั้งไฟ
โครงการประเพณีแข่งเรือ
โครงการประเพณีลอยกระทง
โครงการประเพณีเข้าพรรษา 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

228,800 
53,900
33,600

118,100
322,500
278,900
93,000
19,200

354,600
281,000
769,500
466,000
521,000
521,000
20,000
30,000
20,000
50,000
63,700
63,700

150,000
20,000
20,000
50,000
20,000
21,000
30,000

100,000
50,000
30,000

100,000
150,000
200,000
200,000
50,000
50,000
15,000

5,364,500



13NAMSOM SUBDISTRICT MUNICIPALITY

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 

ประจ�าปี ๒๕๕๗

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗



14
วารสารรายงานกิจการ

เทศบาลต�าบลน�้าโสม ประจ�าปี 2557

โครงการฝึกซ้อมการป้องกัน การระงับอัคคีภัย

ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๕๗

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗

 



15NAMSOM SUBDISTRICT MUNICIPALITY

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน อปพร. 

ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๕๗

วันที่ ๒๖ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗



16
วารสารรายงานกิจการ

เทศบาลต�าบลน�้าโสม ประจ�าปี 2557

โครงการฝึกอบรบส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

ให้แก่ประชาชน “การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก”

วันที่ ๑ - ๒ เมษายน ๒๕๕๗ 



17NAMSOM SUBDISTRICT MUNICIPALITY

โครงการงานประเพณีวันสงกรานต์ 

ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๕๗

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗
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วารสารรายงานกิจการ

เทศบาลต�าบลน�้าโสม ประจ�าปี 2557

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท�าแผนชุมชน 

ประจ�าปี ๒๕๕๗ จ�านวน ๑๒ หมู่บ้าน ๒ ต�าบล 

ในเขตเทศบาลต�าบลน�้าโสม

ระหว่างวันที่ ๒๑ เมษายน – ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗



19NAMSOM SUBDISTRICT MUNICIPALITY

วันเทศบาล ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๕๗

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗
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วารสารรายงานกิจการ

เทศบาลต�าบลน�้าโสม ประจ�าปี 2557

เวทีเสวนาสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

เดินหน้าประเทศไทย

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗

 



21NAMSOM SUBDISTRICT MUNICIPALITY

ร่วมงานวันวิสาขบูชา 

ณ หอประชุมอ�าเภอน�้าโสม

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗



22
วารสารรายงานกิจการ

เทศบาลต�าบลน�้าโสม ประจ�าปี 2557

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน

บนพื้นฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗



23NAMSOM SUBDISTRICT MUNICIPALITY

โครงการประเพณีเข้าพรรษา

ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗



24
วารสารรายงานกิจการ

เทศบาลต�าบลน�้าโสม ประจ�าปี 2557

โครงการกระจายเกลือไอโอดีนคืนสู่สถานศึกษา

และชุมชน ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗



25NAMSOM SUBDISTRICT MUNICIPALITY

ร่วมงานพิธีวันแม่แห่งชาติ 

วันที่ 12 สิงหาคม 2557

ณ หอประชุมเทศบาลต�าบลน�้าโสม
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วารสารรายงานกิจการ

เทศบาลต�าบลน�้าโสม ประจ�าปี 2557

 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

ณ อ่างเก็บน�้าห้วยน�้าทรงตอนบน



27NAMSOM SUBDISTRICT MUNICIPALITY

การประชุมสภาเทศบาลต�าบลน�้าโสม 

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต�าบลน�้าโสม



28
วารสารรายงานกิจการ

เทศบาลต�าบลน�้าโสม ประจ�าปี 2557

โครงการมอบผ้าห่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว

ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖


