ประกาศ อบต.หนองย่างชิ้น
เรื่อง การรายงานผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561
*******************************************
ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กาหนดให้ อปท.สภาท้องถิน่ และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดาเนินงานให้
ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5)กาหนดให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง
ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อบต.หนองย่างชิ้น จึงขอประกาศผลการดาเนินงานการจัดทางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดาเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มา เพื่อให้ประชาชนได้มสี ่วนร่วมในการตรวจสอบและกากับการบริหารจัดการอบต.หนองย่างชิ้น ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.หนองย่างชิ้น
"สังคมน่าอยู่ เศรษฐกิจมั่นคง ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
ข. พันธกิจ ของอบต.หนองย่างชิ้น
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.หนองย่างชิ้นได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์
2. การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว และวัฒนธรรม
3. การพัฒนาการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร
4. การพัฒนาสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม เหตุราคาญ และกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ
5. การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่
6. การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ
ง. การวางแผน
อบต.หนองย่างชิ้น ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวง
มหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริง
ของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนามาจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 4 ปี ต่อไป
อบต.หนองย่างชิ้น ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 โดยได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตาม
แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากร
มนุษย์

จานวน
43

2561
งบประมาณ
9,949,000.00

จานวน
34

2562
งบประมาณ
7,269,000.00

2563
จานวน งบประมาณ
41

7,869,000.00

2564
งบประมาณ
35

7,419,000.00

การพัฒนา
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว และ
วัฒนธรรม
การพัฒนาการ
เกษตร และ
อุตสาหกรรม
การเกษตร
การพัฒนา
สาธารณสุข
สิ่งแวดล้อม
เหตุราคาญ
และกิจการที่
เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ
การพัฒนาด้าน
เมืองน่าอยู่
การปรับสมดุล
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ
รวม

7

600,000.00

7

3,590,000.00

7

3,590,000.00

8

890,000.00

17

2,368,000.00

6

510,000.00

14

1,540,000.00

7

610,000.00

17

1,344,000.00

9

424,000.00

12

614,000.00

12

514,000.00

48

30,639,400.00

13

4,250,000.00

26

6,580,000.00

13

2,850,000.00

24

2,024,700.00

12

770,000.00

16

796,700.00

13

915,000.00

156

46,925,100.00

81

16,813,000.00

116 20,989,700.00

88

13,198,000.00

จ. การจัดทางบประมาณ
ผู้บริหารอบต.หนองย่างชิ้น ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมือ่ วันที่ 1 กันยายน 2560 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ
จานวน 62 โครงการ งบประมาณ 10,833,500 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์
โครงการ
ตามข้อบัญญัติ
การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์

12

6,554,000.00

การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว และวัฒนธรรม

6

420,000.00

การพัฒนาการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร

4

428,000.00

การพัฒนาสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม เหตุราคาญ และกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

8

432,000.00

การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่

20

2,464,000.00

การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ

12

535,500.00

62

10,833,500.00

รวม

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.หนองย่างชิ้น มีดังนี้
แหล่งที่มา จานวน
วัตถุ
ยุทธศาสตร์
โครงการ
งบประมาณ งบประมาณ
ประสงค์
1. การพัฒนาด้านทรัพยากร โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยา
100,000.00 เพื่อส่งเสริมการ
มนุษย์
เสพติด
เล่นกีฬาและ
ห่างไกลยาเสพติด
2. การพัฒนาด้านทรัพยากร โครงการวันเด็กแห่งชาติ
30,000.00 เพื่อสนับสนุน
มนุษย์
กิจกรรมเด็ก
3. การพัฒนาด้านทรัพยากร โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
16,000.00 เพื่อให้ความรู้ ใน
มนุษย์
และการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ด้านคุณธรรม
ซ้อน ของข้าราชการการเมือง และ
จริยธรรมและการ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ป้องกัน
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน
4. การพัฒนาด้านทรัพยากร โครงการขอพร รดน้าดาหัวผูส้ ูงอายุ
20,000.00 เพื่อพัฒนา
มนุษย์
คุณภาพชีวิตผู้สูง
วัย
5. การพัฒนาด้านทรัพยากร โครงการติดตั้งราวสแตนเลสสาหรับ
30,000.00 เพื่ออานวยความ
มนุษย์
ผู้พิการ
สะดวกให้กับผู้
พิการในการติดต่อ
ราชการ
6. การพัฒนาด้านทรัพยากร เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
4,278,000.0 เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพ
มนุษย์
0 ผู้สูงอายุตาม
นโยบายของ
รัฐบาล
7. การพัฒนาด้านทรัพยากร เบี้ยยังชีพคนพิการ
1,920,000.0 เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพ
มนุษย์
0 พิการตามนโยบาย
ของรัฐบาล
8. การพัฒนาด้านทรัพยากร เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
60,000.00 เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพ
มนุษย์
ผู้ป่วยเอดส์ตาม
นโยบายของ
รัฐบาล
9. การพัฒนาด้านทรัพยากร โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพสภา
30,000.00 เพื่อให้เด็กและ
มนุษย์
เด็กและเยาวชน ตาบลหนองย่างชิ้น
เยาวชนมีทักษะ
ความรู้ในการ
ช่วยเหลือสังคม
10 การพัฒนาด้านทรัพยากร โครงการฝึกอบรมการสร้างอาชีพ
20,000.00 เพื่อให้ประชาชน
. มนุษย์
จากวัสดุเหลือใช้จากขยะรีไซเคิล
ทั่วไปได้มีความรู้
สร้างอาชีพและ
รายได้ให้
ครอบครัว
11 การพัฒนาด้านทรัพยากร โครงการฝึกอบรมทาดอกไม้จันทน์
20,000.00 เพื่อสร้างอาชีพ

ผลผลิต
จัดการแข่งขันกีฬา
เยาวชน
สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก
ข้าราชการการเมือง และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุกคน

การรดน้าดาหัวผู้สูงอายุ

ราวสแตนเลส

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เบี้ยยังชีพคนพิการ

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

สภาเด็กและเยาวชนมี
ความเข้มแข็ง

การฝึกอบรมการสร้าง
อาชีพจากวัสดุเหลือใช้
จากขยะรีไซเคิล

ดอกไม้จันทน์

.

มนุษย์

ให้กับผู้สูงอายุ

12 การพัฒนาด้านทรัพยากร โครงการอบรมแปรรูปอาหาร ให้กับ
. มนุษย์
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส

13 การพัฒนาส่งเสริมการ โครงการจัดกิจกรรมประเพณี
. ท่องเทีย่ ว และวัฒนธรรม สงกรานต์
14 การพัฒนาส่งเสริมการ อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบลหนอง
. ท่องเทีย่ ว และวัฒนธรรม ย่างชิ้นในการอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น(งานบุญมหาชาติ)
15 การพัฒนาส่งเสริมการ อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอาเภอเรณู
. ท่องเที่ยว และวัฒนธรรม นคร ในการจัดงานประเพณีไหลเรือ
ไฟ
16 การพัฒนาส่งเสริมการ อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอาเภอเรณู
. ท่องเที่ยว และวัฒนธรรม นคร ในการอนุรักษ์สืบสานประเพณี
ฟ้อนราผู้ไท
17 การพัฒนาส่งเสริมการ ส่งเสริมภูมิปัญญาประเพณีประจา
. ท่องเทีย่ ว และวัฒนธรรม ท้องถิ่น ?กินปลาห้วยแคน แดน
กระติบข้าวใหญ่ ลาบไก่งวงแซบ?

18 การพัฒนาส่งเสริมการ อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอาเภอเรณู
. ท่องเทีย่ ว และวัฒนธรรม นครในการดาเนินงานตามโครงการ
สมทบทุนสร้างซุ้มถวาย
ดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วน
ภูมิภาค
19 การพัฒนาการเกษตร โครงการก่อสร้างเสริมคอนกรีต
. และอุตสาหกรรม
คลองส่งน้าเพื่อการเกษตร
การเกษตร

20 การพัฒนาการเกษตร
. และอุตสาหกรรม
การเกษตร

โครงการ น้าคือชีวิต ศาสตร์
พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสาน
ประชารัฐ

21 การพัฒนาการเกษตร
. และอุตสาหกรรม

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้า
เพื่อการเกษตร

ให้กับผู้สูงอายุ
30,000.00 เพื่อให้สตรี
ผู้สูงอายุ
ผู้ด้อยโอกาส
สามารถแปรรูป
อาหารด้วยตัวเอง
ได้
100,000.00 เพื่อส่งเสริม
ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น
100,000.00 เพื่ออนุรักษ์
ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น
50,000.00 เพื่อส่งเสริม
ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น
10,000.00 เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีชาวผู้
ไทย
150,000.00 เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมภูมิ
ปัญญาประจา
ตาบล

การอบรมแปรรูปอาหาร

สนับสนุนประเพณี
สงกรานต์ 1 ครั้ง
อนุรักษ์ประเพณีงานบุญ
มหาชาติ
สนับสนุนงานประเพณี
ไหลเรือไฟ 1 ครั้ง
สนับสนุนฟ้อนราผู้ไทย

กิจกรรมส่งเสริมภูมิ
ปัญญาประเพณีประจา
ท้องถิ่น ?กินปลาห้วยแคน
แดนกระติบข้าวใหญ่ ลาบ
ไก่งวงแซบ?
10,000.00 เพื่อแสดงถึงความ สนับสนุนสภาวัฒนธรรม
จงรักภักดี และ อาเภอ
ร่วมไว้อาลัยใน
หลวงรัชกาลที่ ๙

250,000.00 เพื่อเสริมคอนกรีต คลองส่งน้าเพื่อการเกษตร
คลองส่งน้า ลด
การซึมของน้าใน
คลองส่งน้าเพื่อ
การเกษตร
150,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ การทาเกษตรผสมผสาน
เกษตรกรมีการ
จัดการพื้นที่ทากิน
อย่างเป็นระบบ
ตามแนวทางของ
ศาสตร์พระราชา
18,000.00 เพื่อให้มีน้า
ท่อส่งน้าเพื่อการเกษตร
เพียงพอสาหรับ

การเกษตร
22 การพัฒนาการเกษตร
. และอุตสาหกรรม
การเกษตร
23 การพัฒนาสาธารณสุข
. สิ่งแวดล้อม เหตุราคาญ
และกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
24 การพัฒนาสาธารณสุข
. สิ่งแวดล้อม เหตุราคาญ
และกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
25 การพัฒนาสาธารณสุข
. สิ่งแวดล้อม เหตุราคาญ
และกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
26 การพัฒนาสาธารณสุข
. สิ่งแวดล้อม เหตุราคาญ
และกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
27 การพัฒนาสาธารณสุข
. สิ่งแวดล้อม เหตุราคาญ
และกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ

การเกษตร
โครงการประตูระบายน้า

บริการกาจัดขยะ

ประตูระบายน้า

การบริการกาจัดขยะ
ภายในตาบล

จัดซื้อน้ายาเคมีกาจัดยุงลาย

40,000.00 เพื่อป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

มีการพ่นหมอกควันทั่วถึง
ตาบลปลอดโรค
ไข้เลือดออก

จัดซื้อทรายอเบท

50,000.00 เพื่อป้องกันการ
แพร่ระบาดของ
ยุงลาย

จานวน ๑๐ ถัง

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(สาหรับเติมเครื่องพ่น และผสม
น้ายาเคมี)

50,000.00 เพื่อใช้ในการผสม น้ามันเชื้อเพลิง
และเติมเครื่องพ่น
หมอกควัน

จัดซื้อฟลูออไรด์วานิช

28 การพัฒนาสาธารณสุข อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
. สิ่งแวดล้อม เหตุราคาญ
และกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
29 การพัฒนาสาธารณสุข โครงการรณรงค์คัดแยกขยะที่ต้น
. สิ่งแวดล้อม เหตุราคาญ ทาง
และกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
30 การพัฒนาสาธารณสุข
. สิ่งแวดล้อม เหตุราคาญ
และกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
31 การพัฒนาด้านเมืองน่า
. อยู่

10,000.00 เพื่อให้มีน้า
เพียงพอสาหรับ
การเกษตร
100,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่า
กาจัดขยะ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโคกเจริญ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ที่ 5

12,000.00 เพื่อเคลือบฟันเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และเด็ก
อนุบาลโรงเรียนที่
สังกัด สพฐ.ใน
พื้นที่ตาบลหนอง
ย่างชิ้น
60,000.00 เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตใน
ด้านสุขภาพของ
ประชาชน
20,000.00 เพื่อให้ประชาชน
ตาบลหนองย่าง
ชิ้นได้มีการขัด
แยกขยะใน
ครัวเรือน
100,000.00 เพื่อให้ภูมิทัศน์
ความสวยงาม
เป็นระเบียบ
สะอาด
159,000.00 เพื่อการขนส่ง
สินค้าทางการ
เกษตรรวดเร็ว

ฟลูออไรด์วานิช

อุดหนุนศูนย์สาธารณสุข
มูลฐาน

การรณรงค์คัดแยกขยะที่
ต้นทาง

ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

ถนนคอนกรีต

32 การพัฒนาด้านเมืองน่า โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
. อยู่
เหล็กหมู่ที่ 7

33 การพัฒนาด้านเมืองน่า โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
. อยู่
เหล็ก หมู่ท่ี 8
34
.
35
.
36
.
37
.

การพัฒนาด้านเมืองน่า
อยู่
การพัฒนาด้านเมืองน่า
อยู่
การพัฒนาด้านเมืองน่า
อยู่
การพัฒนาด้านเมืองน่า
อยู่

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้า
คสล. พร้อมบ่อพัก
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายในตาบล
โครงการจัดซื้อยางมะตอยผสมเสร็จ
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 5

38 การพัฒนาด้านเมืองน่า โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร
. อยู่
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 1

39 การพัฒนาด้านเมืองน่า ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาของ
. อยู่
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่าง
ชิ้น

40
.
41
.
42
.

การพัฒนาด้านเมืองน่า
อยู่
การพัฒนาด้านเมืองน่า
อยู่
การพัฒนาด้านเมืองน่า
อยู่

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนเทศกาลปีใหม่
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนเทศกาลสงกรานต์
โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่าง
ชิ้น

43 การพัฒนาด้านเมืองน่า โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องประชุม
. อยู่
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนอง
ย่างชิ้น

44 การพัฒนาด้านเมืองน่า โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
. อยู่
เหล็ก ศพด.โคกเจริญ

150,000.00 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม
100,000.00 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
500,000.00 เพื่อป้องกันน้า
ท่วมขัง
100,000.00 เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
50,000.00 เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม
99,000.00 เพื่อให้ประชาชน
ใช้เป็นสถานที่จัด
กิจกรรม
สาธารณะต่างๆ
250,000.00 เพื่อใช้เป็นสถานที่
จัดกิจกรรมที่เป็น
สาธารณะ
ประโยชน์
100,000.00 เพื่อให้มีน้า
เพียงพอสาหรับ
อุปโภคภายใน
องค์กร และ
บริการประชาชน
15,000.00 เพื่อลดอุบัตเิ หตุ
บนท้องถนน
15,000.00 เพื่อลดอุบัตเิ หตุ
บนท้องถนน
177,000.00 เพื่อใช้เป็นสถานที่
จัดกิจกรรมที่เป็น
สาธารณะ
ประโยชน์
100,000.00 มีสถานที่ในการ
จัดการประชุม
ต่างๆที่กว้างขึ้น
สะอาด และ
เหมาะสม
100,000.00 เพื่อก่อสร้างถนน
คสล.ทางเดินเข้า
ศพด.โคกเจริญ

ถนนคอนกรีต

ถนนคอนกรีต

ท่อระบายน้า คสล.
ถนนลูกรัง
ยางมะตอย
ศาลาเอนกประสงค์

อาคารเอนกประสงค์

ระบบประปา ของ อบต.

จุดบริการประชาชน
จุดบริการประชาชน
ลานเอนกประสงค์

ห้องประชุมสภา อบต.
หนองย่างชิ้น

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

45 การพัฒนาด้านเมืองน่า โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนา
. อยู่
เด็กเล็กบ้านนาดี
46 การพัฒนาด้านเมืองน่า โครงการขุดลอกทาความสะอาดราง
. อยู่
ระบายน้า
47 การพัฒนาด้านเมืองน่า โครงการก่อสร้างขุดวางท่อระบาย
. อยู่
น้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก
หมู่ที่ 3
48 การพัฒนาด้านเมืองน่า โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
. อยู่
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ 4
49 การพัฒนาด้านเมืองน่า โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
. อยู่
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ 6
50 การพัฒนาด้านเมืองน่า โครงการก่อสร้างทาสีศูนย์พัฒนา
. อยู่
เด็กเล็กวัดสระพังทอง

51 การปรับสมดุลและเพิ่ม
. ประสิทธิภาพ การบริหาร
จัดการภาครัฐ
52 การปรับสมดุลและเพิ่ม
. ประสิทธิภาพ การบริหาร
จัดการภาครัฐ

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน
(ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู)

53 การปรับสมดุลและเพิ่ม
. ประสิทธิภาพ การบริหาร
จัดการภาครัฐ
54 การปรับสมดุลและเพิ่ม
. ประสิทธิภาพ การบริหาร
จัดการภาครัฐ
55 การปรับสมดุลและเพิ่ม
. ประสิทธิภาพ การบริหาร
จัดการภาครัฐ
56 การปรับสมดุลและเพิ่ม
. ประสิทธิภาพ การบริหาร
จัดการภาครัฐ
57 การปรับสมดุลและเพิ่ม
. ประสิทธิภาพ การบริหาร
จัดการภาครัฐ
58 การปรับสมดุลและเพิ่ม
. ประสิทธิภาพ การบริหาร

จัดซื้อวัสดุสานักงาน

โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

30,000.00 เพื่อปรับปรุง
ศพด.บ้านนาดีให้
มีพื้นที่กว้างขึ้น
32,000.00 เพื่อทาความ
สะอาดรางระบาย
น้าภายในหมู่บ้าน
27,000.00 เพื่อป้องกันน้า
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน
205,000.00 เพื่อป้องกันน้า
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน
205,000.00 เพื่อป้องกันน้า
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน
50,000.00 เพื่อปรับปรุงให้
ศพด.วัดสระพัง
ทองน่าอยู่ ดู
สะอาด
64,800.00 เพื่อใช้ปฏิบัติ
ราชการและ
บริการประชาชน
50,000.00 เพื่อเป็นฐานข้อมูล
ในการบริหาร
จัดการทาง
ราชการ
125,000.00 เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ

โดมหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนาดี
ทาความสะอาดราง
ระบายน้า
ท่อระบายน้า คสล.

รางระบาย คสล.น้ารูปตัว
ยู
รางระบาย คสล.น้ารูปตัว
ยู
ทาสีรั้ว ศพด.

เครื่องปรับอากาศ

แผนที่ภาษีตาบล

วัสดุสานักงาน

60,000.00 เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

5,000.00 เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ

วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

170,000.00 เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วัสดุเครื่องแต่งกาย

5,000.00 เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ

วัสดุเครื่องแต่งกาย

จัดซื้อเก้าอี้สานักงาน

2,000.00 เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ

เก้าอี้สานักงาน

จัดการภาครัฐ
59 การปรับสมดุลและเพิ่ม
. ประสิทธิภาพ การบริหาร
จัดการภาครัฐ
60 การปรับสมดุลและเพิ่ม
. ประสิทธิภาพ การบริหาร
จัดการภาครัฐ
61 การปรับสมดุลและเพิ่ม
. ประสิทธิภาพ การบริหาร
จัดการภาครัฐ
62 การปรับสมดุลและเพิ่ม
. ประสิทธิภาพ การบริหาร
จัดการภาครัฐ

จัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์สานักงาน

7,700.00 เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ

จัดซื้อตู้ทาน้าร้อน น้าเย็น แบบตั้ง
พื้น ขนาด 2 ก๊อก

5,000.00 เพื่อใช้ในการ
ตู้ทาน้าร้อน น้าเย็น
บริการประชาชน

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็กชนิด 2
บานเปิด

เครื่องปริ๊นเตอร์สานักงาน

11,000.00 เพื่อใช้ในการเก็บ
เอกสารของทาง
ราชการ
30,000.00 เพื่อพัฒนา
ปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวของ
ท้องถิ่น

อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการดาเนินการตามโครงปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อ การจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตาบลระดับ
อาเภอ

ตู้เก็บเอกสารเหล็กชนิด 2
บานเปิด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
อบต.ระดับอาเภอ

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
อบต.หนองย่างชิ้น มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา
รวม 1 โครงการ จานวนเงิน 16,000 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จานวน 1 โครงการ จานวนเงิน 16,000 ล้านบาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์
ได้ดังนี้
การก่อหนี้ผูกพัน/
ยุทธศาสตร์
โครงการ
โครงการ
การเบิกจ่ายงบประมาณ
ลงนามในสัญญา
การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์
รวม

1

16,000.00

1

16,000.00

1

16,000.00

1

16,000.00

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.หนองย่างชิ้น ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์

โครงการ
โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม
และการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ของ
ข้าราชการการเมือง
และเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

จานวน
งบประมาณ
16,000.00

วันที่ ระยะเว
วงเงินตาม
เซ็น ลาการ
คู่สัญญา
สัญญา
สัญญ ดาเนินง
า
าน
16,000.00 1/2561 08/0
1
1/25
61

รายงานสรุปผลการดาเนินงาน ปี 2561
อบต.หนองย่างชิ้น เรณูนคร จ.นครพนม

ยุทธศาสตร์
1.การพัฒนาด้านทรัพยากร
มนุษย์
2.การพัฒนาส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว และวัฒนธรรม
3.การพัฒนาการเกษตร และ
อุตสาหกรรมการเกษตร
4.การพัฒนาสาธารณสุข
สิ่งแวดล้อม เหตุราคาญ และ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ
5.การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่
6.การปรับสมดุลและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การบริหาร
จัดการภาครัฐ

แผนการดาเนินการ
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา
เบิกจ่าย
100%
ทั้งหมด
จานวน งบประมา จานวน งบประม จานวน งบประมา จานวน งบประมา จานวน
งบประมาณ
โครงการ
ณ
โครงการ าณ โครงการ ณ โครงการ ณ โครงการ
43.0

9.95

12.0

6.55

1.0

0.02

1.0

0.02

1.0

0.02

7.0

0.60

6.0

0.42

0.0

0.00

0.0

0.00

0.0

0.00

17.0

2.37

4.0

0.43

0.0

0.00

0.0

0.00

0.0

0.00

17.0

1.34

8.0

0.43

0.0

0.00

0.0

0.00

0.0

0.00

48.0

30.64

20.0

2.46

0.0

0.00

0.0

0.00

0.0

0.00

24.0

2.02

12.0

0.54

0.0

0.00

0.0

0.00

0.0

0.00

ช. ผลการดาเนินงาน
อบต.หนองย่างชิ้น ได้ดาเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2561 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประ
ประสบผลสาเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดาเนินงานที่สาคัญดังนี้
1. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของข้าราชการการเมือง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานข
พัฒนาและปรับปรุงการดาเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2561
นายยุทธพงศ์ สุวรรณพรหม
นายกอบต.หนองย่างชิ้น

