ประกาศ อบต.หนองย่างชิ้น
เรื่อง การรายงานผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562
*******************************************
ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กาหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดาเนินงานให้ประชาชนทราบ
รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถินมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) กาหนดให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันทีผ่ ู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ดังนั้นเพื่อการปฏิบตั ิให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.
หนองย่างชิ้น จึงขอประกาศผลการดาเนินงานการจัดทางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดาเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีสว่ นร่วมในการตรวจสอบและกากับการบริหารจัดการอบต.หนองย่างชิ้น ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.หนองย่างชิ้น
"สังคมน่าอยู่ เศรษฐกิจมั่นคง ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
ข. พันธกิจ ของอบต.หนองย่างชิ้น
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.หนองย่างชิ้นได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว และวัฒนธรรม
การพัฒนาการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร
การพัฒนาสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม เหตุราคาญ และกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่
การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ
ง. การวางแผน
อบต.หนองย่างชิ้น ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการ
ที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนามาจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป
อบต.หนองย่างชิ้น ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 โดยได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตาม
แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564)
ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์

2562
จานวน

งบประมาณ

2563

2564

จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ

54 10,059,000.00

60 10,559,000.00

54 10,109,000.00

9 13,790,000.00

9 13,790,000.00

11 11,190,000.00

การพัฒนาการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร

19 61,810,000.00

25 35,720,000.00

19 34,810,000.00

การพัฒนาสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม เหตุราคาญ และกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

16

2,356,170.00

19 2,546,170.00

18 2,416,170.00

การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่

54 36,932,400.00

65 45,542,400.00

49 31,312,400.00

การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว และวัฒนธรรม

การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ
ภาครัฐ
รวม

33

2,446,500.00

32 2,391,000.00

30 2,448,200.00

185

127,394,070.00

210 110,548,570.00

181 92,285,770.00

จ. การจัดทางบประมาณ
ผู้บริหารอบต.หนองย่างชิ้น ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมือ่ วันที่ 3 กันยายน 2561 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ
จานวน 49 โครงการ งบประมาณ 12,791,000 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

โครงการ

การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์

10

6,501,000.00

การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว และวัฒนธรรม

4

450,000.00

การพัฒนาการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร

-

-

การพัฒนาสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม เหตุราคาญ และกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

6

402,000.00

การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่

17

4,143,000.00

การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ

12

1,295,000.00

49

12,791,000.00

รวม
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.หนองย่างชิ้น มีดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
จานวน
งบประมาณ งบประมาณ

วัตถุ
ประสงค์

100,000.00 เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา
และห่างไกลยาเสพติด

ผลผลิต

1. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน
ต้านยาเสพติด

2. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์

โครงการวันเด็กแห่งชาติ

30,000.00 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเด็ก สนับสนุนกิจกรรมวัน
เด็ก

3. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม และการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ของ
ข้าราชการการเมือง และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ

16,000.00 เพื่อให้ความรู้ ในด้าน
ข้าราชการการเมือง
คุณธรรม จริยธรรมและการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ทุกคน

4. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์

สนับสนุนกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน

10,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
รู้จักออมทรัพย์

5. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เงินอุดหนุน 4,300,000.0 เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบมี
0 ตามนโยบายของรัฐบาล
วัตถุประสงค์

6. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์

เบี้ยยังชีพคนพิการ

เงินอุดหนุน 1,920,000.0 เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพพิการตาม เบี้ยยังชีพคนพิการ
แบบมี
0 นโยบายของรัฐบาล
วัตถุประสงค์

7. การพัฒนาด้าน

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

เงินอุดหนุน

60,000.00 เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วย

จัดการแข่งขันกีฬา
เยาวชน

สนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

ทรัพยากรมนุษย์

แบบมี
วัตถุประสงค์

เอดส์ตามนโยบายของ
รัฐบาล

8. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์

โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะ
การทาพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า
ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส

15,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ผู้พิการ และ กลุ่มทอพรมเช็ดเท้าใน
ผู้ด้อยโอกาสทาพรมเช็ดเท้า ตาบลหนองย่างชิ้น
ได้คณ
ุ ภาพ มีรายได้เสริม

9. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์

โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะ
การผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชน

20,000.00 เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็น
เอกลักษณ์ประจาชุมชน
ตาบลหนองย่างชิ้น

10. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดู
งานนอกสถานที่ของสภาเด็ก
และเยาวชนตาบลหนองย่างชิ้น

30,000.00 เพื่อส่งเสริมทักษะ ความรู้ สภาเด็กและเยาวชน
ในด้านต่างๆ ของกลุ่มสตรี ตาบลหนองย่างชิ้น
สภาเด็กและเยาวชน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

11. การพัฒนาส่งเสริมการ โครงการจัดกิจกรรมประเพณี
ท่องเที่ยว และ
สงกรานต์
วัฒนธรรม

100,000.00 เพื่อส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น

สนับสนุนประเพณี
สงกรานต์ 1 ครั้ง

12. การพัฒนาส่งเสริมการ ส่งเสริมภูมิปัญญาประเพณี
ท่องเที่ยว และ
ประจาท้องถิ่น กินปลาห้วยแคน
วัฒนธรรม
แดนกระติบข้าวใหญ่ ลาบไก่
งวงแซบ?

200,000.00 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมภูมิ
ปัญญาประจาตาบล

จัดกิจกรรมจานวน 1
ครั้ง

13. การพัฒนาส่งเสริมการ อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบล
ท่องเที่ยว และ
หนองย่างชิ้นในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น(งาน
บุญมหาชาติ)

100,000.00 เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น

อนุรักษ์ประเพณีงาน
บุญมหาชาติ

14. การพัฒนาส่งเสริมการ อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอาเภอ
ท่องเที่ยว และ
เรณูนคร ในการจัดงาน
วัฒนธรรม
ประเพณีไหลเรือไฟ

50,000.00 เพื่อส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น

สนับสนุนงานประเพณี
ไหลเรือไฟ 1 ครั้ง

15. การพัฒนาสาธารณสุข บริการกาจัดขยะ
สิ่งแวดล้อม เหตุ
ราคาญ และกิจการที่
เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ

90,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่ากาจัดขยะ

การบริการกาจัดขยะ
ภายในตาบล

16. การพัฒนาสาธารณสุข จัดซื้อน้ายาเคมีกาจัดยุงลาย
สิ่งแวดล้อม เหตุ
ราคาญ และกิจการที่
เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ

40,000.00 เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก มีการพ่นหมอกควัน
ทั่วถึงตาบลปลอดโรค
ไข้เลือดออก

17. การพัฒนาสาธารณสุข จัดซื้อทรายอเบท
สิ่งแวดล้อม เหตุ
ราคาญ และกิจการที่
เป็นอันตรายต่อ

50,000.00 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด จานวน ๑๐ ถัง
ของยุงลาย

สุขภาพ
18. การพัฒนาสาธารณสุข จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
สิ่งแวดล้อม เหตุ
(สาหรับเติมเครื่องพ่น และผสม
ราคาญ และกิจการที่ น้ายาเคมี)
เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ

50,000.00 เพื่อใช้ในการผสมและเติม น้ามันเชื้อเพลิง
เครื่องพ่นหมอกควัน

19. การพัฒนาสาธารณสุข จัดซื้อฟลูออไรด์วานิช
สิ่งแวดล้อม เหตุ
ราคาญ และกิจการที่
เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ

12,000.00 เพื่อเคลือบฟันเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และเด็ก
อนุบาลโรงเรียนที่สังกัด
สพฐ.ในพื้นที่ตาบลหนอง
ย่างชิ้น

ฟลูออไรด์วานิช

20. การพัฒนาสาธารณสุข อุดหนุนสาหรับการดาเนินงาน เงินอุดหนุน
สิ่งแวดล้อม เหตุ
ตามแนวทางโครงการ
ทั่วไป
ราคาญ และกิจการที่ พระราชดาริด้านสาธารณสุข
เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ

160,000.00 เพื่อสนับสนุนการ
จานวน ๘ หมู่บ้านๆละ
ดาเนินงานตามแนวทาง
๓ โครงการ
โครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุขให้กับชุมชน

21. การพัฒนาด้านเมือง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า
น่าอยู่

100,000.00 เพื่อใช้สาหรับซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ

วัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า

22. การพัฒนาด้านเมือง โครงการป้องกันและลด
น่าอยู่
อุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่

5,000.00 เพื่อลดอุบัตเิ หตุบนท้องถนน จุดบริการประชาชน

23. การพัฒนาด้านเมือง โครงการป้องกันและลด
น่าอยู่
อุบัติเหตุทางถนนเทศกาล
สงกรานต์

5,000.00 เพื่อลดอุบัตเิ หตุบนท้องถนน จุดบริการประชาชน

24. การพัฒนาด้านเมือง โครงการปรับปรุงต่อเติมห้อง
น่าอยู่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองย่างชิ้น

500,000.00 มีสถานที่ในการจัดการ
ประชุมต่างๆที่กว้างขึ้น
สะอาด และเหมาะสม

ห้องประชุมสภา อบต.
หนองย่างชิ้น

25. การพัฒนาด้านเมือง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เงินสะสม/
330,000.00 เพื่อการขนส่งสินค้าทางการ ถนน คสล.ขนาด กว้าง
น่าอยู่
เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ (เส้นทาง เงินทุนสารอง
เกษตรรวดเร็ว
๓ เมตร ยาว ๕๐๐
ข้างบ้านนางยุรัตน์)
สะสม
เมตร
26. การพัฒนาด้านเมือง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เงินสะสม/
200,000.00 เพื่อการขนส่งสินค้าทางการ ถนน คสล.ขนาด กว้าง
น่าอยู่
เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ (เส้นทาง เงินทุนสารอง
เกษตรรวดเร็ว
๔ เมตร ยาว ๙๐ เมตร
บ้านนายฤทธิรงค์)
สะสม
27. การพัฒนาด้านเมือง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เงินสะสม/
302,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ถนน คสล.ขนาดกว้าง
น่าอยู่
เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ (เส้นทาง เงินทุนสารอง
สะดวกในการคมนาคม
๔ เมตร ยาว ๒๐๐
ข้างบ้านนายสรายุทธ์)
สะสม
เมตร
28. การพัฒนาด้านเมือง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เงินสะสม/
466,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ถนน คสล.ขนาดกว้าง
น่าอยู่
เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ (เส้นทางไป เงินทุนสารอง
สะดวกในการคมนาคม
๔ เมตร ยาว ๘๘๐
ประปาหมู่บ้าน)
สะสม
เมตร
29. การพัฒนาด้านเมือง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เงินสะสม/
325,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ถนน คสล.ขนาดกว้าง
น่าอยู่
เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ (เส้นทางไป เงินทุนสารอง
สะดวกในการคมนาคม
๔ เมตร ยาว ๒๐๐

วัดอโศการาม)

สะสม

เมตร

30. การพัฒนาด้านเมือง โครงการก่อสร้างอาคาร
น่าอยู่
ปฏิบัติงาน กองช่าง

300,000.00 เพื่อใช้เป็นสถานที่
ปฏิบัติงาน และบริการ
ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ กองช่าง

สถานที่ปฏิบัติงานกอง
ช่าง ขนาดกว้าง ๖.๖
เมตร ยาว ๑๑ เมตร
จานวน ๑ แห่ง

31. การพัฒนาด้านเมือง โครงการปรับปรุงต่อเติมห้อง
น่าอยู่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองย่างชิ้น

500,000.00 เพื่อปรับห้องประชุมให้มี
ขนาดที่กว้างขึ้น และ
เหมาะสมในการจัดการ
ประชุมและจัดกิจกรรม
ต่างๆ

ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองย่างชิ้น

32. การพัฒนาด้านเมือง โครงการก่อสร้างอาคาร
น่าอยู่
เอนกประสงค์ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองย่างชิ้น

890,000.00 เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรม อาคารเอนกประสงค์
จัดกิจกรรม สาธารณะต่างๆ ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร
ยาว ๒๓ เมตร จานวน
๑ หลัง

33. การพัฒนาด้านเมือง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ
น่าอยู่
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

150,000.00 เพื่อใช้สาหรับจอด
รถดับเพลิง รถกูภ้ ัยฯลฯ

โรงจอดรถป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จานวน ๑ หลัง

34. การพัฒนาด้านเมือง โครงการฝึกอบรม อปพร.,กู้ชีพน่าอยู่
กู้ภัย

10,000.00 เพื่อพัฒนาศักยภาพ อปพร. ฝึกอบรมจานวน ๑ ครั้ง
และกู้ชีพ กู้ภัย

35. การพัฒนาด้านเมือง โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง อปพร.
น่าอยู่
อบต.หนองย่างชิ้น

30,000.00 เพื่อฝึกอบรมให้กับผู้สมัคร อปพร.จานวน ๔๐ คน
อปพร.รายใหม่

36. การพัฒนาด้านเมือง โครงการฝึกอบรมซ้อมแผน
น่าอยู่
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

20,000.00 เพื่อฝึกการป้องกันบรรเทา ประชาชน และ
สาธารณภัยในพื้นที่ตาบล เจ้าหน้าที่ อบต.หนอง
ย่างชิ้น

37. การพัฒนาด้านเมือง จัดซื้อเสื้อกักจราจร
น่าอยู่

10,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ เสื้อกักจราจร จานวน
ปฏิบัติงาน อปพร. กู้ชีพ ๒๐ ตัว
กู้ภัย

38. การปรับสมดุลและ จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง
เพิ่มประสิทธิภาพ การ
บริหารจัดการภาครัฐ
39. การปรับสมดุลและ โครงการตาบลสะอาด คนใน
เพิ่มประสิทธิภาพ การ ตาบลเป็นสุข
บริหารจัดการภาครัฐ

200,000.00 เพื่อใช้ปฏิบัติราชการและ
บริการประชาชน

น้ามันเชื้อเพลิงเติม
รถยนต์ รถจักยานยนต์
และเครื่องยนต์อื่นๆ

20,000.00 เพื่อพัฒนาสถานที่ต่างๆ กิจกรรมทาความ
ภายในหมู่บ้านร่วมกับผู้นา สะอาดหมู่บ้าน
ชุมชน และส่วนราชการ
ต่างๆในพื้นที่

40. การปรับสมดุลและ จัดซื้อวัสดุสานักงาน
เพิ่มประสิทธิภาพ การ
บริหารจัดการภาครัฐ

100,000.00 เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ วัสดุสานักงาน

41. การปรับสมดุลและ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพิ่มประสิทธิภาพ การ
บริหารจัดการภาครัฐ

200,000.00 เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น

42. การปรับสมดุลและ ค่าใช้จ่ายสาหรับการเลือกตั้ง
เพิ่มประสิทธิภาพ การ
บริหารจัดการภาครัฐ
43. การปรับสมดุลและ โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและ
เพิ่มประสิทธิภาพ การ ทะเบียนทรัพย์สิน
บริหารจัดการภาครัฐ
44. การปรับสมดุลและ จัดซื้อวัสดุสานักงาน
เพิ่มประสิทธิภาพ การ
บริหารจัดการภาครัฐ

400,000.00 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม การเลือกตั้งนายก.อบต.
ทางการเมืองให้กับ
และสมาชิกสภา อบต.
ประชาชนในพื้นที่
20,000.00 เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการ แผนที่ภาษี
บริหารจัดการทางราชการ
100,000.00 เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ วัสดุสานักงานของ
อบต.หนองย่างชิ้น

45. การปรับสมดุลและ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพิ่มประสิทธิภาพ การ
บริหารจัดการภาครัฐ

10,000.00 เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุของ
อบต.หนองย่างชิ้น

46. การปรับสมดุลและ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
เพิ่มประสิทธิภาพ การ
บริหารจัดการภาครัฐ

10,000.00 เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ วัสดุงานบ้านงานครัว
และบริการประชาชน
ของ อบต.หนองย่างชิ้น

47. การปรับสมดุลและ จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
เพิ่มประสิทธิภาพ การ
บริหารจัดการภาครัฐ
48. การปรับสมดุลและ จัดซื้อโพเดีย้ ม
เพิ่มประสิทธิภาพ การ
บริหารจัดการภาครัฐ
49. การปรับสมดุลและ ซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ
เพิ่มประสิทธิภาพ การ และขนส่งขนาดใหญ่
บริหารจัดการภาครัฐ

5,000.00 เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ วัสดุเครื่องแต่งกาย
จานวน ๓ ชุด
30,000.00 เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมพิธี โพเดี้ยม จานวน ๒ ตัว
ต่างๆ
200,000.00 เพื่อซ่อมแซมทรัพย์สินทาง รถกู้ภัย รถดับเพลิง รถ
ราชการให้ใช้งานได้ปกติ กระเช้า

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
อบต.หนองย่างชิ้น มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 24 โครงการ จานวนเงิน 3,225,962 บาท มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณ จานวน 1 โครงการ จานวนเงิน 30,000 ล้านบาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา

โครงการ

โครงการ

การเบิกจ่ายงบประมาณ

การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์

2

71,400.00

1

30,000.00

การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว และวัฒนธรรม

1

80,000.00

0

0.00

การพัฒนาสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม เหตุราคาญ และกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

3

94,000.00

0

0.00

11

2,673,415.00

0

0.00

7

307,147.00

0

0.00

24

3,225,962.00

1

30,000.00

การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่
การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ
รวม

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.หนองย่างชิ้น ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ

1. การพัฒนาด้านทรัพยากร โครงการแข่งขันกีฬา
มนุษย์
เยาวชนต้านยาเสพติด

2. การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์

โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ

3. การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว

โครงการจัด

แหล่งที่มา
งบประมาณ

จานวน
งบประมาณ
100,000.00

30,000.00
100,000.00

วงเงินตามสัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็นสัญญา

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน

5,600.00 3/2562

22/12/2561

5

10,000.00 4/2562

26/12/2561

3

5,000.00 5/2562

26/12/2561

3

15,800.00 8/2562

24/12/2561

3

5,000.00 9/2561

26/12/2561

3

30,000.00 1/2562

11/01/2562

1

04/04/2562

5

5,000.00 17/2562

และวัฒนธรรม

กิจกรรมประเพณี
สงกรานต์
40,000.00 30/2562

04/04/2562

5

10,000.00 33/2562

05/04/2562

3

5,000.00 31/2562

04/04/2562

5

20,000.00 32/2562

04/04/2562

5

4. การพัฒนาสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม จัดซื้อน้ายาเคมี
เหตุราคาญ และกิจการที่เป็น
กาจัดยุงลาย
อันตรายต่อสุขภาพ

40,000.00

40,000.00 29/2562

04/04/2562

5

5. การพัฒนาสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม จัดซื้อทรายอเบท
เหตุราคาญ และกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ

50,000.00

50,000.00 29/2562

04/04/2562

5

6. การพัฒนาสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม จัดซื้อฟลูออไรด์
เหตุราคาญ และกิจการที่เป็น
วานิช
อันตรายต่อสุขภาพ

12,000.00

4,000.00 72/2562

05/09/2562

5

7. การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่

จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ไฟฟ้า

100,000.00

99,415.00 26/2562

29/03/2562

5

8. การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่

โครงการปรับปรุง
ต่อเติมห้อง
ประชุมสภา
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนอง
ย่างชิ้น

500,000.00

498,500.00 21/2562

08/05/2562

60

9. การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่

โครงการก่อสร้าง เงินสะสม/เงินทุน
ถนนคอนกรีต สารองสะสม
เสริมเหล็ก หมู่ที่

330,000.00

329,000.00 19/2562

29/03/2562

60

๒ (เส้นทางข้าง
บ้านนางยุรัตน์)
10. การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่

โครงการก่อสร้าง เงินสะสม/เงินทุน
ถนนคอนกรีต สารองสะสม
เสริมเหล็ก หมู่ที่
๓ (เส้นทางบ้าน
นายฤทธิรงค์)

200,000.00

199,000.00 13/2562

30/01/2562

60

11. การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่

โครงการก่อสร้าง เงินสะสม/เงินทุน
ถนนคอนกรีต สารองสะสม
เสริมเหล็ก หมู่ที่
๔ (เส้นทางข้าง
บ้านนายสรายุทธ์)

302,000.00

301,000.00 14/2562

31/01/2562

30

12. การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่

โครงการก่อสร้าง เงินสะสม/เงินทุน
ถนนคอนกรีต สารองสะสม
เสริมเหล็ก หมู่ที่
๕ (เส้นทางไป
ประปาหมู่บ้าน)

466,000.00

465,000.00 07/2562

22/12/2561

60

13. การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่

โครงการก่อสร้าง เงินสะสม/เงินทุน
ถนนคอนกรีต สารองสะสม
เสริมเหล็ก หมู่ที่
๖ (เส้นทางไป
วัดอโศการาม)

325,000.00

324,000.00 08/2562

22/12/2561

60

14. การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่

โครงการก่อสร้าง
อาคารปฏิบตั ิงาน
กองช่าง

300,000.00

299,000.00 22/2562

26/07/2562

45

15. การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่

โครงการปรับปรุง
ต่อเติมห้อง

500,000.00

ประชุมสภา
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนอง
ย่างชิ้น
16. การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่

โครงการก่อสร้าง
โรงจอดรถป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย

17. การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่

จัดซื้อเสื้อกัก
จราจร

18. การปรับสมดุลและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

จัดซื้อวัสดุ
สานักงาน

19. การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพ จัดซื้อวัสดุ
การบริหารจัดการภาครัฐ
สานักงาน

150,000.00

149,000.00 20/2562

03/05/2562

30

10,000.00

9,500.00 24/2562

12/03/2562

5

100,000.00

9,960.00 05/2562

19/12/2561

5

19,585.00 11/2562

09/01/2562

5

9,535.00 16/2562

06/02/2562

5

3,375.00 19/2562

14/02/2562

3

5,820.00 28/2562

29/03/2562

5

18,270.00 41/2562

08/05/2562

5

2,500.00 42/2562

08/05/2562

3

9,550.00 47/2562

30/05/2562

3

28,350.00 51/2562

20/06/2562

5

2,900.00 66/2562

08/08/2562

3

16,335.00 75/2562

11/09/2562

5

100,000.00

4,050.00 78/2562

12/09/2562

5

20. การปรับสมดุลและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า
และวิทยุ

10,000.00

4,995.00 64/2562

08/08/2562

5

21. การปรับสมดุลและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

จัดซื้อวัสดุงาน
บ้านงานครัว

10,000.00

9,980.00 18/2562

13/02/2562

5

22. การปรับสมดุลและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

จัดซื้อวัสดุเครื่อง
แต่งกาย

5,000.00

4,980.00 65/2562

08/08/2562

5

23. การปรับสมดุลและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

จัดซื้อโพเดีย้ ม

30,000.00

15,000.00 67/2562

09/08/2562

5

24. การปรับสมดุลและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

ซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่งขนาดใหญ่

200,000.00

63,940.00 2/2562

20/12/2561

5

19,440.00 19/2562

05/04/2562

5

35,500.00 33/2562

20/09/2562

5

23,082.00 24/2562

07/06/2562

5

รายงานสรุปผลการดาเนินงาน ปี 2562
อบต.หนองย่างชิ้น เรณูนคร จ.นครพนม
แผนการ
ดาเนินการ
ทั้งหมด
ยุทธศาสตร์

อนุมัติ
ลงนามสัญญา
งบประมาณ

เบิกจ่าย

100%

จานว
จานว
จานว
จานว
จานว
น งบประ น งบประ น งบประ น งบประ น งบประ
โครง มาณ โครง มาณ โครง มาณ โครง มาณ โครง มาณ
การ
การ
การ
การ
การ

1.การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์

54.0 10.06 10.0

2.การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว และวัฒนธรรม
3.การพัฒนาการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร

6.50

2.0

0.07

1.0

0.03

1.0

0.03

9.0 13.79

4.0

0.45

1.0

0.08

0.0

0.00

0.0

0.00

19.0 61.81

0.0

0.00

0.0

0.00

0.0

0.00

0.0

0.00

6.0

0.40

3.0

0.09

0.0

0.00

0.0

0.00

4.การพัฒนาสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม เหตุราคาญ และกิจการ
16.0
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

2.36

5.การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่

54.0 36.93 17.0

4.14 11.0

2.67

0.0

0.00

0.0

0.00

6.การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

33.0

1.30

0.31

0.0

0.00

0.0

0.00

2.45 12.0

7.0

ช. ผลการดาเนินงาน
อบต.หนองย่างชิ้น ได้ดาเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2562 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจาก
ภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสาเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่
ใกล้เคียง โดยมีผลการดาเนินงานที่สาคัญดังนี้
1. โครงการวันเด็กแห่งชาติ
2. โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การ
บริหารงานขออบต.หนองย่างชิ้นทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่ในระยะต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2562
นายยุทธพงศ์ สุวรรณพรหม
นายกอบต.หนองย่างชิ้น

