1

ส่วนที่ ๑ บทนำ
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ส่วนที่ ๑ บทนำ
๑.๑ บทนำ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสาคัญกับ
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกาหนดกรอบความเป็นอิสระในการกาหนดนโยบาย
การปกครอง การบริ ห าร การบริ ห ารงานบุ ค คล การเงิน และการคลั ง และมี อ านาจหน้ า ที่ ข องตนเอง
โดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๒ ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทาแผนการกระจายอานาจให้แก่การปกครองส่วน
ท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุ คคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บ ริห ารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทาขึ้นเพื่อให้ กระจายอานาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอานาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะ
พื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒ นาคุณภาพชีวิต การพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคม
ท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้ องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบลมาก
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น ได้จัดทาแผนพัฒนาสี่ปีซึ่งเป็นแผนที่กาหนดยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนาตาบล โดยแสดงถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย ในการพัฒนา ในช่วง ๔ ปี(๒๕๖๑ –
๒๕๖๔) และเชื่อมโยงกับ การวางแผนเพื่อจัดทางบประมาณประจาปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกาหนด
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสาหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา ๔ ปี ตาม
ระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการจัดทาและประสานแผนขององค์การบริห ารส่ วนตาบล พ.ศ.๒๕๔๘
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบหนังสือกระทวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลง
วัน ที่ ๑๐ ตุล าคม ๒๕๕๙ องค์การบริห ารส่ ว นตาบลหนองย่างชิ้น โดยคณะกรรมการสนั บสนุ นการจัดท า
แผนพั ฒ นาตาบลหนองย่ างชิ้ น และคณะกรรมการพั ฒ นาต าบลหนองย่ างชิ้น จึงได้จั ดท าแผนด าเนิ นงาน
ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒ ตามรูปแบบที่กาหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา”
เป็น “แผนงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาสี่ปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท
๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ต.ค. ๕๙ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
และกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ประจาปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้นขึ้น และเพื่อกาหนดแนวทางในการดาเนินงานของโครงการต่างๆที่
ได้รับ การอนุ มัติให้ ดาเนิ น งานในปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการ
ประสานและบูรณาการการทางานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจาแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/
โครงการในแผนการด าเนิ น งาน เพื่ อ ให้ ก ารติ ด ตามและประมวลผลเมื่ อ สิ้ น ปี มี ค วามสะดวกมากขึ้ น
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนการพัฒนาตาบลหนองย่างชิ้น มุ่งหวังว่าแผนการดาเนินงานฉบับนี้จะ
เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี
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๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนกำรดำเนินงำน
๑. แผนการด าเนิ นงานมี จุ ดมุ่ งหมายเพื่ อแสดงถึ งรายละเอี ยดของแผนงาน/โครงการพั ฒ นาและ
กิจกรรมการพัฒนาที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณนั้นเพื่อให้
แนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
ลดความซ้าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทางานกับหน่วยงานและจาแนกรายละเอียดต่างๆ ของ
แผนงาน/โครงการ ในแผนการดาเนินงาน
๒. แผนการดาเนินงานจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุม
การดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
๓. แผนการดาเนินงาน จะกาหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดาเนินการใน
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดาเนินงานจะมี
ที่มาจาก
๓.๑ งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดาเนินการ)
๓.๒ โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงิน
สะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
๓.๓ โครงการ/กิจกรรมการพัฒ นาที่องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่ นดาเนิน การเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี)
๓.๔โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน
อื่นๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สาหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูล
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการ
ดาเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบ
เกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓.๕โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็ นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการดาเนินงานในพื้นที่
๑.๓ ขั้นตอนกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ ข้อ ๔ ได้กาหนดให้จัดทาแผนการดาเนินงานตามข้อ ๒๖ และ ข้อ ๒๗ ว่า การจัดทาแผนการดาเนินงาน
ให้ดาเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดาเนินการดังนี้
๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น หน่ ว ยงานราชการส่ ว นกลาง ส่ ว นภูมิ ภ าค รัฐ วิส าหกิจและหน่ วยงานอื่ นๆ ที่
ดาเนิ น การในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น
๒. คณะกรรมการพั ฒ นาท้ องถิ่ น พิจารณาร่างแผนการดาเนิน งาน แล้ ว เสนอผู้ บ ริห ารท้องถิ่ น
ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
๓. แผนการดาเนินงานให้จัดทาเสร็ จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ ายเพิ่ ม เติ ม งบประมาณจากเงิน สะสม หรื อ ได้ รับ แจ้ งแผนงาน/โครงการจาก
หน่ว ยงานราชการส่ วนกลาง ส่ว นภู มิภ าค รัฐวิส าหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น
กำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำนเพิ่มเติม
ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทาแผนการดาเนินงานแล้วหากองค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น มี ก ารจั ด ตั้ งงบประมาณเพิ่ ม เติ ม หรือ ได้ รั บ แจ้ งแผนงาน/โครงการเพิ่ ม เติ ม จากหน่ ว ยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่ วนภูมิภาค รัฐวิส าหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดทาเป็นแผนการดาเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑,๒,๓,๔,......)
ร่างแผนการดาเนิ นงานให้ พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้ ส อดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ก าหนดไว้ในยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาสี่ปี โดยมีเค้าโครงแผนการดาเนินงาน ๒ ส่วน คือ
๑.๔ ประโยชน์ของแผนกำรดำเนินงำน
๑. ทาให้การดาเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒ นาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น
๒. มี ค วามสะดวกในการติ ด ตามประเมิ น ผลการน าแผนไปปฏิ บั ติ มี ค วามสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ
๓. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ทราบถึงจานวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี
๕. สามารถบริหารเวลาในการดาเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนตาบลหนอง
ย่าง ชิ้น
๖. สามารถนาแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดาเนินโครงการต่างๆตาม
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้อย่างถูกต้อง

5

จำกขั้นตอนกำรทำแผนกำรดำเนินงำนสำมำรถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้
คณะกรรมกำรสนับสนุนกำร
จัดทำแผนท้องถิ่น

รวบรวมโครงกำร/กิจกรรม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงำนอื่น
ทำร่ำงแผนกำรดำเนินงำน

เสนอร่ำงแผนกำร
ดำเนินงำน

คณะกรรมกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น

พิจำรณำร่ำงแผนกำร
ดำเนินงำน

เสนอร่ำงต่อผู้บริหำรท้องถิ่น

คณะกรรมกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น

ผู้บริหำรท้องถิ่นให้ควำม
เห็นชอบ

ประกำศใช้

6

ส่วนที่ 2
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

7

บัญชีสรุปจำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองย่ำงชิ้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศำสตร์ / แผนงำน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
๑. แผนงานสังคมสงเคราะห์

จำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จำนวนงบประมำณ
ที่ดำเนินกำรทั้งหมด โครงกำรทั้งหมด

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด

หน่วยดำเนินกำร

3

6.38

6,280,000

55.64

อบต.

๒. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

1

2.13

100,000

0.89

อบต.

๓. แผนงานการศึกษา

1

2.13

30,000

0.27

อบต.

๔. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

4

8.51

96,000

0.85

อบต.

7

8

ยุทธศำสตร์ / แผนงำน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
๑. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

จำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ
ที่ดำเนินกำรทั้งหมด โครงกำรทั้งหมด
งบประมำณทั้งหมด
4

8.51

400,000

3.38

หน่วยดำเนินกำร

อบต.

8

9

ยุทธศำสตร์ / แผนงำน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเกษตร และอุตสำหกรรมกำรเกษตร
๑ แผนงานการเกษตร

จำนวนโครงกำร
ที่ดำเนินกำรทั้งหมด

-

คิดเป็นร้อยละ จำนวนงบประมำณ
ของ
โครงกำรทั้งหมด
-

-

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด

หน่วยดำเนินกำร

-

-

9

10

ยุทธศำสตร์ / แผนงำน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสำธรณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑. แผนงานสาธารณสุข

จำนวนโครงกำร
ที่ดำเนินกำรทั้งหมด

5

คิดเป็นร้อยละ จำนวนงบประมำณ
ของ
โครงกำรทั้งหมด
10.64

430,000

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด

หน่วยดำเนินกำร

3.81

อบต.

10

11

ยุทธศำสตร์ / แผนงำน

จำนวนโครงกำร
ที่ดำเนินกำร
ทั้งหมด

คิดเป็นร้อยละ จำนวนงบประมำณ
ของ
โครงกำรทั้งหมด

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด

หน่วยดำเนินกำร

ยุทธศำสตร์เมืองน่ำอยู่
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

7

14.89

1,913,000

16.95

อบต.

๒. แผนงานเคหะและชุมชน

2

4.26

190,000

1.68

อบต.

๓. แผนงานรักษาความสงบภายใน

7

14.89

110,000

0.97

อบต.

11

12

ยุทธศำสตร์ / แผนงำน

จำนวนโครงกำร
ที่ดำเนินกำร
ทั้งหมด

คิดเป็นร้อยละ จำนวนงบประมำณ
ของ
โครงกำรทั้งหมด

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด

หน่วยดำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ปรับสมดุลและเพิม่ ประสิทธิภำพ กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

รวมทั้งสิ้น

13

27.66

1,737,000

15.39

อบต.

47

100

11,286,000

100

อบต.

12

13

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองย่ำงชิ้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
แผนงำนสังคมสงเครำะห์
ที่
โครงกำร / กิจกรรม
รำยละเอียดของ
โครงกำร / กิจกรรม

งบประมำณ

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วย
พ.ศ. ๒๕๖๑
ดำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค
อบต.
กอง
หนองย่างชิ้น สวัสดิการฯ

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จ่ายเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ
ภายในตาบลหนองย่างชิ้น

4,300,000

2

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ
ภายในตาบลหนองย่างชิ้น

1,920,000

อบต.
กอง
หนองย่างชิ้น สวัสดิการฯ

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ภายในตาบลหนองย่างชิ้น

60,000

อบต.
กอง
หนองย่างชิ้น สวัสดิการฯ

เบี้ยยังชีพคนพิการ

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

ม.ค.

ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๖๒
เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13

14

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงกำร / กิจกรรม

1 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยา
เสพติด

รำยละเอียดของ
โครงกำร / กิจกรรม
จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน
และประชาชนทั่วไป
จานวน 1 ครั้ง

งบประมำณ
100,000

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วย
พ.ศ. ๒๕๖๑
ดำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค
อบต.
กอง
หนองย่างชิ้น การศึกษา

ม.ค.

ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๖๒
เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงำนกำรศึกษำ
1 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กในวัน
เด็กแห่งชาติ จานวน 1
ครั้ง

30,000

อบต.
หนองย่างชิ้น

กอง
การศึกษา

14

15
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
ที่
โครงกำร / กิจกรรม
1 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
และการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ของข้าราชการการเมือง และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ

รำยละเอียดของ
โครงกำร / กิจกรรม

งบประมำณ

สถำนที่
ดำเนินกำร
อบต.
หนองย่างชิ้น

หน่วย
พ.ศ. ๒๕๖๑
ดำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค
สานักปลัด

จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้
ในด้านคุณธรรม จริยธรรม
และการป้องกันผลประ
โยชน์ทับซ้อน จานวน 1
ครั้ง

16,000

2 โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานนอก จัดอบรมเด็กและเยาวชน
สถานที่ของสภาเด็กและเยาวชน
ให้มีทักษะความรู้ในการ
ตาบลหนองย่างชิ้น
ช่วยเหลือสังคม และศึกษา
ดูงาน จานวน 1 ครั้ง

30,000

อบต.
กอง
หนองย่างชิ้น สวัสดิการฯ

3 โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการทา
พรมเช็ดเท้าจากเศษผ้าให้กับ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส

จัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะใน
การทาพรมเช็ดเท้าให้กับ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส จานวน 1
ครั้ง

20,000

อบต.
กอง
หนองย่างชิ้น สวัสดิการฯ

4 โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการ
ผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชน

จัดอบรมการแปรรูป
อาหาร ให้กับสตรี
ผู้สูงอายุ ผูด้ ้อยโอกาส
จานวน 1 ครั้ง

30,000

อบต.
กอง
หนองย่างชิ้น สวัสดิการฯ

ม.ค.

ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๖๒
เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

15

16
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร
ที่
โครงกำร / กิจกรรม
รำยละเอียดของ
โครงกำร / กิจกรรม

งบประมำณ

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วย
พ.ศ. ๒๕๖๑
ดำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค
ตาบลหนอง สภาวัฒน
ย่างชิ้น หมู่ที่ ธรรมตาบล
1-8
หนองย่าง
ชิ้น
อาเภอเรณู
สภา
นคร
วัฒนธรรม
อาเภอเรณู
นคร

1 โครงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม จัดกิจกรรมงานบุญมหา
ท้องถิ่น(งานบุญมหาชาติ)
ชาติ จานวน 8 หมู่บ้าน

100,000

2 สนับสนุนงานประเพณีไหลเรือไฟ
สนับสนุนงบประมาณใน
และอนุรักษ์สืบสานประเพณีฟ้อนรา การจัดทาเรื่อไฟและฟ้อน
ผู้ไท
ราภูไทของอาเภอเรณูนคร
จานวน 1 ครั้ง

50,000

3 จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์

จัดกิจกรรมเพื่อร่วมขบวน
แห่ในวันสงกรานต์ จานวน
1 วัน

100,000

อบต.
หนองย่างชิ้น

กอง
การศึกษา

4 ส่งเสริมภูมิปัญญาประเพณีประจา
ท้องถิ่น “กินปลาห้วยแคน แดน
กระติบข้าวใหญ่ ลาบไก่งวงแซบ”

จัดกิจกรรมส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นประจา
ตาบล จานวน 1 ครั้ง

150,000

อบต.
หนองย่างชิ้น

กอง
การศึกษา

ม.ค.

ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๖๒
เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

16

17
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเกษตร และอุตสำหกรรมกำรเกษตร
แผนงำนกำรเกษตร
ที่
โครงกำร / กิจกรรม
รำยละเอียดของ
งบประมำณ
โครงกำร / กิจกรรม
-

-

-

-

สถำนที่
ดำเนินกำร
-

หน่วย
พ.ศ. ๒๕๖๑
พ.ศ. ๒๕๖๒
ดำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
-

17

18
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนงำนสำธำรณสุข
ที่
โครงกำร / กิจกรรม
รำยละเอียดของ
โครงกำร / กิจกรรม

งบประมำณ

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วย
พ.ศ. ๒๕๖๑
พ.ศ. ๒๕๖๒
ดำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักปลัด

1 จัดซื้อน้ายาเคมีกาจัดยุงลาย

จัดซื้อน้ายาเคมีเพื่อกาจัด
ยุงลายในพื้นที่ตาบล

50,000

ตาบลหนอง
ย่างชิ้น

2 จัดซื้อทรายอเบทป้องกันลูกน้า
ยุงลาย

จัดซื้อทรายอเบท เพื่อ
ป้องกันลูกน้าฯ

50,000

ตาบลหนอง
ย่างชิ้น

3 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(สาหรับเติมเครื่องพ่น และผสม
น้ายาเคมี)

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น สาหรับเติมเครื่อง
พ่นและผสมน้ายาเคมี

50,000

ตาบลหนอง สานักปลัด
ย่างชิ้น

4 อุดหนุนโครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข ตาบลหนองย่างชิ้น

สนับสนุนงบประมาณให้
คณะกรรมการแต่ละ
หมู่บ้าน จานวน 8 หมู่

160,000

หมู่บ้านทั้ง
8 หมู่

สานักปลัด

5 จัดซื้อฟลูออไรด์วานิช

จัดซื้อฟลูออไรด์วานิช
จานวน 6 หลอด

12,000

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

กอง
การศึกษา

สานักปลัด

18

19
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเมืองน่ำอยู่
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
ที่
โครงกำร / กิจกรรม
รำยละเอียดของ
โครงกำร / กิจกรรม

งบประมำณ

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วย
พ.ศ. ๒๕๖๑
พ.ศ. ๒๕๖๒
ดำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ค่าใช้จ่ายในการชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคา

จ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญา
กรณีมีการปรับราคาขึ้น
ลง ของวัสดุต่างๆ

30,000

อบต.
หนองย่างชิ้น

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

ก่อสร้างโรงจอดรถฯ
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว
12 เมตร สูง 5 เมตร
จานวน 1 หลัง

150,000

อบต.
หนองย่างชิ้น

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติงาน
กองช่าง

ก่อสร้างอาคารปฏิบัติงาน
ของกองช่าง ขนาดกว้าง
6.6 เมตร ยาว 11 เมตร
สูง 3.65 เมตร จานวน 1
หลัง

300,000

อบต.
หนองย่างชิ้น

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ อบต.หนองย่างชิ้น

ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ขนาดกว้าง
12 เมตร ยาว 25 เมตร
สูง 5 เมตร จานวน 1 หลัง

890,000

อบต.
หนองย่างชิ้น

กองช่าง

19

20
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
ที่
โครงกำร / กิจกรรม

รำยละเอียดของ
โครงกำร / กิจกรรม

งบประมำณ

สถำนที่
ดำเนินกำร

5 โครงการปรับปรุง ต่อเติมห้อง
ประชุมสภา อบต.หนองย่างชิ้น

ทาการปรับปรุงห้อง
ประชุมสภาฯ ขนาดกว้าง
12 เมตร ยาว 13 เมตร
สูง 3 เมตร จานวน 1 หลัง

500,000

อบต.
หนองย่างชิ้น

6 ค่าใช้จ่ายในการออกแบบ ควบคุม
งานให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายสาหรับจ้าง
สารวจ ออกแบบ ในงาน
ก่อสร้างต่างๆ ที่ อบต.ไม่
มาสารถดาเนินการเองได้

13,000

ตาบลหนอง
ย่างชิ้น

หน่วย
พ.ศ. ๒๕๖๑
พ.ศ. ๒๕๖๒
ดำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช่าง

กองช่าง

20

21
แผนงำนเคหะและชุมชน
ที่
โครงกำร / กิจกรรม

รำยละเอียดของ
โครงกำร / กิจกรรม

งบประมำณ

สถำนที่
ดำเนินกำร

1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า
สาหรับเปลีย่ น และ
ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะ

100,000

อบต.
หนองย่างชิ้น

2 ค่ากาจัดขยะมูลฝอย ตาบลหนอง
ย่างชิ้น

จ่ายเป็นค่ากาจัดขยะอย่าง
น้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง
จานวน 12 เดือน

90,000

อบต.
หนองย่างชิ้น

หน่วย
พ.ศ. ๒๕๖๑
พ.ศ. ๒๕๖๒
ดำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช่าง

21

22
แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน
ที่
โครงกำร / กิจกรรม

รำยละเอียดของ
โครงกำร / กิจกรรม

งบประมำณ

สถำนที่
ดำเนินกำร

1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง จัดตั้งศูนย์บริการ
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
ประชาชนพร้อมจัดเวรใน
การช่วยเหลือและป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนน ช่วง 7
วันอันตราย จานวน 1
ครั้ง

5,000

อบต.หนอง
ย่างชิ้น

หน่วย
พ.ศ. ๒๕๖๑
พ.ศ. ๒๕๖๒
ดำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักปลัด
(ปภ.)

2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง จัดตั้งศูนย์บริการ
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
ประชาชนพร้อมจัดเวรใน
การช่วยเหลือและป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนน ช่วง 7
วันอันตราย จานวน 1
ครั้ง

5,000

อบต.หนอง
ย่างชิ้น

สานักปลัด
(ปภ.)

3 โครงการฝึกอบรมกู้ชีพ กู้ภัย อบต.
หนองย่างชิ้น

10,000

อบต.หนอง
ย่างชิ้น

สานักปลัด
(ปภ.)

4 โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง อปพร.อบต. ฝึกอบรมสมาชิก อปพร.
หนองย่างชิ้น
ตาบลหนองย่างชิ้น เพื่อ
ช่วยในด้านป้องกันสา
ธารณภัย จานวน 1 ครั้ง

30,000

อบต.หนอง
ย่างชิ้น

สานักปลัด
(ปภ.)

5 โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ตาบล
หนองย่างชิ้น

20,000

อบต.หนอง
ย่างชิ้น

สานักปลัด
(ปภ.)

ฝึกอบรมเพิ่มทักษะให้
แก่กู้ชีพ กู้ภัย ตาบลหนอง
ย่างชิ้น จานวน 1 ครั้ง

ฝึกซ้อมแผนฯ ตาบลหนอง
ย่างชิ้น จานวน 1 ครั้ง

22

23
แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน
ที่
โครงกำร / กิจกรรม
6 จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย อปพร.

รำยละเอียดของ
โครงกำร / กิจกรรม

งบประมำณ

สถำนที่
ดำเนินกำร

จัดซื้อชุด อปพร. ให้แก่
สมาชิก อปพร. เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงานช่วยเหลือ
สังคม จานวน 10 ชุด

10,000

อบต.หนอง
ย่างชิ้น

หน่วย
พ.ศ. ๒๕๖๑
พ.ศ. ๒๕๖๒
ดำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักปลัด

23

24
ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยุทธศำสตร์กำรปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภำพ กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
ที่
โครงกำร / กิจกรรม
รำยละเอียดของ
งบประมำณ
สถำนที่
โครงกำร / กิจกรรม
ดำเนินกำร

หน่วย
พ.ศ. ๒๕๖๑
พ.ศ. ๒๕๖๒
ดำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักปลัด

1 จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง
สาหรับรถยนต์ อบต.
จานวน 4 คัน

200,000

อบต.
หนองย่างชิ้น

2 จัดซื้อเครื่องแต่งกาย

จัดซื้อเครื่องแต่งกาย
สาหรับเก็บขนขยะ
จานวน 3 ชุด

5,000

อบต.
หนองย่างชิ้น

3 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

ใช้จ่ายในการดาเนินการ
เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่น
จานวน ๑ ครั้ง

400,000

อบต.
สานักปลัด
หนองย่างชิ้น

4 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน ของ อปท.

สนับสนุนงบประมาณใน
การบริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน ของ
อปท.ระดับอาเภอ

30,000

อบต.
สานักปลัด
หนองย่างชิ้น

5 โครงการหนองย่างชิ้น ตาบลสะอาด ใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการฯ เพื่อพัฒนาทา
คนในตาบลเป็นสุข
ความสะอาด ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในตาบล จานวน
8 หมู่บ้าน

20,000

อบต.
สานักปลัด
หนองย่างชิ้น

สานักปลัด

24

25
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
ที่
โครงกำร / กิจกรรม

รำยละเอียดของ
โครงกำร / กิจกรรม

งบประมำณ

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วย
พ.ศ. ๒๕๖๑
พ.ศ. ๒๕๖๒
ดำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองคลัง

6 โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

จัดทาแผนที่ภาษีตาบล
หนองย่างชิ้น จานวน 1
ครั้ง

20,000

อบต.
หนองย่างชิ้น

7 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

เป็นค่าซ่อมแซม
ยานพาหนะ เครื่องสูบน้า
เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ

50,000

อบต.
หนองย่างชิ้น

8 จัดซื้อวัสดุสานักงาน

จัดซื้อกระดาษ และวัสดุ
สานักงานต่างๆ เพื่อใช้
ปฏิบัติงานราชการ

100,000

อบต.
ทุกกอง
หนองย่างชิ้น ภายใน
อบต.

9 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้ออุปกรณ์ในการ
อานวยความสะดวกด้าน
บริการสาธารณะต่างๆ

10,000

อบต.
สานักปลัด
หนองย่างชิ้น

10 วัสดุงานบ้านงานครัว

จัดซื้อวัสดุงานบ้าน ในการ
บริการสาธารณะต่างๆ
ภายใน อบต.

13,000

อบต.
สานักปลัด
หนองย่างชิ้น

11 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อใช้ปฏิบัติงานราชการ
ภายใน อบต.

45,000

อบต.
ทุกกอง
หนองย่างชิ้น ภายใน
อบต.

สานักปลัด

25

26
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองย่ำงชิ้น
๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงำน
๑.๑ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
ที่
ครุภัณฑ์

1 จัดซื้อโพเดีย้ ม

รำยละเอียดของ
ครุภณ
ั ฑ์

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
พ.ศ. ๒๕๖๑
พ.ศ. ๒๕๖๒
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จัดซื้อแท่นกล่าวรายงาน
สาหรับจัดกิจกรรม
สาธารณะต่างๆ จานวน 2
ตัว

30,000

อบต.
หนองย่างชิ้น

สานักปลัด

26

27
๑. ประเภทครุภัณฑ์เกษตร
๑.๑ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
ที่
ครุภัณฑ์

1 จัดซื้อเลื่อยยนต์

รำยละเอียดของ
ครุภณ
ั ฑ์

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

จัดซื้อเลื่อยยนต์ สาหรับใช้
ในงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย จานวน 2
เครื่อง

30,000

อบต.
หนองย่างชิ้น

สานักปลัด

พ.ศ. ๒๕๖๑
พ.ศ. ๒๕๖๒
ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

27

28
๑. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้ำง
๑.๑ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
ที่
ครุภัณฑ์

1 จัดซื้อเครื่องตบดิน

รำยละเอียดของ
ครุภณ
ั ฑ์

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

จัดซื้อเครื่องตบดินใช้
สาหรับซ่อมแซมถนน
ภายในตาบลหนองย่างชิ้น

30,000

อบต.
หนองย่างชิ้น

หน่วยงำน
พ.ศ. ๒๕๖๑
พ.ศ. ๒๕๖๒
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช่าง

28

29
๑. ประเภทครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
๑.๑ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
ที่
ครุภัณฑ์

1 จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง

รำยละเอียดของ
ครุภณ
ั ฑ์

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
พ.ศ. ๒๕๖๑
พ.ศ. ๒๕๖๒
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง
เพื่อใช้ติดต่อประสานงาน
ทางราชการของตาบล
หนองย่างชิ้น
จานวน 1 คัน

814,000

อบต.
หนองย่างชิ้น

สานักปลัด
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ภำคผนวก

31

ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองย่ำงชิ้น
เรื่อง แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒
************************
ตามที่ คณะกรรมการสนับสนุ นการจัดทาแผนพัฒ นาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น ได้พิจารณา
แผนการด าเนิ น งาน ประจ าปี ง บประมาณ ๒๕๖๒ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว นั้ น อาศั ย อ านาจตามความใน ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๖ (๒)
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น จึงขอประกาศให้เป็นแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น เพื่อนาไปปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางของการจัดทาแผนจัดหาพัสดุ
และแผนการใช้จ่ายเงิน ต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายยุทธพงศ์ สุวรรณพรหม )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
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บันทึกข้อควำม
ส่วนรำชกำร สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น โทร. ๐๔๒-๕๐๒๗๑๗
ที่ นพ ๘๐๓๐๑ /
วันที่ กันยายน ๒๕๖๑
เรื่อง เสนอร่างแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
ด้วย คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น ได้จัดทาร่าง
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการพัฒนาตาบล ได้
พิจารณา ในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ข้อ ๑๒ โดยเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการ
ดาเนินงานและให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป
พ.จ.ต.
( ไพรสน
โสที )
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
เลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา ฯ
- นาเรียนเสนอนายก / เพื่อโปรดสั่งการ
( นายรังสฤษดิ์ อินทร์ติยะ )
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา ฯ
- ทราบ / ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และปิดประกาศประชาสัมพันธ์
( นายยุทธพงศ์ สุวรรณพรหม )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
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บันทึกของเจ้ำหน้ำที่ปิดประกำศประชำสัมพันธ์
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
๑๐๙ หมู่ที่ ๖ บ้านโคกเจริญ ตาบลหนองย่างชิ้น
อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ๔๘๑๗๐
วันที่

เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

วันนี้เวลา ๑๐.๑๕ น. ข้าพเจ้า พ.จ.ต. ไพรสน โสที ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
ได้นาประกาศ เรื่องแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น ปิด
ไว้ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น ต่อหน้าพยาน ๒ คนแล้ว
จึงบันทึกและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
( ลงชื่อ) พ.จ.ต.
ผู้ปิดประกาศ
( ไพรสน โสที )
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
( ลงชื่อ)
(

พยาน
)

( ลงชื่อ)
(

พยาน
)

