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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 ได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นแผนที่กาหนด
ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาตาบล โดยแสดงถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย ในการพัฒนา ในช่วง ๕
ปี(๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และเชือ่ มโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทางบประมาณประจาปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการ
กาหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสาหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา ๕ ปี
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาและประสานแผนขององค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๔๘
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองย่างชิ้น โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาตาบลหนองย่างชิ้น และคณะกรรมการพัฒนา
ตาบลหนองย่างชิ้น จึงได้จัดทาแผนดาเนินงานประจาปี พ.ศ.๒๕๖๓ ตามรูปแบบที่กาหนดตามหนังสือดังกล่าว
โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นห้า
ปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ต.ค. ๕๙ โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การ
บริหารส่วนตาบล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้นขึ้น และเพื่อ
กาหนดแนวทางในการดาเนินงานของโครงการต่างๆที่ได้รับการอนุมัติให้ดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.
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๒๕๖๒ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทางานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ
รวมทั้งการจาแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดาเนินงาน เพื่อให้การติดตามและ
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนการพัฒนาตาบลหนองย่างชิ้น
มุ่งหวังว่าแผนการดาเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผลการนา
แผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี
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 นท้องถิ่นดาเนิน การเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี)
๓.๔ โครงการ/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
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ ข้อ ๔ ได้กาหนดให้จัดทาแผนการดาเนินงานตามข้อ ๒๖ และ ข้อ ๒๗ ว่า การจัดทาแผนการดาเนินงาน
ให้ดาเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดาเนินการดังนี้
๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน 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 การในพื้น ที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น
๒. คณะกรรมการพั ฒ นาท้ องถิ่น พิจารณาร่างแผนการดาเนิน งาน แล้ ว เสนอผู้ บ ริห ารท้องถิ่ น
ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
๓. แผนการดาเนินงานให้จัดทาเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
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
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจ
ของผู้บริหารท้องถิน่

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 าหกิจหรือหน่วยงานอื่ นๆ 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
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
๑.๔ ประโยชน์ของแผนกำรดำเนินงำน
๑. ทาให้การดาเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒ นาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น
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๒. มี ค วามสะดวกในการติ ด ตามประเมิ น ผลการน าแผนไปปฏิ บั ติ มี ค วามสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ
๓. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ทราบถึงจานวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี
๕. สามารถบริหารเวลาในการดาเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนตาบลหนอง
ย่างชิ้น
๖. สามารถนาแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดาเนินโครงการต่างๆตาม
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้อย่างถูกต้อง

จำกขั้นตอนกำรทำแผนกำรดำเนินงำนสำมำรถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้
คณะกรรมกำรสนับสนุนกำร
จัดทำแผนท้องถิ่น

รวบรวมโครงกำร/กิจกรรม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงำนอื่น
ทำร่ำงแผนกำรดำเนินงำน

6

เสนอร่ำงแผนกำร
ดำเนินงำน

คณะกรรมกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น

พิจำรณำร่ำงแผนกำร
ดำเนินงำน

เสนอร่ำงต่อผู้บริหำรท้องถิ่น

คณะกรรมกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น

ผู้บริหำรท้องถิ่นให้ควำม
เห็นชอบ

ประกำศใช้

7

ส่วนที่ 2
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

8

บัญชีสรุปจำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองย่ำงชิ้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศำสตร์ / แผนงำน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
๑. แผนงานสังคมสงเคราะห์

จำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จำนวนงบประมำณ
ที่ดำเนินกำรทั้งหมด โครงกำรทั้งหมด

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด

หน่วยดำเนินกำร

3

5.77

6,661,200

48.90

อบต.

๒. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

1

1.93

100,000

0.74

อบต.

๓. แผนงานการศึกษา

2

3.85

60,000

0.44

อบต.

๔. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

5

9.62

114,500

0.84

อบต.

7

9

ยุทธศำสตร์ / แผนงำน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
๑. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

จำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จำนวนงบประมำณ
ที่ดำเนินกำรทั้งหมด โครงกำรทั้งหมด

4

7.70

360,000

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด

หน่วยดำเนินกำร

2.65

อบต.

10

8

ยุทธศำสตร์ / แผนงำน

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเกษตร และอุตสำหกรรมกำรเกษตร
๑ แผนงานการเกษตร

จำนวนโครงกำร
ที่ดำเนินกำรทั้งหมด

1

คิดเป็นร้อยละ จำนวนงบประมำณ
ของ
โครงกำรทั้งหมด

1.93

300,000

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด

หน่วยดำเนินกำร

2.21

อบต.

11

9

ยุทธศำสตร์ / แผนงำน

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสำธรณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑. แผนงานสาธารณสุข

จำนวนโครงกำร
ที่ดำเนินกำรทั้งหมด

4

คิดเป็นร้อยละ จำนวนงบประมำณ
ของ
โครงกำรทั้งหมด

7.70

111,000

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด

หน่วยดำเนินกำร

0.82

อบต.

12

10

ยุทธศำสตร์ / แผนงำน

จำนวนโครงกำร
ที่ดำเนินกำร
ทั้งหมด

คิดเป็นร้อยละ จำนวนงบประมำณ
ของ
โครงกำรทั้งหมด

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด

หน่วยดำเนินกำร

13

ยุทธศำสตร์เมืองน่ำอยู่
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

15

28.85

3,960,000

29.07

อบต.

๒. แผนงานเคหะและชุมชน

7

13.47

1,180,000

8.67

อบต.

๓. แผนงานรักษาความสงบภายใน

5

9.62

112,000

0.83

อบต.

11

14

จำนวนโครงกำร
ที่ดำเนินกำร
ทั้งหมด

ยุทธศำสตร์ / แผนงำน

คิดเป็นร้อยละ จำนวนงบประมำณ
ของ
โครงกำรทั้งหมด

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด

หน่วยดำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ปรับสมดุลและเพิม่ ประสิทธิภำพ กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

รวมทั้งสิ้น

6

11.54

665,000

4.89

อบต.

52

100

13,623,700

100

อบต.

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด

หน่วยดำเนินกำร

บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองย่ำงชิ้น

ประเภทครุภัณฑ์
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ครุภัณฑ์สำนักงำน
ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่
ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
ครุภัณฑ์ดับเพลิง
ครุภัณฑ์กำรเกษตร
๗. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จำนวนครุภัณฑ์
ที่ดำเนินกำรทั้งหมด

คิดเป็นร้อยละของ
ครุภัณฑ์ทั้งหมด

10
2
3
1
1
1
1

52.64
10.53
15.79
5.27
5.27
5.27
5.27

จำนวนงบประมำณ
285,000
55,700
24,400
30,000
50,000
5,000
22,000

60.37
11.80
5.17
6.36
10.59
1.06
4.66

อบต.

15

รวมทั้งสิ้น

19

100

472,100

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
แผนงำนสังคมสงเครำะห์
ที่
โครงกำร / กิจกรรม
รำยละเอียดของ
โครงกำร / กิจกรรม

งบประมำณ

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จ่ายเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ
ภายในตาบลหนองย่างชิ้น

4,585,200

2

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ
ภายในตาบลหนองย่างชิ้น

2,016,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ภายในตาบลหนองย่างชิ้น

60,000

สถำนที่
ดำเนินกำร

อบต.
12

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองย่ำงชิ้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

100

หน่วย
พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
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.
อบต.
กอง
หนองย่างชิ้น สวัสดิการฯ
อบต.
กอง
หนองย่างชิ้น สวัสดิการฯ
อบต.
กอง
หนองย่างชิ้น สวัสดิการฯ

16

แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร
ที่
โครงกำร / กิจกรรม
รำยละเอียดของ
โครงกำร / กิจกรรม
1 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยา
เสพติด

แผนงำนกำรศึกษำ

จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน
และประชาชนทั่วไป
จานวน 1 ครั้ง

งบประมำณ
100,000

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วย
พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
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.
อบต.
กอง
หนองย่างชิ้น การศึกษา

17

1 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กในวัน
เด็กแห่งชาติ จานวน 1
ครั้ง

30,000

อบต.
หนองย่างชิ้น

กอง
การศึกษา

2 จัดซื้อวัสดุส่งเสริมการเรียนรูเ้ ด็ก
ปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่าน
การเล่นด้วยสนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญา

30,000

อบต.
หนองย่างชิ้น

กอง
การศึกษา

งบประมำณ

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วย
พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
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.

จัดซื้อวัสดุในการจัดทา
สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
จานวน 1 ชุด

14

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
ที่
โครงกำร / กิจกรรม

รำยละเอียดของ
โครงกำร / กิจกรรม

18
1 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
และการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ของข้าราชการการเมือง และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ

จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้
ในด้านคุณธรรม จริยธรรม
และการป้องกันผลประ
โยชน์ทับซ้อน จานวน 1
ครั้ง

2 โครงการศึกษาดูงานโรงเรียน
ผู้สูงอายุต้นแบบ

ทัศนศึกษาดูงานของ
โรงเรียนผูส้ ูงอายุ จานวน
1 ครั้ง

3 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพกลุม่ สตรี

จัดอบรมให้กับกลุ่มสตรี
เพื่อเพิ่มศักยภาพในด้าน
ต่างๆ จานวน 1 ครั้ง

4 โครงการขอพร รดน้าดาหัวผูส้ ูงอาย

5

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ การ
ผลิตเตาเผาขยะความร้อนสูง

จัดกิจกรรมรดน้าดาหัว
ให้กับผู้สูงอายุในตาบล
หนองย่างชิ้น จานวน 1
ครั้ง
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
ในการผลิตเตาเผาขยะ
ความร้อนสูง จานวน 1
ครั้ง

16,000

อบต.
หนองย่างชิ้น

อบต.
หนองย่างชิ้น
50,000

สานักปลัด

กอง
สวัสดิการฯ

10,000

อบต.
หนองย่างชิ้น

20,000

อบต.
กอง
หนองย่างชิ้น สวัสดิการฯ

18,500

อบต.
หนองย่างชิ้น

กอง
สวัสดิการฯ

สานักปลัด

15

19

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

งบประมำณ

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วย
พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
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.

20
1 โครงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม จัดกิจกรรมงานบุญมหา
ท้องถิ่น(งานบุญมหาชาติ)
ชาติ จานวน 8 หมู่บ้าน

100,000

ตาบลหนอง สภาวัฒน
ย่างชิ้น หมู่ที่ ธรรมตาบล
1-8
หนองย่าง
ชิ้น

2 สนับสนุนงานประเพณีไหลเรือไฟ
สนับสนุนงบประมาณใน
และอนุรักษ์สืบสานประเพณีฟ้อนรา การจัดทาเรื่อไฟและฟ้อน
ผู้ไท
ราภูไทของอาเภอเรณูนคร
จานวน 1 ครั้ง

60,000

อาเภอเรณู
นคร

สภา
วัฒนธรรม
อาเภอเรณู
นคร

3 จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์

จัดกิจกรรมเพื่อร่วมขบวน
แห่ในวันสงกรานต์ จานวน
1 วัน

100,000

อบต.
หนองย่างชิ้น

กอง
การศึกษา

4 ส่งเสริมภูมิปัญญาประเพณีประจา
ท้องถิ่น “ผ่าปลา”

จัดกิจกรรมส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นประจา
ตาบล จานวน 1 ครั้ง

100,000

อบต.
หนองย่างชิ้น

กอง
การศึกษา

16

21
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเกษตร และอุตสำหกรรมกำรเกษตร
แผนงำนกำรเกษตร
ที่
โครงกำร / กิจกรรม
รำยละเอียดของ
งบประมำณ
โครงกำร / กิจกรรม
1 โครงการก่อสร้างเสริมคอนกรีต
คลองส่งน้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2

เพื่อเสริมคอนกรีตให้กับ
คลองส่งน้าเพื่อการเกษตร
ขนาดกว้าง 2.50 เมตร
ยาว 300 เมตร ลึก 0.80
เมตร

300,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
หมู่ที่ 2

หน่วย
พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
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

17

22

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

งบประมำณ

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วย
พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
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 และ
ทรายอเบท ป้องกันลูกน้ายุงลาย

จัดซื้อน้ายาเคมีและ
ทรายอเบท เพื่อป้องกัน
และกาจัดยุงลายในพื้นที่
ตาบล

50,000

ตาบลหนอง
ย่างชิ้น

2 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(สาหรับเติมเครื่องพ่น และผสม
น้ายาเคมี)

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น สาหรับเติมเครื่อง
พ่นและผสมน้ายาเคมี

30,000

ตาบลหนอง
ย่างชิ้น

3 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย เพื่อจัดซื้อวัคซีนป้องกัน
จากโรคพิษสุนัขบ้า
โรคพิษสุนัขบ้าตามจานวน
ที่ขึ้นทะเบียนสัตว์ไว้
จานวน 8 หมู่

25,000

ตาบลหนอง สานักปลัด
ย่างชิ้น

สานักปลัด

23
4 จัดซื้อฟลูออไรด์วานิช

จัดซื้อฟลูออไรด์วานิช
จานวน 6 หลอด

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

6,000

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

กอง
การศึกษา

งบประมำณ

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วย
พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เหล็ก หมู่ที่ 3 (เส้นทางหน้าบ้านนาย เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4
สุนทร ไปบ้านนายด้วง)
เมตร ยาว 90 เมตร หนา
0.15 เมตร จานวน 1 สาย

200,000

หมู่ที่ 3

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เหล็ก หมู่ที่ 5 (เส้นทางบ้านนาย
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4
ไวไฟ)
เมตร ยาว 110 เมตร หนา
0.15 เมตร จานวน 1 สาย

250,000

หมู่ที่ 5

กองช่าง

24

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เหล็ก หมู่ที่ 8
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4
(เส้นทางข้างหนองลาดควาย)
เมตร ยาว 110 เมตร หนา
0.15 เมตร จานวน 1 สาย

300,000

หมู่ที่ 8

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ อบต.หนองย่างชิ้น

890,000

อบต.
หนองย่างชิ้น

กองช่าง

งบประมำณ

สถำนที่
ดำเนินกำร

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

19

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
ที่
โครงกำร / กิจกรรม

รำยละเอียดของ
โครงกำร / กิจกรรม

หน่วย
พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
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.

25
5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

ทาการปรับปรุงซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน 3 ศูนย์

180,000

ศพด.

กองช่าง

6 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
(ถนนสายเชื่อมต่อบ้านโคกเจริญ)
ลูกรังให้มีสภาพที่ดี
จานวน 1 สาย

40,000

หมู่ที่ 3

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เหล็ก หมู่ที่ 1(เส้นทางข้างโรงเรียน เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4
ถึงบ้านนายบุญโชม)
เมตร ยาว 130 เมตร หนา
0.15 เมตร จานวน 1 สาย

304,000

หมู่ที่ 1

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เหล็ก หมู่ที่ 2 (เส้นทางข้างบ้านางยุ เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3
รัตน์)
เมตร ยาว 155 เมตร หนา
0.15 เมตร จานวน 1 สาย

269,000

หมู่ที่ 2

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เหล็ก หมู่ที่ 3 (เส้นทางหน้าบ้านนาย เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4
สุนทรไปบ้านนายด้วง)
เมตร ยาว 50 เมตร หนา
0.15 เมตร จานวน 1 สาย

117,000

หมู่ที่ 3

กองช่าง

20
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แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
ที่
โครงกำร / กิจกรรม

รำยละเอียดของ
โครงกำร / กิจกรรม

งบประมำณ

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วย
พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
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

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เหล็ก หมู่ที่ 5(เส้นทางไปประปา
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4
หมู่บ้าน)
เมตร ยาว 130 เมตร หนา
0.15 เมตร จานวน 1 สาย

304,000

หมู่ที่ 5

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เหล็ก หมู่ที่ 6 (เส้นทางข้างบ้านาย เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4
สมวิจิตร)
เมตร ยาว 120 เมตร หนา
0.15 เมตร จานวน 1 สาย

281,000

หมู่ที่ 6

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เหล็ก เชื่อมต่อ ตาบลโพนทอง
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4
(เส้นทางใบไม้รสี อร์ท)
เมตร ยาว 130 เมตร หนา
0.15 เมตร จานวน 1 สาย

304,000

หมู่ที่ 7

กองช่าง

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เหล็ก หมู่ที่ 8 (เส้นทางข้างหนอง
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4
ลาดควาย)
เมตร ยาว 130 เมตร หนา
0.15 เมตร จานวน 1 สาย

304,000

หมู่ที่ 8

กองช่าง

14 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดี

160,000

ศพด.
บ้านนาดี

กองช่าง

ปรับปรุงซ่อมแซม ศพด.
บ้านนาดี ขนาดกว้าง 9
เมตร ยาว 20 เมตร

21

27
จานวน 1 แห่ง
15 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 ปรับปรุงถนนลูกรังขนาด
(ถนนสายเชื่อมต่อบ้านนาดี)
กว้าง 3.50 เมตร ยาว
380 เมตร หนา 1.20เมตร

แผนงำนเคหะและชุมชน
ที่
โครงกำร / กิจกรรม

57,000

หมู่ที่ 6

กองช่าง

รำยละเอียดของ
โครงกำร / กิจกรรม

งบประมำณ

สถำนที่
ดำเนินกำร

1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า
สาหรับเปลีย่ น และ
ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะ

80,000

อบต.
หนองย่างชิ้น

2 ค่ากาจัดขยะมูลฝอย ตาบลหนอง
ย่างชิ้น

จ่ายเป็นค่ากาจัดขยะอย่าง
น้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง
จานวน 12 เดือน

90,000

อบต.
หนองย่างชิ้น

กองช่าง

3 อดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคในการ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าในเขตบ้าน
จานวน 1 สาย
หนองย่างชิ้น หมู่ที่ 7

250,000

หมู่ที่ 7

กองช่าง

4

200,000

หมู่ที่ 1

กองช่าง

โครงการก่อสร้างขุดวางท่อระบาย
น้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก

ขุดวางท่อระบายน้า คสล.
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40

หน่วย
พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
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

28
หมู่ที่ 1 (บริเวณข้างวัดสะพานสูง)
5

6

x1.00 เมตร ระยะทาง
200 เมตร
โครงการก่อสร้างขุดวางท่อระบาย ขุดวางท่อระบายน้า คสล.
น้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝังกลบ พร้อมฝังกลบเส้นผ่าศูนย์
หมู่ที่ 3 (ต่อจากเส้นหน้าบ้านนาย
กลาง 0.40 x1.00 เมตร
มิตรชัย)
ระยะทาง 12 เมตร
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนา้
พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 4

แผนงำนเคหะและชุมชน
ที่
โครงกำร / กิจกรรม
7 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้า
พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 4

ขุดวางท่อระบายน้า คสล.
พร้อมบ่อพัก เส้นผ่าศูนย์
กลาง0.80 x 1.00 เมตร
บ่อพัก 1.20 x 1.20 เมตร
ระยะทาง 140 เมตร

รำยละเอียดของ
โครงกำร / กิจกรรม
ขุดวางท่อระบายน้า คสล.
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80
x1.00 เมตร ขนาดบ่อพัก
1.20 x1.20 เมตร
ระยะทาง 169 เมตร

10,000

หมู่ที่ 3

กองช่าง

250,000

หมู่ที่ 4

กองช่าง

งบประมำณ
300,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
หมู่ที่ 4

หน่วย
พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
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
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แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน
ที่
โครงกำร / กิจกรรม

รำยละเอียดของ
โครงกำร / กิจกรรม

งบประมำณ

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วย
พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
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.

30
1 จัดซื้อชุดตรวจสารเสพติด จานวน
200 ชุด

เพื่อตรวจกลุม่ เป้าหมาย
เพื่อบาบัด รักษา ฟื้นฟู
หรือติดตามผู้ผ่านการ
บาบัดรักษาฟื้นฟูในพื้นที่
ตาบลหนองย่างชิ้น

12,000

อบต.หนอง
ย่างชิ้น

สานักปลัด
(ปภ.)

2 จัดซื้อหลังคาติดรถยนต์

เพื่อจัดซื้อหลังคาติด
รถยนต์ อปพร. จานวน 1
หลัง

30,000

อบต.หนอง
ย่างชิ้น

สานักปลัด
(ปภ.)

3 จัดซื้อเครื่องสูบน้าแรงดันสูง

เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้า
แรงดันสูง จานวน 1
เครื่อง

50,000

อบต.หนอง
ย่างชิ้น

สานักปลัด
(ปภ.)

4 อุดหนุนศูนย์ปฏิบตั ิการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด อาเภอเรณู
นคร

เพื่อสนับสนุนศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
อาเภอเรณูนคร ในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
จานวน 1 ครั้ง

20,000

อบต.หนอง
ย่างชิ้น

สานักปลัด
(ปภ.)

5 โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ตาบล
หนองย่างชิ้น

ฝึกซ้อมแผนฯ ตาบลหนอง
ย่างชิ้น จานวน 1 ครั้ง

10,000

อบต.หนอง
ย่างชิ้น

สานักปลัด
(ปภ.)

31

24

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

หน่วย
พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
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

สานักปลัด

3 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

ใช้จ่ายในการดาเนินการ
เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่น
จานวน ๑ ครั้ง

400,000

อบต.
หนองย่างชิ้น

สานักปลัด

4 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน ของ อปท.

สนับสนุนงบประมาณใน
การบริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน ของ
อปท.ระดับอาเภอ

25,000

อบต.
หนองย่างชิ้น

สานักปลัด

5 โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

จัดทาแผนที่ภาษีตาบล
หนองย่างชิ้น จานวน 1
ครั้ง

20,000

อบต.
หนองย่างชิ้น

กองคลัง

2
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6 จัดซื้อวัสดุสาหรับผลิตเตาเผาขยะ
ความร้อนสูง

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
สาหรับสนับสนุนโครงการ
ผลิตเตาเผาขยะความร้อน
สูง จานวน 8 ชุด

15,000

อบต.
หนองย่างชิ้น

สานักปลัด

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองย่ำงชิ้น
๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงำน
๑.๑ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
ที่
ครุภัณฑ์

รำยละเอียดของ
ครุภณ
ั ฑ์

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
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.
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เครื่องปรับอากาศขนาด
36,000 BTU จานวน 4
เครื่อง สาหรับติดตั้งใน
ห้องประชุม อบต.

188,000

อบต.
หนองย่างชิ้น

สานักปลัด

2 ชั้นวางแฟ้มเหล็ก 4 ชั้น

ชั้นวางแฟ้มแบบมีล้อเลื่อน
ขนาด 915 x 305 x
1,762 มิลลิเมตร
จานวน 1 หลัง

6,000

อบต.
หนองย่างชิ้น

สานักปลัด

3 โต๊ะเอนกประสงค์

โต๊ะเป็นแบบชนิดพับได้
ทาจากสแตนเลสทั้งตัว มี
ขนาด 60 x180 x 75
เซนติเมตร จานวน 10 ตัว

35,000

อบต.
หนองย่างชิ้น

สานักปลัด

4 พัดลมอุตสาหกรรม

พัดลมอุตสาหกรรมมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว
จานวน 6 ตัว

18,000

อบต.
หนองย่างชิ้น

สานักปลัด

รำยละเอียดของ
ครุภณ
ั ฑ์

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
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.
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1 เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน (แบบแขวน)

26

ที่

ครุภัณฑ์
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5 เครื่องพิมพ์ดีดแบบธรรมดา

๑.๒ แผนงำนกำรศึกษำ
ที่
ครุภัณฑ์

1 เก้าอี้สานักงาน

เครื่องพิมพ์ดีดแบบ
ธรรมดา แป้นอักษร
ภาษาไทยมี 46 แป้น

5,000

อบต.
หนองย่างชิ้น

สานักปลัด

รำยละเอียดของ
ครุภณ
ั ฑ์

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
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.

เก้าอี้สานักงาน ขนาด
กว้าง 64 x ลึก 62 x สูง
103 ซม.โครงขาเก้าอี้
ทาจากเหล็ก จานวน 1 ตัว

3,000

อบต.
หนองย่างชิ้น

กอง
การศึกษา

35
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๑.๓ แผนงำนสังคมสงเครำะห์
ที่
ครุภัณฑ์

รำยละเอียดของ
ครุภณ
ั ฑ์

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
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.

ชั้นวางแฟ้มแบบมีล้อเลื่อน
ขนาด 915 x 305 x
1,762 มิลลิเมตร
จานวน 1 หลัง

6,000

อบต.
หนองย่างชิ้น

กอง
สวัสดิการ
สังคม

รำยละเอียดของ
ครุภณ
ั ฑ์

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
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.

1 เก้าอี้สานักงาน

เก้าอี้สานักงาน ขนาด
กว้าง 64 x ลึก 62 x สูง
103 ซม.โครงขาเก้าอี้
ทาจากเหล็ก จานวน 3 ตัว

9,000

อบต.
หนองย่างชิ้น

กองช่าง

2 ชั้นวางแฟ้มเหล็ก 4 ชั้น

ชั้นวางแฟ้มแบบมีล้อเลื่อน
ขนาด 915 x 305 x
1,762 มิลลิเมตร
จานวน 1 หลัง

6,000

อบต.
หนองย่างชิ้น

กองช่าง

1 ชั้นวางแฟ้มเหล็ก 4 ชั้น

๑.๔ แผนงำนเคหะและชุมชน
ที่
ครุภัณฑ์

36
3 โต๊ะทางานสาหรับสานักงาน

9,000

อบต.
หนองย่างชิ้น

กองช่าง

รำยละเอียดของ
ครุภณ
ั ฑ์

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
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.

28

โต๊ะทางาน ขนาดกว้าง
1800 x ลึก 800 x สูง 750
มิลลิเมตร ทาจากไม้
จานวน 3 ตัว

๒. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่
๒.๑ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
ที่
ครุภัณฑ์

1 กล้องบันทึกภาพดิจิตอล

กล้องบันทึกภาพแบบ
ดิจิตอล ขนาดกะทัดรัด
จานวน 1 ตัว

28,000

อบต.
หนองย่างชิ้น

สานักปลัด

2 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ สามารถต่อ
กับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพ
จากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ
จานวน 1 ตัว

27,700

อบต.
หนองย่างชิ้น

สานักปลัด

รำยละเอียดของ

งบประมำณ

สถำนที่

หน่วยงำน

๓. ประเภทครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
๓.๑ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
ที่
ครุภัณฑ์

พ.ศ. ๒๕๖๒

พ.ศ. ๒๕๖๓
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1 ตู้ทาน้าร้อน น้าเย็น แบบตั้งพื้น
ขนาด 2 ก๊อก

(บำท)

ดำเนินกำร

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.

ตู้ทาน้าร้อน น้าเย็น แบบ
ตั้งพื้นขนาด 2 ก๊อก ใช้
ทาน้าร้อนและน้าเย็น
สาหรับดื่ม จานวน 2 ตู้

10,000

อบต.
หนองย่างชิ้น

สานักปลัด

รำยละเอียดของ
ครุภณ
ั ฑ์

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
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.

สามารถติดตั้งและเปลี่ยน
ไส้กรองเองได้ง่าย ระบบ
การกรอง 4 ขั้นตอน
ให้น้าดื่มที่สะอาด จานวน
1 ตัว

5,000

อบต.
หนองย่างชิ้น

กอง
การศึกษา

รำยละเอียดของ
ครุภณ
ั ฑ์

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
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.
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ครุภณ
ั ฑ์

๓.๒ แผนงำนกำรศึกษำ
ที่
ครุภัณฑ์

1 เครื่องกรองน้า

๓.๓ แผนงำนเคหะและชุมชน
ที่
ครุภัณฑ์

38

1 ตู้เย็น

ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต
จานวน 1 ตู้

9,400

อบต.
หนองย่างชิ้น

กองช่าง

30

๔. ประเภทครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
๔.๑ แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
ที่
ครุภัณฑ์

1 หลังคาติดรถยนต์

รำยละเอียดของ
ครุภณ
ั ฑ์

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลังคาติดรถยนต์ อปพร.
โครงหลังคาสแตนเลส สูง
ไม่ต่ากว่า 110 ซม.
จานวน 1 หลัง

30,000

อบต.
หนองย่างชิ้น

สานักปลัด
งานป้องกัน

พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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๕. ประเภทครุภัณฑ์ดับเพลิง
๕.๑ แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
ที่
ครุภัณฑ์

1

เครื่องสูบน้าแรงดันสูง

รำยละเอียดของ
ครุภณ
ั ฑ์

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

เครื่องยนต์เบนซิน 4
จังหวะ ขนาดแรงม้าไม่
น้อยกว่า 6 แรงม้า จานวน
1 เครื่อง

50,000

อบต.
หนองย่างชิ้น

สานักปลัด
งานป้องกัน

พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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๖. ประเภทครุภัณฑ์กำรเกษตร
๖.๑ แผนงำนกำรศึกษำ
ที่
ครุภัณฑ์

1 ปั๊มสูบน้าไฟฟ้า

รำยละเอียดของ
ครุภณ
ั ฑ์

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
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.

ปั๊มสูบน้าไฟฟ้า แบบใบพัด
เดี่ยว ใบพัดทาด้วย
ทองเหลือง จานวน 1 ตัว

5,000

อบต.
หนองย่างชิ้น

กอง
การศึกษา

40

๗. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๗.๑ แผนงำนสังคมสงเครำะห์
ที่
ครุภัณฑ์

1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

รำยละเอียดของ
ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
สาหรับงานประมวลผล
จานวน 1 เครื่อง

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
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.

22,000

อบต.
หนองย่างชิ้น

กอง
สวัสดิการ
สังคม

32

41

ภำคผนวก

42

ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองย่ำงชิ้น
เรื่อง แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓
************************
ตามที่ คณะกรรมการสนับสนุ นการจัดทาแผนพัฒ นาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น ได้พิจารณา
แผนการด าเนิ น งาน ประจ าปี ง บประมาณ ๒๕๖๓ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว นั้ น อาศั ย อ านาจตามความใน ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๖ (๒)
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น จึงขอประกาศให้เป็นแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น เพื่อนาไปปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางของการจัดทาแผนจัดหาพัสดุ
และแผนการใช้จ่ายเงิน ต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายยุทธพงศ์ สุวรรณพรหม )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
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บันทึกข้อควำม
ส่วนรำชกำร สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น โทร. ๐๔๒-๕๐๒๗๑๗
ที่ นพ ๘๐๓๐๑ /
วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒
เรื่อง เสนอร่างแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
ด้วย คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น ได้จัดทาร่าง
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการพัฒนาตาบล ได้
พิจารณา ในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ และได้เสนอให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนอง
ย่างชิ้น ได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕
ตุลาคม ๒๕๖๒
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
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- ทราบ / ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และปิดประกาศประชาสัมพันธ์
( นายยุทธพงศ์ สุวรรณพรหม )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น

บันทึกของเจ้ำหน้ำที่ปิดประกำศประชำสัมพันธ์
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น
๑๐๙ หมู่ที่ ๖ บ้านโคกเจริญ ตาบลหนองย่างชิ้น
อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ๔๘๑๗๐
วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
วันนี้เวลา ๑๐.๑๕ น. ข้าพเจ้า พ.จ.ต. ไพรสน โสที ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
ได้นาประกาศ เรื่องแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น ปิด
ไว้ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ้น ต่อหน้าพยาน ๒ คนแล้ว
จึงบันทึกและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
( ลงชื่อ) พ.จ.ต.
ผู้ปิดประกาศ
( ไพรสน โสที )
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
( ลงชื่อ)
(

พยาน
)

( ลงชื่อ)
(

พยาน
)
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