ประกาศ เทศบาลตาบลหนองน้อย
เรื่อง การรายงานผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561
*******************************************
ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กาหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดาเนินงานให้ประชาชนทราบ
รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถินมีส่วนร่วมด้วย 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 เทศบาล
ตาบลหนองน้อย จึงขอประกาศผลการดาเนินงานการจัดทางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดาเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มา เพื่อให้ประชาชนได้มสี ่วนร่วมในการตรวจสอบและกากับการบริหารจัดการเทศบาลตาบล
หนองน้อย ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตาบลหนองน้อย
"บ้านเกษตรมาตรฐาน สืบสานคุณภาพชีวิต"
ข. พันธกิจ ของเทศบาลตาบลหนองน้อย
1.การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
2.จัดให้มีและรักษาทางบก ทางน้และทางระบายน
า
้า
3.การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างต่างๆ
4.การสาธารณูปการ
5.การส่งเสริม การฝึกและการประกอบอาชีพ
6.การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน
7.การส่งเสริมการท่องเที่ยว
8.การจัดการศึกษา
9.การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
10.การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
11.การจัดให้และบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
12.การส่งเสริมกีฬา
13.ส่งเสริมประชาธิบไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพ
14.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
15.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยชองบ้านเมือง
16.การจัดการ การบารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ทดี่ ิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
17.การดูแลรักษาทีส่ าธารณะ
18.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
19.การรักษาความสงบเรียบร้อย สนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
20.กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตาบลหนองน้อยได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1. 1.1 เสริมสร้างสถาบันครอบครัว และชุมชนให้มีความอบอุ่นและเข้มแข็ง

2. 1.2 สนับสนุนและส่งเสริมการป้องกัน ยาเสพติด โรคติดต่อและอุบัติเหตุ
3. 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับทั้งในระบบและนอกระบบ
4. 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม
1. 2.1 ส่งเสริมให้มรี ะบบคมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. 2.2 พัฒนาแหล่งน้เพื
า อ่ การอุปโภค บริโภค และการเกษตรกรรม
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา
1. 3.1 ส่งเสริมการดาเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน
2. 3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกชนิด ตลอดจนการแข่งขันกีฬาทุกระดับ
3. 3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการก่อสร้างลานกีฬา ศูนย์กีฬา และอุปกรณ์กีฬา
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. 4.1 การป้องกันอุทกภัยและการกัดเซาะตลิ่มริมแม่น้พั
า งทลาย
2. 4.2 การส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
1. 5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2. 5.2 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ให้กับกลุ่มอาชีพและกลุ่มองค์กรต่างๆ
3. 5.3 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
1. 6.1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรและหน่วยงาน
2. 6.2 การสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
3. 6.3 การพัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน
ง. การวางแผน
เทศบาลตาบลหนองน้อย ได้จดั ทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการที่บญ
ั ญัติไว้ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการ
ที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนามาจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป
เทศบาลตาบลหนองน้อย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2559 โดยได้กาหนดโครงการที่จะ
ดาเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
2561
2562
2563
2564
ยุทธศาสตร์
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
42 9,580,600.00 50 10,408,600.00 50 10,408,600.00 50 10,408,600.00
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
112 149,960,000.00 199 258,564,000.00 199 258,514,000.00 199 289,807,000.00
โครงสร้างพื้นฐาน
และการคมนาคม
3.ยุทธศาสตร์การ
21 2,060,000.00 22 2,060,000.00 22 2,060,000.00 22 2,060,000.00
พัฒนาด้าน

สาธารณสุขและ
การกีฬา
4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว
6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร
รวม

5

235,000.00

5

155,000.00

5

155,000.00

5

155,000.00

17

580,000.00

23

680,000.00

23

680,000.00

23

680,000.00

36 12,152,000.00

46 16,455,308.00

46 16,455,308.00

46 16,455,308.00

233 174,567,600.00 345 288,322,908.00 345 288,272,908.00 345

319,565,908.

จ. การจัดทางบประมาณ
ผู้บริหารเทศบาลตาบลหนองน้อย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2560 โดยมี
โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จานวน 40 โครงการ งบประมาณ 5,644,519 บาท สามารถจาแนก
ตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์
โครงการ
ตามข้อบัญญัติ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
16 1,234,599.00
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม
5 3,454,000.00
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา
4
325,000.00
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1
20,000.00
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
1
15,000.00
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
13
595,920.00
รวม
40 5,644,519.00

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตาบลหนองน้อย มีดังนี้
แหล่งที่มา
จานวน
วัตถุ
ยุทธศาสตร์
โครงการ
งบประมาณ งบประมาณ
ประสงค์
1. 1. ยุทธศาสตร์การ โครงการ
10,000.00 เพื่อสร้าง
พัฒนาด้านสังคม ครอบครัวอบอุ่น
ความสัมพันธ์ที่ดี
การศึกษา ศาสนา
ในตครอบครัว
และวัฒนธรรม
2. 1. ยุทธศาสตร์การ โครงการอบรมให้
พัฒนาด้านสังคม ความรู้เกี่ยวกับยา
การศึกษา ศาสนา เสพติดให้โทษ
และวัฒนธรรม

3. 1. ยุทธศาสตร์การ โครงการร่วมใจ
พัฒนาด้านสังคม ขับขี่ปลอดภัย
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

4. 1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

5. 1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการ
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย

1.โครงการอาหาร
กลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
(ศพด.)และ
โรงเรียนในพื้นที่
6. 1. ยุทธศาสตร์การ 2.โครงการเสริม
พัฒนาด้านสังคม (นม) ศพด.และ
การศึกษา ศาสนา โรงเรียนในพื้นที่
และวัฒนธรรม

ผลผลิต

กิจกรรมการ
สร้างความ
อบอุ่นใน
ครอบครัวของ
ประชาชน
5,000.00 เพื่อให้ความรู้ เยาวชน
เกี่ยวกับยาเสพ นักเรียน
ติดให้โทษ
นักศึกษา
สาหรับเยาวชน ประชาชนหมู่ที่
นักเรียน
1-8
นักศึกษาและ
ประชาชน
10,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนหมู่ที่
ประชาชน
1-8
ตระหนักถึง
ความปลอดภัย
ในการสัญจร
เพิ่มขึ้น
100,000.00 เพื่อสนับสนุน อปพร.ตาบล
การเพิ่ม
หนองน้อย
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่
ของ อปพร.ให้มี
ประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
441,000.00 เพื่อให้เด็กและ ศพด.และ
นักเรียนได้รับ โรงเรียน
ประทานอย่าง
ทั่วถึงและ
เพียงพอ
412,599.00 เพื่อให้เด็กเล็ก ศพด.และ
และนักเรียน โรงเรียนในพื้นที่
ได้รับประทาน
นมอย่างทั่วถึง
และเพียงพอ

7. 1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

3.โครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.)ใน
พื้นที่
8. 1. ยุทธศาสตร์การ 6.โครงการผู้ดูแล
พัฒนาด้านสังคม เด็กและส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา พัฒนาการจัด
และวัฒนธรรม
กิจกรรม
การศึกษา
9. 1. ยุทธศาสตร์การ 7.โครงการ
พัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณธรรม
การศึกษา ศาสนา จริยธรรมของ
และวัฒนธรรม
นักเรียน

10. 1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

8.โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
สร้างพื้นที่สีเขียว
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก
11. 1. ยุทธศาสตร์การ โครงการส่งเสริม
พัฒนาด้านสังคม กิจกรรมสภาเด็ก
การศึกษา ศาสนา และเยาวชน
และวัฒนธรรม
12. 1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
13. 1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
14. 1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

โครงการ
สนับสนุนค่า
พาหนะนาส่งเด็ก
ไปสถานพยาบาล
โครงการมหกรรม
การศึกษาท้องถิ่น

โครงการจัดงาน
ประเพณีวัน
สงกรานต์รดน้า
ขอพรผู้สูงอายุ

20,000.00 เพื่อปรับปรุง ศพด.ในพื้นที่
ศพด.ให้
เหมาะสมต่อการ
เรียนรู้
15,000.00 เพื่อพัฒนาและ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก
10,000.00 เพื่อ้ห้
ใ นักเรียนมี
ความรู้ควบคู่
คุณธรรม
ห่างไกลจาก
ปัญหาสังคม
ต่างๆ
10,000.00 เพื่อสร้างพื้นที่สี
เขียวเพิ่มขึ้นและ
เหมาะสมกับ
การเรียนการ
สอน
5,000.00 ให้มีองค์กร
ขนาดเล็กและ
เยาวชนในการ
ประสานงาน
โครงการต่างๆ
1,000.00 เพื่อช่วยเหลือ
เด็กกรณีฉุกเฉิน
เร่งด่วน

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในพื้นที่

15,000.00 เพื่เป็นการ
สนับสนุน
ส่งเสริมพัฒนา
การศึกษา
150,000.00 เพื่อแสดงความ
กตัญญูกตเวทิตา
ต่อผู้สุงอายุ

ผู้ดูแลเด็กและผู้
ที่เกี่ยวข้อง

นักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในพื้นที่

เด็กและเยาวชน
ในพื้นที่

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในพื้นที่

งานประเพณี
สงกรานต์และ
รดน้ขอพร
า
ผู้สูงอายุ

15. 1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

โครงการแข่งขัน
เรือยาว สืบสาน
ประเพณีตาบล
หนองน้อย

16. 1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
17. 2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและการ
คมนาคม

โครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยว
ประชาชนตาบล
หนองน้อย
โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย
เลียบคันคลอง
ส่งน้พลเทพ
า
ม.1
(ฝั่งซ้าย)

18. 2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและการ
คมนาคม

โครงการปรับปรุง
ขยายถนนดินจาก
นานายวิเชียร ธูป
ทองถึงบริเวณ
คลองทิ้งน้ถึ
าง
บริเวณคลอง
ชลประทาน (8L)
หมู่ที่ 4
19. 2. ยุทธศาสตร์การ โครงการปรับปรุง
พัฒนาด้านโครงสร้าง ซ่อมแซมระบบท่อ
พื้นฐานและการ
เมนประปา
คมนาคม
บาดาล ม.3
20. 2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและการ
คมนาคม

โครงการปรับปรุง
ขยายถนนดิน
ลูกรังสายหลังวัด
ดอนตาลจาก
บริเวณข้างหน้า
นายสมชาย พลโต
ถึงบริเวณคลอง
ชลประทาน 9L

20,000.00 เพื่อให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการสืบ
สานประเพณี
วัฒนธรรม
10,000.00 เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวภายใน
ทองถิ่นเพิ่มมาก
ขึ้น
1,265,000.00 เพื่อการ
คมนาคมขนส่ง
ผลิตผลทางการ
เกษตรและการ
เดินทางได้อย่าง
สะดวก

ประชาชนหมู่ที่
1-8

ประชาชนหมู่ที่
1-8

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย
เลียบคันคลอง
ส่งน้พลเทพ
า
ม.
1 (ฝั่งซ้าย) ผิว
จราจรกว้าง 5
เมตร ยาว
1,190 ม.หนา
0.15 ม.
269,000.00 เพื่อให้
ถนนดินจากนา
ประชาชนมีถนน นายคะนอง แสง
ใช้ในกาารคมนา เขียวถึงบริเวณ
คม
คลองทิ้งน้ถึ
าง
บริเวณคลอง
ชลประทาน
(9L) หมู่ที่ 4

1,209,000.00 เพื่อให้
ประชาชนได้
ใช้น้อย่
า าง
สะดวกรวดเร็ว

โครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมท่อเมน
ระบบประปา ม.
3
460,000.00 เพื่อให้
ปรัปรุงถนนดิน
ประชาชนมีถนน ลูกรัง 1
ใช้ในการ
โครงการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก

21. 2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและการ
คมนาคม

โครงการปรับปรุง
ขยายถนนดินสาย
จากบริเวณต่อ
จากถนนดินลูกรัง
ลูกรังสายหนอง
กระโดนถึงบริเวณ
นานายสุทิน สอน
เถื่อน หมู่ที่ 6
ตาบลหนองน้อย
22. 3.ยุทธศาสตร์การ โครงการฉีดวัคซีน
พัฒนาด้าน
ป้องกันโรคพิษ
สาธารณสุขและการ สุนัขบ้าและ
กีฬา
ฮอร์โมนคุมกาเนิด
สุนัข/แมว
23. 3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุขและการ
กีฬา
24. 3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุขและการ
กีฬา

โครงการแพทย์
ฉุกเฉินระดับ
ท้องถิ่นตาบล
หนองน้อย
โครงการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนและ
ประชาชนตาบล
หนองน้อย

25. 3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุขและการ
กีฬา

โครงการอุดหนุน
สาหรับการ
ดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

26. 4. ยุทธศาสตร์การ โครงการพัฒนา
พัฒนาด้าน
บริเวณริมถนน

251,000.00 เพื่อให้
ปรับปรุงถนน
ประชาชนมีถนน ดิน 1 โครงการ
ใช้ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก

50,000.00 เพื่อป้องกันโรค
พิศสุนัขบ้าให้กับ
ประชาชนใน
พื้นที่และมีการ
คุมกาเนิด
จานวนสุนัข
100,000.00 เพื่อสนับสนุน
การดาเนินงาน
กองทุน
สวัสดิการ
15,000.00 เพื่อให้เยาวชน
และประชาชน
ทั่วไปมีสุขภาพ
แข็งแรงและว
สนใจออกกาลัง
กายเพิ่มขึ้น
160,000.00 เพื่อสนับสนุนให้
ชุมชน/หมู่บ้าน
แห่งละ
20,000 บาท
จานวน 8
หมู่บ้าน

วัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า
และคุมกาเนิด
สุนัข แมว

วัคซีนและ
เวชภัณฑ์ต่างๆ
เกี่ยวกับการ
สาธารณสุข
โครงการแข่งขัน
กีฬาของเยาวชน
และประชาชน

สนับสนุนเงิน
หมู่บ้านละ
20,000 บาท
จานวน 8
หมู่บ้าน โดย
จัดทาโครงการ
ตาม
พระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข
อย่างน้อย 3
โครงการ
20,000.00 เพื่อให้การ
โครงการบริเวณ
สัญจรบนถนน ริมถนนสองฝั่ง

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
27. 5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว

สองฝั่งในเขต
ตาบล
โครงการฝึกอาชีพ
สาหรับเยาวชน
ประชาชนและ
ผู้ด้อยโอกาส

28. 6. ยุทธศาสตร์การ โครงการส่งเสริม
พัฒนาด้านการเมือง และดาเนินงาน
การบริหาร
ตามนโยบาย
รัฐบาล
29. 6. ยุทธศาสตร์การ โครงการจัดการ
พัฒนาด้านการเมือง เลือกตั้งสภา
การบริหาร
ท้องถิ่น

30. 6. ยุทธศาสตร์การ โครงการพัฒนา
พัฒนาด้านการเมือง ประสิทธิภาพการ
การบริหาร
บริหารงานและ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม

31. 6. ยุทธศาสตร์การ โครงการจัดทา
พัฒนาด้านการเมือง แผนที่ภาษีและ
การบริหาร
ลงทะเบียน
ทรัพย์สิน

32. 6. ยุทธศาสตร์การ โครงการอุดหนุน
พัฒนาด้านการเมือง การบริหารและ
การบริหาร
การปฏิบัตงิ าน
ด้านการป้องกัน
และปราบปราม
ยาเสพติด

เป็นไปด้วยความ
ปลอดภัยมากขึ้น
15,000.00 เพื่อฝึกอาชีพให้
เยาวชน
ประชาชนและ
ผู้ด้อยโอกาสทุก
ประเภทมีอาชีพ
10,000.00 เพื่อส่งเสริมและ
ดาเนินงานตาม
นโยบายที่ได้รับ
มอบ
100,000.00 เพื่อจัดการ
เลือกตั้งท้องถิ่น
กรณีลาออก ยุบ
สภาหรือแทน
ตาแหน่งที่ว่าง
200,000.00 เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพ
รวมทั้งส่งเสริม
ด้านคุณธรรม
จริยธรรมแก่
ผู้บริหาร สมาชิก
พนักงาน
เทศบาล
100,000.00 เพื่อพัฒนาการ
จัดเก็บรายได้
และทะเบียน
ทรัพย์สินให้ถ฿ก
ต้องและเป็น
ปัจจุบัน
17,000.00 เพื่ออดหนุนการ
ดาเนินการ
ป้องกันและ
ปราบปราม เฝ้า
ระวังปัญหายา
เสพติด

โครงการฝึก
อาชีพระยะสั้น

โครงการ
ส่งเสริมและ
ดาเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาล
โครงการจัดการ
เลือกตั้งสภา
ท้องถิ่น

โครงการ
ฝึกอบรม 1
โครงการ

แผนที่ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สินเข้าสู่
ระบบ
สารสนเทศ
สถานนีตารวจ
ในพื้นที่

33. 6. ยุทธศาสตร์การ โครงการจัดทาผัง
พัฒนาด้านการเมือง เมืองรวมในเขต
การบริหาร
พื้นที่ตาบลหนอง
น้อย

34. 6. ยุทธศาสตร์การ โครงการสอบเขต
พัฒนาด้านการเมือง รังวัดที่ดิน
การบริหาร
สาธารณะ

35. 6. ยุทธศาสตร์การ โครงการเทศบาล
พัฒนาด้านการเมือง สัญจร และ
การบริหาร
ประชาคมเพื่อ
จัดทาแผนสี่ปี

36. 6. ยุทธศาสตร์การ โครงการจัดเก็บ
พัฒนาด้านการเมือง ข้อมูลพื้นฐาน
การบริหาร

37. 6. ยุทธศาสตร์การ โครงการเงินทุน
พัฒนาด้านการเมือง เพื่อการศึกษา
การบริหาร
ระดับปริญาตรี
และโท

38. 6. ยุทธศาสตร์การ โครงการ
พัฒนาด้านการเมือง ทุนการศึกษา
การบริหาร
นักเรียน นักศึกษา
ผู้ด้อยโอกาส

10,000.00 เพื่อวางแนว
ทางการพัฒนา
พื้นที่ให้มี
ระเบียบ
เหมาะสมการใช้
ประโยชน์ที่ดิน
ในอนาคต
30,000.00 เพื่อวางแนว
ทางการพัฒนา
พื้นที่ให้มี
ระเบียบ
เหมาะสมการใช้
ประโยชน์ที่ดิน
ในอนาคต
10,000.00 เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่าง
ประชาชนและ
เทศบาลส่งเสริม
การมีส่วนร่วมใน
การแสดงความ
คิดเห็นพัฒนา
ท้องถิ่น
5,000.00 เพื่อเป็น
ฐานข้อมูลใน
การพัฒนา
ท้องถิ่นในด้าน
ต่างๆ
60,000.00 เพื่อเป็น
ทุนการศึกษาใน
ระดับปริญาตรี
และปริญาโท
ของผู้ผ่านการ
คัดเลือก
10,000.00 เพื่อเป็น
ทุนการศึกษา
สาหหรับ
นักเรียน
นักศึกษาและ

โครงการจัดทา
ผังเมืองรวม

โครงการสอบ
เขตรังวัดที่ดิน
สาธารณะ 1
โครงการ

ประชาชนหมู่ที่
1-8

ประชาชนหมู่ที่
1-8

ทุนการศึกษา
ระดับปริญาตรี
และโท

ผู้ด้อยโอกาสหมู่
ที่ 1-8

39. 6. ยุทธศาสตร์การ โครงการสมทบคา
พัฒนาด้านการเมือง บารุงสันนิบาต
การบริหาร
เทศบาล

40. 6. ยุทธศาสตร์การ โครงการอุดหนุน
พัฒนาด้านการเมือง สถานที่กลางศูนย์
การบริหาร
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ใน
เขตอาเภอวัดสิงห์

ผู้ด้อยโอกาสที่
ผ่านการคัดเลือก
ตามหลักเกณฑ์
23,920.00 เพื่อสมทบเป็น
ค่าบารุงกองทุน
สันนิบาต
เทศบาลแห่ง
ประเทศไทย
20,000.00 เพื่อให้
ประชาชนที่
ประสบสาธารณ
ภัยและปัญหา
คุณภาพชีวิต
ปัญหาโรค
ระบาดหรือ
โรคติดต่อได้รับ
การช่วยเหลือ
และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

กองทุน
สันนิบาต
เทศบาลแห่ง
ประเทศไทย
สถานที่กลาง
ศูนย์ จานวน 1
แห่ง

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
เทศบาลตาบลหนองน้อย มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มี
การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 3 โครงการ จานวนเงิน 977,000 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
จานวน 3 โครงการ จานวนเงิน 977,000 ล้านบาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
การก่อหนี้
การเบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์
โครงการ
ผูกพัน/
โครงการ
งบประมาณ
ลงนามในสัญญา
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3 977,000.00
3
977,000.00
และการคมนาคม
รวม
3 977,000.00
3
977,000.00
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลตาบลหนองน้อย ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มี
ดังนี้

ระยะเวลา
วงเงินตาม
วันที่เซ็น
การ
คู่สัญญา
สัญญา
สัญญา
ดาเนินงา
น
269,000.0 268,000.0 2/256 06/02/256
30
0
01
1

แหล่งที่มา
ยุทธศาสต
จานวน
โครงการ งบประมา
ร์
งบประมาณ
ณ
1 2.
. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน
และการ
คมนาคม

2 2.
. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน
และการ
คมนาคม

3 2.
. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน
และการ
คมนาคม

โครงการ
ปรับปรุง
ขยายถนน
ดินจากนา
นายวิเชียร
ธูปทองถึง
บริเวณ
คลองทิ้งน้า
ถึงบริเวณ
คลอง
ชลประทา
น (8L) หมู่
ที่ 4
โครงการ
ปรับปรุง
ขยายถนน
ดินลูกรัง
สายหลังวัด
ดอนตาล
จากบริเวณ
ข้างหน้า
นายสมชาย
พลโตถึง
บริเวณ
คลอง
ชลประทา
น 9L
โครงการ
ปรับปรุง
ขยายถนน
ดินสายจาก
บริเวณต่อ
จากถนน
ดินลูกรัง
ลูกรังสาย

460,000.0 459,000.0 1/256 06/02/256
0
01
1

30

251,000.0 250,000.0 3/256 06/02/256
0
01
1

30

หนอง
กระโดนถึง
บริเวณนา
นายสุทิน
สอนเถื่อน
หมู่ที่ 6
ตาบล
หนองน้อย
รายงานสรุปผลการดาเนินงาน ปี 2561
เทศบาลตาบลหนองน้อย วัดสิงห์ จ.ชัยนาท

ยุทธศาสตร์

แผนการ
อนุมัติ
ดาเนินการ
งบประมาณ
ทั้งหมด
จานว
จานว
น งบประม น งบประม
โครงก าณ โครงก าณ
าร
าร

1.1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา
42.0 9.58 16.0
และวัฒนธรรม
2.2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ 112.
149.96 5.0
การคมนาคม
0
3.3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา 21.0

เบิกจ่าย

100%

จานว
จานว
จานว
น งบประม น งบประม น งบประม
โครงก าณ โครงก าณ โครงก าณ
าร
าร
าร

1.23

0.0

0.00

0.0

0.00

0.0

0.00

3.45

3.0

0.98

3.0

0.98

3.0

0.98

2.06

4.0

0.32

0.0

0.00

0.0

0.00

0.0

0.00

0.24

1.0

0.02

0.0

0.00

0.0

0.00

0.0

0.00

0.58

1.0

0.02

0.0

0.00

0.0

0.00

0.0

0.00

36.0 12.15 13.0

0.60

0.0

0.00

0.0

0.00

0.0

0.00

4.4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
5.0
สิ่งแวดล้อม
5.5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ
17.0
ท่องเที่ยว
6.6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ลงนามสัญญา

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวาม
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลตาบลหนองน้อยทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนา
และปรับปรุงการดาเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
สมเกียรติ วงศ์สมุท
(นายสมเกียรติ วงศ์สมุท)
นายกเทศมนตรีตาบลหนองน้อย

