ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง
เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2563
*******************************************
ดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กําหนดให องคกรปกครองสวนทองถิ่นสภาทองถิ่น และผูบริหาร
ทองถิ่น เป*ดเผยขอมูลและรายงานผลการดําเนินงานใหประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกใหประชาชนใน
ทองถิ่นมีสวนรวมดวย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ขอ30(5) กําหนดใหผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น และ
คณะกรรมการ พัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่น
ทราบ ในที่เป*ดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และตอง
ป*ดประกาศโดยเป*ดเผยไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยป<ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกป<
ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติใหเปAนไปตามเจตนารมณ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการ
จัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ใน
รอบป<งบประมาณ พ.ศ.2563 มา เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการ
องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง ดังนี้
ก. วิสัยทัศน ขอองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง
"หนองแวงสดใส ผาไหมผาซิ่น ถิ่นกลุมผลิตภัณฑ สรางสรรคปGาชุมชน พัฒนาคนสูความเปAนเลิศ เชิดชู
การเกษตร"
ข. พันธกิจ ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง
1. การจัดการคมนาคมใหมีความสะดวกและรวดเร็ว
2. การพัฒนาแหลงทองเที่ยว/อนุรักษวัฒนธรรมประเพณี
3. สงเสริมความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
4. สงเสริมการเพิ่มผลผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑของชุมชนใหมีคุณภาพ
5. สงเสริมคุณภาพชีวิตและความเขมแข็งของชุมชน
6. สงเสริมทักษะการตลาด
7. การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมที่ดี กําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย
8. สงเสริมการศึกษา ทักษะชีวิต เทคโนโลยีที่ทันสมัย
9. พัฒนาและสนับสนุนปOจจัยพื้นฐานการเกษตร

ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวงไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตรไว 7 ยุทธศาสตร ดังนี้
- ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการคมนาคมและสาธารณูปโภค
-ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา
-ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
-ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
-ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคนและสังคม
-ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
ง. การวางแผน
องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ป<
(พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผานการมีสวนรวมของ
ประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟOงปOญหาและความตองการที่แทจริงของ
ประชาชนในพื้นที่ กอนนํามาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป< ตอไป
องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง ไดประกาศใชแผนพัฒนา5 ป< (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได
กําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนา 5 ป< (พ.ศ.2561 - 2565)
2561

2562

2563

2564

2565

ยุทธศาสตร
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการคมนาคมและ

44

48,252,500

55

28,212,300

33

18,711,200

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา

22

96,793,850

22

96,823,850

22

96,823,850

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

27

1,985,000

27

1,765,000

27

1,765,000

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา

22 3,019,000.00

22 3,019,000.00

22 3,019,000.00

12 3,730,000.00

12 3,730,000.00

12 3,730,000.00

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคนและสังคม

65

15,303,000

66

17,703,000

65

15,303,000

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

17

3,535,000.00

17

3,735,000.00

17

3,735,000.00

รวม

209

172,618,350

221

154,988,150

198

143,087,050

สาธารณูปโภค

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

จ. การจัดทํางบประมาณ
ผู บริ ห าร อบต.หนองแวง ไดประกาศใชขอบั ญ ญั ติ ง บประมาณ โดยมี โ ครงการที่ บ รรจุ อ ยู ใน
ขอบัญญัติงบประมาณและโครงการที่ขอใชจายเงินสะสม จํานวน 81 โครงการ งบประมาณ 15,320,040 บาท
สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้
ยุทธศาสตร

โครงการ

งบประมาณ
ตามข6อบัญญัติ

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการคมนาคมและสาธารณูปโภค

17

3,817,800.00

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้าํ

3

1,035,600.00

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

4

120,000.00

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา

15

2,179,820.00

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4

110,000.00

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคนและสังคม

33

11,293,820.00

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

5

305,000.00

รวม

81

18,862,040.00

รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ และ ขอใชจายเงินสะสม อบต.หนองแวง มีดังนี้
ยุทธศาสตร

โครงการ

จํานวน
งบประมาณ

ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงการกอสรางถนน คสล. หมู 7 จาก
1. ดานการคมนาคมและ บานนางคําจันทร โยงไธสง - บานนาง
สาธารณูปโภค
กมล กิจการ

102,500.00

ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงการกอสรางถนนดินลงหินคลุก
2. ดานการคมนาคมและ บานแก หมู 8 จากหนาโรงเรียนวัดศรี
สาธารณูปโภค
สุนทร-ลําหวยตะกัว่

495,600.00

ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงการกอสรางถนนดินบานบง
3. ดานการคมนาคมและ หมู 9 จากบานนายจันทร แสนแกว สาธารณูปโภค
เสนรอบบาน

61,000.00

ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงการกอสรางถนนคสล.
4. ดานการคมนาคมและ หมู 10 สายทางจากนานางสมยงค ศรี
สาธารณูปโภค
ภา - ทางหลวงแผนดิน หมายเลข 202

120,000.00

ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงการกอสรางถนนดิน บานหินตั้ง
5. ดานการคมนาคมและ หมู 11 จากนานายวงเดือน บุดทะสุ สาธารณูปโภค
หวยวังหิน

126,000.00

ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงการกอสรางรองระบายน้าํ บาน
6. ดานการคมนาคมและ หลักศิลา หมู 13 จากบานนางทองใส
สาธารณูปโภค
ชุบไธสง - บานนางอมรศิลปS จันทบุรี

87,600.00

หนวยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุ
ประสงค

ผลผลิต

กองชาง

เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
ถนน คสล.
สําหรับใชในการคมนาคม
ระยะทาง 42 เมตร
อยางสะดวก

กองชาง

เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
สําหรับใชการคมนาคมได ระยะทาง 565 เมตร
อยางสะดวก

กองชาง

เพื่อใหประชาชนมีถนน
สําหรับใชคมนาคมไดอยาง ระยะทาง 195 เมตร
สะดวก

กองชาง

เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
สําหรับใชการคมนาคมได ถนน คสล. 1 เสน
อยางสะดวก

กองชาง

เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
ถนนดิน
สําหรับใชคมนาคมไดอยาง
ระยะทาง 380 เมตร
สะดวก

กองชาง

เพื่อปTองกันและแกไข
รองระบายน้ํา
ปOญหาน้ําทวมขังในหมูบาน ยาว 157 เมตร

ยุทธศาสตร

โครงการ

โครงการกอสรางถนนดินลงหินคลุก
ยุทธศาสตรการพัฒนา
จากประปาหมูบานเกา หมู 15 7. ดานการคมนาคมและ
หนาบานนางรัตนากรณ ฉอุมผล
สาธารณูปโภค
หมู 10
ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงการกอสรางถนนดิน บานแก
8. ดานการคมนาคมและ หมู 8 จากบานนางทองนาค สดไธ
สาธารณูปโภค
สง - นานายสําลี ฉัตรไธสง

จํานวน
งบประมาณ

หนวยงานที
รับผิดชอบ

96,900.00 กองชาง

วัตถุ
ประสงค

ผลผลิต

เพื่อใหประชาชนไดมีสําหรับ
ถนน
ใชการคมนาคมไดอยาง
ระยะทาง 125 เมตร
สะดวก

102,200.00 กองชาง

เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
สําหรับใชการคมนาคมได
อยางสะดวก

ถนน
ระยะทาง 610 เมตร

33,000.00 กองชาง

เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
สําหรับใชการคมนาคมได
อยางสะดวก

ถนน
ระยะทาง 162 เมตร

ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงการยกระดับถนนดิน บานหิน
10. ดานการคมนาคมและ ตั้ง หมู 11 จากบานนางกุหลาบ
สาธารณูปโภค
สําราญพิทักษ - หวยวังหิน

153,900 กองชาง

เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
สําหรับใชการคมนาคมได
อยางสะดวก

ถนน
ระยะทาง 265 เมตร

โครงการกอสรางรองระบายน้าํ
ยุทธศาสตรการพัฒนา
บานแกใตหมู 14 จากบานนาง
11. ดานการคมนาคมและ
ถาวร โทไธสง - นานายแกวดอมไธ
สาธารณูปโภค
สง

112,600.00 กองชาง

ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงการกอสรางถนนดิน บานบง
9. ดานการคมนาคมและ หมู 9 จากบานนายสนั่น ดอกไธสง
สาธารณูปโภค
- นานางญาณิศา นมัสศิลา

โครงการกอสรางถนนคสล, บาน
ยุทธศาสตรการพัฒนา
หนองนกคูนอย หมู 15 สายทาง
12. ดานการคมนาคมและ
จากบานนายสมร วงศสุวรรณ สาธารณูปโภค
บานนางสาวหัน แหมไธสง
ยุทธศาสตรการพัฒนา
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
13. ดานการคมนาคมและ
และสิง่ กอสราง
สาธารณูปโภค
โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
ยุทธศาสตรการพัฒนา
เสริมเหล็ก (คสล.) บานโนน
14. ดานการคมนาคมและ
หมู 7 จากบานนางกมล กิจการ สาธารณูปโภค
คุมนอย ดอนกะตะ
ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงการถนนลงหินคลุก
15. ดานการคมนาคมและ หมู 11 จากบานนายสุเนตร พิมพา
สาธารณูปโภค
- โคกหนองนอ
ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงการกอสรางถนนดิน
16 ดานการคมนาคมและ หมู 13 จากถนนลาดยาง บานหลัก
สาธารณูปโภค
ศิลา - โคกหนองนอ

499,700 กองชาง

413,600.00 กองชาง

เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
สําหรับใชการคมนาคมได
อยางสะดวก

ถนน
ระยะทาง 185 เมตร

เพื่อใหที่ดินและสิ่งกอสรางใน
ที่ดินและสิ่งกอสรางใน
เขต อบต. หนองแวงไดรับ
เขต อบต.หนองแวง
การปรับปรุง บํารุงรักษา

494,700 กองชาง

เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
สําหรับใชการคมนาคมได
อยางสะดวก

ถนน
ระยะทาง 280 เมตร

328,700 กองชาง

เพื่อใหประชาชนมรถนน
สําหรับใชคมนาคมไดอยาง
สะดวก

ถนน
ระยะทาง 1,200 เมตร

194,100 กองชาง

ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงการถนนลงหินคลุก บานหลัก
17 ดานการคมนาคมและ ศิลา หมู 13 จากโรงสีชุมชน –
สาธารณูปโภค
นานางนิดา ลาแสง

395,700 กองชาง

ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงการตรวจสอบคุณภาพน้าํ
ดานแหลงน้ํา

56,000.00 กองชาง

18.

เพื่อปTองกันและแกไขปOญหา รองระบายน้ํา
น้ําทวมขังในหมูบาน
ยาว 108 เมตร

เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
สําหรับใชการคมนาคมได
อยางสะดวก

ถนน
ระยะทาง 600 เมตร

เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
สําหรับใชการคมนาคมได
อยางสะดวก

ถนน
ระยะทาง 1,300 เมตร

เพื่อใหประชาชนมรน้ําสะอาด 8 หมูบาน
ในการอุปโภค

ยุทธศาสตร

โครงการ

19. ยุทธศาสตรการ
ปรับปรุงคันคูหนองอุม บานบง
พัฒนาดานแหลงน้ํา หมู 9
20 ยุทธศาสตรการ
โครงการขุดลอกหนองนกคู
พัฒนาดานแหลงน้ํา

จํานวน
งบประมาณ

หนวยงานที
รับผิดชอบ

483,300.00 กองชาง
496,300.00 กองชาง

วัตถุ
ประสงค

ผลผลิต

ปรับปรุงคันคู 1 แหง
เพื่อใหราษฎรในเขตอบต.
หนองแวง มีแหลงกักเก็บน้าํ
ใชอุปโภคและทําการเกษตร
เพื่อใหราษฎรในเขตอบต.
ขุดลอกหนอง 1 แหง
หนองแวง มีแหลงกักเก็บน้าํ
ใชอุปโภคและทําการเกษตร

ยุทธศาสตรการ
โครงการสงเสริมสินคาและผลิตภัณฑ
พัฒนาดานเศรษฐกิจ ชุมชน

50,000.00 สํานักปลัด อบต.

เพื่อใหประชาชนมีอาชีพ มี
ประชาชน 8 หมูบาน
รายไดและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการฝWกอบรมสงเสริมอาชีพสราง
ยุทธศาสตรการ
22.
รายไดใหกับสตรี ตามแนวทางเศษรฐ
พัฒนาดานเศรษฐกิจ
กิจพอเพียง

20,000.00 สํานักปลัด อบต.

เพื่อใหประชาชนมีอาชีพ มี
ประชาชน 8 หมูบาน
รายไดและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

21.

23. ยุทธศาสตรการ
โครงการสงเสริมพัฒนาอาชีพของผูสูง
30,000.00 สํานักปลัด อบต.
พัฒนาดานเศรษฐกิจ อาชีพ คนพิการ ผูดอยโอกาส

เพื่อใหผูสูงอายุ คนพิการ
ผูสูงอายุ คนพิการ
ผูดอยโอกาส มีอาชีพมีรายได ผูดอยโอกาส

24. ยุทธศาสตรการ
โครงการสงเสริมการปลูกพืชอาหาร
พัฒนาดานเศรษฐกิจ สัตว

เพื่อใหประชาชนมีพืชอาหาร
ปลูกพืชอาหารสัตว
สัตวอยางเพียงพอ

20,000.00 สํานักปลัด อบต.

25. ยุทธศาสตรการ
โครงการฝWกอบรมใหความรูผูปกครอง 10,000.00 กองการศึกษา
พัฒนาดานการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพื่อใหผูปกครอง ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามี
ความรูความเขาใจในการเลี้ยง
ดูเด็กเล็ก

ผูปกครอง ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
มีความรูความเขาใจใน
การเลี้ยงดูเด็กเล็ก

26. ยุทธศาสตรการ
สนับสนุนอาหารเสริม (นม)
พัฒนาดานการศึกษา

574,860.00 กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพื่อใหเด็กมีพัฒนาการสมวัย เด็กเล็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กและนักเรียน
โรงเรียนในเขต

27. ยุทธศาสตรการ
โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
พัฒนาดานการศึกษา บริหารสถานศึกษา

510,960.00 กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพื่อสนับสนุนคาใชจายการ ศูนยพัฒนาเด็ก
บริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็ก เล็ก อบต.หนองแวง
เล็ก อบต.หนองแวง

28. ยุทธศาสตรการ
โครงการการศึกษาเพือ่ ตอตานการใช
พัฒนาดานการศึกษา ยาเสพติดในเด็กนักเรียน
(D.A.R.E ประเทศไทย)

30,000.00 กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพื่อควบคุมปTองกันการ
เด็กและเยาวชนที่กําลัง
ขยายตัวและการแพรระบาด ตัวและการแพรระบาด
ของปOญหายาเสพติด
ของปOญหายาเสพติด

29. ยุทธศาสตรการ
โครงการสงเสริมทันตกรรมในเด็ก
พัฒนาดานการศึกษา

10,000.00 กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพื่อสงเสริมสุขภาพทางชอง เด็กเล็กในศูนยพัฒนา
ปากใหกับเด็กปฐมวัย/เด็ก เด็กเล็กและโรงเรียน
เล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียน

30. ยุทธศาสตรการ
โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
พัฒนาดานการศึกษา

40,000.00 กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพื่อใหเด็กไดทํากิจกรรม
รวมกับผูอื่นอยางมีความสุข

เด็กในเขตอบต.หนอง
แวง

ยุทธศาสตร

โครงการ

จํานวน
งบประมาณ

หนวยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุ
ประสงค

ผลผลิต

31. ยุทธศาสตรการ
โครงการปTองกัน เฝTาระวังและ
พัฒนาดานการศึกษา แกไขปOญหายาเสพติดในโรงเรียน

5,000.00 กองการศึกษาศาสนา อุดหนุนโรงเรียนวัดไพรงาม นักเรียนโรงเรียนวัดไพร
และวัฒนธรรม
เพือ่ ปTองกันและแกไข
งาม
ปOญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา

32. ยุทธศาสตรการ
โครงการน้ําสมุนไพรใกลตัวเพื่อ
พัฒนาดานการศึกษา สุขภาพ

6,000.00 กองการศึกษาศาสนา อุดหนุนโรงเรียนวัดหลัด
และวัฒนธรรม
ศิลา เพื่อใชจายตาม
โครงการฯ

นักเรียนโรงเรียนวัดหลัก
ศิลา

33. ยุทธศาสตรการ
โครงการฝWกทักษะอาชีพตามแนว
พัฒนาดานการศึกษา เศรษฐกิจพอเพียงใหกับนักเรียน

6,000.00 กองการศึกษาศาสนา อุดหนุนโรงเรียนวัดศรี
และวัฒนธรรม
สุนทรเพื่อใชจายตาม
โครงการ

นักเรียนโรงเรียนวัดศรี
สุนทร

34. ยุทธศาสตรการ
โครงการภูมิปOญญาทองถิ่นสอน
พัฒนาดานการศึกษา งานอาชีพขนมไทยตามเทศกาล
งานบุญฮีต 12 คอง 14

6,000.00 กองการศึกษาศาสนา อุดหนุนโรงเรียนจุฬางกูล
และวัฒนธรรม
วิทยาเพือ่ ใชจายตาม
โครงการ

นักเรียนโรงเรียนจุฬางกู
รวิทยา

35. ยุทธศาสตรการ
โครงการรณรงคปTองกันและแกไข
พัฒนาดานการศึกษา ปOญาหายาเสพติดในสถานศึกษา

5,000.00 กองการศึกษาศาสนา อุดหนุนวัดศรีสุนทร เพื่อใช นักเรียนโรงเรียนวัดศรี
และวัฒนธรรม
จายตามโครงการ
สุนทร

36. ยุทธศาสตรการ
โครงการโรงเรียนสีขาวตอตานสาร
พัฒนาดานการศึกษา เสพติดภายในโรงเรียน

5,000.00 กองการศึกษาศาสนา อุดหนุนโรงเรียนจุฬางกูร
และวัฒนธรรม
วิทยาเพือ่ ใชจายตาม
โครงการ

นักเรียนโรงเรียนจุฬางกู
รวิทยา

37. ยุทธศาสตรการ
โครงการโรงเรียนสีขาวตานยาเสพ
พัฒนาดานการศึกษา ติด

5,000.00 กองการศึกษาศาสนา อุดหนุนโรงเรียนวัดหลัก
และวัฒนธรรม
ศิลาเพื่อใชจายตาม
โครงการ

นักเรียนโรงเรียนวัดหลัก
ศิลา

38. ยุทธศาสตรการ
โครงการสอนทักษะอาชีพใหกับ
พัฒนาดานการศึกษา นักเรียน

6,000.00 กองการศึกษาศาสนา อุดหนุนโรงเรียนวัดไพรงาม นักเรียนโรงเรียนวัดไพร
และวัฒนธรรม
เพือ่ ใชจายตามโครงการ งาม

39. ยุทธศาสตรการ
โครงการอาหารกลางวัน
พัฒนาดานการศึกษา

960,000.00 กองการศึกษาศาสนา อุดหนุน
และวัฒนธรรม
โรงเรียน 4 โรงเรียนเพื่อจัด
อาหารกลางวันใหเด็ก
นักเรียน

นักเรียนโรงเรียนวัดหลัก
ศิลา โรงเรียนจุฬางกูรวิ
ทยา โรงเรียนวัดศรีสุนทร
โรงเรียนวัดไพรงาม

40. ยุทธศาสตรการ
โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระ
พัฒนาดาน
เกียรติและปลูกตนไมทดแทน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

30,000.00 สํานักปลัด อบต.

เพื่อเพิ่มจํานวนตนไมใน
เขตตําบลหนองแวง

พื้นที่ทั้ง 8 หมูบาน

41. ยุทธศาสตรการ
โครงการปลูกหญาแฝกรักษาหนา
พัฒนาดาน
ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

10,000.00 สํานักปลัด อบต.

เพื่อปTองกันการพังทลาย
ของดินตามลําคลอง

คันคู หนอง ลําหวยในเข
ตอบต.หนองแวง

42. ยุทธศาสตรการ
โครงการหนาบานนามอง
พัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

60,000.00 สํานักปลัด อบต.

เพื่อใหบานเมืองมีความ
สะอาดเรียบรอย

8 หมูบาน

ยุทธศาสตร

โครงการ

43. ยุทธศาสตรการ โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน
พัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

จํานวน
หนวยงานที
งบประมาณ รับผิดชอบ

วัตถุ
ประสงค

ผลผลิต

10,000.00 สํานัก
ปลัด อบต.

เพื่อใหมีความรูความเขาใจ ประชาชน 8 หมูบาน
ในการบริหารจัดการขยะใน
ชุมชน

44. ยุทธศาสตรการ โครงการจัดงานพระราชพิธีและรัฐพิธีเพือ่
40,000.00 สํานัก
พัฒนาดานคนและ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย อําเภอบานใหม
ปลัด อบต.
สังคม
ไชยพจน จังหวัดบุรีรัมย

อุดหนุนที่ทําการปกครอง อุดหนุนที่ทําการ
อําเภอบานใหมไชยพจน ปกครองอําเภอบาน
เพื่อใชดําเนินกิจกรรม ตาม ใหมไชยพจน
โครงการฯ

45. ยุทธศาสตรการ โครงการสนับสนุนการปTองกันและแกไขปOญหา 20,000.00 สํานัก
พัฒนาดานคนและ ยาเสพติดของศูนยปฏิบัติการปTองกันและ
ปลัด อบต.
สังคม
ปราบปรามยาเสพติดอําเภอบานใหมไชยพจน

อุดหนุนที่ทําการปกครอง อุดหนุนที่ทําการ
อําเภอบานใหมไชยพจน ปกครองอําเภอบาน
เพื่อใชดําเนินกิจกรรมตาม ใหมไชยพจน
โครงการฯ

46. ยุทธศาสตรการ อุดหนุนโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่
พัฒนาดานคนและ (Amphoeyim Service) อําเภอบานใหมไชย
สังคม
พจน จังหวัดบุรีรัมย

20,000.00 สํานัก
ปลัด อบต.

อุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอบานใหมไชยพจน
เพื่อใชดําเนินกิจกรรมตาม
โครงการฯ

47. ยุทธศาสตรการ โครงการปTองกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล
พัฒนาดานคนและ
สังคม

20,000.00 สํานัก
ปลัด อบต.

เพื่อแกปOญหาความ
ตั้งจุดบริการ
เดือดรอน ใหกับประชาชนที่ ประชาชนชวง
ประสบภัย
เทศกาล

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอบาน
ใหมไชยพจน
ดําเนินการ (ครั้ง)

48. ยุทธศาสตรการ โครงการฝWกอบรมอาสาสมัครปTองกันภัยฝGายพล 100,000.00 สํานัก
พัฒนาดานคนและ เรือน (อปพร.)
ปลัด อบต.
สังคม

เพื่อให อปพร.มีทักษะและ อปพร. อบต.หนอง
ความสามารถในการปTองกัน แวง
และบรรเทาสาธารณภัย

49. ยุทธศาสตรการ โครงการเยาวชนตําบลหนองแวงตานภัยยาเสพ 50,000.00 สํานัก
พัฒนาดานคนและ ติด
ปลัด อบต.
สังคม

เพื่ออุดหนุนสถานีตาํ รวจ อุดหนุนสถานี
ภูธรบานใหมไชยพจนใน ตํารวจภูธรบานใหม
การปTองกันปOญหายาเสพติด ไชยพจน

50. ยุทธศาสตรการ โครงการระบบการแพทยฉุกเฉิน
พัฒนาดานคนและ
สังคม

30,000.00 สํานัก
ปลัด อบต.

เพื่อใหอาสากูชีพมีทักษะใน อาสากูชีพ อบต.
การชวยเหลือผูประสบภัย หนองแวง
เบื้องตน ณ จุดเกิดเหตุ
อยางถูกตองรวดเร็ว

51. ยุทธศาสตรการ โครงการควบคุมและปTองกันโรค
พัฒนาดานคนและ
สังคม

80,000.00 สํานัก
ปลัด อบต.

เพื่อเปAนการควบคุมและ การปTองกันแกไขโรค
ปTองกันโรค ทั้งโรคติดตอ ตางๆในเขค
และไมติดตอ ที่เกิดจากคน พื้นที่ อบต.หนองแวง
และสัตว

52. ยุทธศาสตรการ โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ 30,000.00 สํานัก
พัฒนาดานคนและ สุนัขบา ตามปณิธานศาตราจารย พลเอกหญิง พล
ปลัด อบต.
เรื
อ
เอกหญิ
ง
พลอากาศหญิ
ง
สมเด็
จ
พระเจานอง
สังคม
นางเธอเจาฟTาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

เพื่อใหคนและสัตวปลอดภัย คนและสัตวปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา
จากโรคพิษสุนัขบา

ยุทธศาสตร

โครงการ

53 ยุทธศาสตรการพัฒนา อุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
. ดานคนและสังคม
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข

จํานวน
งบประมาณ

หนวยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค

160,000.00 สํานักปลัด อบต. อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน
หมู 7 หมู 8 หมู 9 หมู 10
หมุ 11 หมู 13 หมู 14 ห
มู 15 เพื่อใชจายในการ
ดําเนินการตามโครงการฯ

ผลผลิต
ประชาชน
หมู 7 หมู 8 หมู 9
หมู 10 หมู 11 ห
มู 13 หมู 14 หมู
15

54 ยุทธศาสตรการพัฒนา อุดหนุนโครงกาใหความชวยเหลือ
. ดานคนและสังคม
ประชาชนตามภารกิจของเหลากาชาด
จังหวัดบุรีรัมย

10,000.00 สํานักปลัด อบต. อุดหนุนเหลากาชาด
กิจกรรมที่เหลา
จังหวัดบุรีรัมยื เพื่อใชใน กาชาดจังหวัด
กิจกรรมสาธารณกุศล
บุรีรัมยดําเนินการ
ชวยเหลือ
ประชาชน (ครั้ง)

55 ยุทธศาสตรการพัฒนา อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจกรรมสา
. ดานคนและสังคม
ธารณกุศลและใหความชวยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจของกิ่งกาชาด
อําเภอบานใหมไชยพจน

20,000.00 สํานักปลัด อบต. อุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอบานใหมไชยพจน
เพื่อใชดําเนินกิจกรรม
ตามโครงการฯ

56 ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพองคกร
. ดานคนและสังคม
สตรีผูนําชุมชนผูนําทองถิ่น อปพร. อส
ม.

กิจกรรมที่ทําการ
ปกครองอําเภอ
บานใหมไชยพจน
ดําเนินการ
ชวยเหลือ
ประชาชน (ครั้ง)

120,000.00 สํานักปลัด อบต. เพื่อพัฒนาศักยภาพผูนํา ประชาชนในเขต
องคกรสตรี อผส. อสม. อบต.หนองแวง
และกลุมอื่นๆในเขตในทุก
ดาน

57 ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงการรอยรักดวงใจ สานสายใย
. ดานคนและสังคม
ครอบครัว

10,820.00 สํานักปลัด อบต. เพื่อใหครอบครัวในเขต
อบต. ไดทํากิจกรรม
รวมกัน

58 ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงการสงเสริมกิจกรรมองคกรสตรี
. ดานคนและสังคม

30,000.00 สํานักปลัด อบต. เพื่อใหองคกรสตรีมีความ ประชาชน 8 หมูบ
เขมแข็ง
าน

59 ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพการ
. ดานคนและสังคม
ทํางานของอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ
(อผส.)
60 ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงการสงเสริมสภาเด็กและเยาวชน
. ดานคนและสังคม
ตําบลหนองแวง

61 ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงการแขงขันกีฬาหนองแวงเกมส
. ดานคนและสังคม

ครอบครัวใน
พื้นที่ อบต.หนอง
แวง

130,000.00 สํานักปลัด อบต. เพื่อใหการทํางาน
อผส.
ของ อผส. เปAนไปอยางมี จํานวน 50 คน
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมายิ่งขึ้น
20,000.00 สํานักปลัด อบต. เพื่อปลูกฝOงใหเด็กและ
เยาวชนมีคุณธรรม
จริยธรรม เติบโตเปAน
ผูใหญที่ดีทีคุณภาพ
120,000.00 กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพื่อสรางความสามัคคี
ใหกับคนในตําบลและ
หางไกลยาเสพติด

เด็ก
เยาวชน 8 หมูบา
น
8 หมูบาน และ
ประชาชนทั่วไป

ยุทธศาสตร

โครงการ

จํานวน
งบประมาณ

หนวยงานที
รับผิดชอบ

62. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน โครงการ TO BE NUMBER
คนและสังคม
ONE

50,000.00 กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

63. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญ
คนและสังคม
ทางศาสนา

5,000.00 กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

วัตถุประสงค

ผลผลิต

เพื่อสงเสริมสุขภาพของ ราษฎรและเยาวชน
ราษฎรในเขต อบต.
ในเขต อบต.หนอง
หนองแวง
แวง
เพื่อใหประชาชน
ผูบริหารทองถิ่น สมาชิก
อบต. พนักงานสวน
ตําบล คณะครู เด็ก
เยาวชน ไดรวมทํา
กิจกรรมพัฒนาจิตในวัน
สําตัญทางศาสนา

ประชาชนผูบริการ
ทองถิ่น สมาชิกอบต.
พนักงานสวนตําบล
คณะครู (ครั้ง)

64. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน โครงการสงเสริมกิจกรรมงาน 100,000.00 กองการศึกษา
คนและสังคม
ประเพณีปรางคกูสวนแตงและ
ศาสนาและ
งานประเพณีบุญบั้งไฟ
วัฒนธรรม

เพื่อสงเสริมประเพณีให จํานวน
สืบตอไป
ประชาชน 8 หมูบาน
ที่เขารวมกิจกรรม

65. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน โครงการจัดงานสืบสาน
คนและสังคม
ประเพณีสงกรานต

30,000.00 กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพื่อเปAนการอนุรักษ
ประชาชน ผูบริหาร
วัฒนธรรมอันดีงามใหสืบ ทองถิ่น สมาชิกอบต.
ทอดตอไป
พนักงานสวนตําบล
และสวนราชการ

66. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน โครงการจัดงานประเพณีขึ้น
คนและสังคม
เขาพนมรุง

10,000.00 กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

อุดหนุนที่ทําการปกครอง ประชาชน
จังหวัดบุรีรัมย

67. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน โครงการจัดงานประเพณีบุญ
คนและสังคม
บั้งไฟ

60,000.00 กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

อุดหนุนที่ทําการปกครอง ประชาชน
อําเภอบานใหมไชยพจน

68. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน โครงการจัดงานประเพณี
คนและสังคม
ปรางคกูสวนแตง

40,000.00 กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

อุดหนุนที่ทําการปกครอง ประชาชน
อําเภอบานใหมไชยพจน

69. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน โครงการแขงขันกีฬา - กรีฑา
คนและสังคม
นักเรียนโรงเรียนวัดหลักศิลา

10,000.00 กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

อุดหนุนโรงเรียนวัดหลัก นักเรียน
ศิลา

70. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน โครงการแขงขันกีฬา - กรีฑา
คนและสังคม
นักเรียนโรงเรียนวัดศรีสุนทร

10,000.00 กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

อุดหนุนโรงเรียนวัดศรี
สุนทร

71. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน โครงการแขงขันกีฬานักเรียน
คนและสังคม

10,000.00 กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

อุดหนุนโรงเรียนวัดไพร นักเรียน
งาม

72. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน โครงการแขงขันกีฬาประจําป<
คนและสังคม
การศึกษา

10,000.00 กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

อุดหนุนโรงเรียนจุฬางกู นักเรียน
รวิทยา (คน)

นักเรียน

ยุทธศาสตร

โครงการ

จํานวน
งบประมาณ

หนวยงานที
รับผิดชอบ

73. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน สมทบกองทุนระบบ
คนและสังคม
หลักประกันสุขภาพระดับ
ทองถิ่นพื้นที่องคการบริหาร
สวนตําบลหนองแวง

180,000.00 สํานักปลัด อบต.

74. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน โครงการสรางหลักประกัน
คนและสังคม
ดานรายไดแกผูสูงอายุ

5,650,000.00 สํานักปลัด อบต.

75. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน เบี้ยยังชีพผูปGวยเอดส
คนและสังคม

18,000.00 สํานักปลัด อบต.

วัตถุ
ประสงค

ผลผลิต

เพื่อสงเสริมใหประชาชน จํานวนกิจกรรม
ในพื้นที่มีสุขภาพที่ดีใน กองทุนระบบ
ทุกดาน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับทองถิ่น
ดําเนินการ
เพื่อใหผูสูงอายุมีรายได ผูสูงอายุที่ขึ้น
ในการยังชีพ
ทะเบียน
เพื่อใหผูปGวยเอดสมี
รายไดในการยังชีพ

ผูปGวยเอดสที่แสดง
ความประสงค

76. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน โครงการสนับสนุนการ
4,100,000.00 สํานักปลัด อบต.
คนและสังคม
เสริมสรางสวัสดิการทางสังคม
ใหแกคนพิการหรือทุพพลภาพ

เพื่อใหคนพิการมีรายได ผูพิการที่ขึ้นทะเบียน
ในการยังชีพ

77. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน โครงการสนับสนุนการจัดทํา
การเมืองการบริหาร
แผนชุมชนและจัดเวที
ประชาคม

15,000.00 สํานักปลัด อบต.

เพื่อใหประชาชนมีสวน
รวมในการกําหนดแนว
ทางการพัฒนา

8 หมูบาน

78 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน โครงการอบรมกฎหมาย
การเมืองการบริหาร
สําหรับประชาชน

10,000.00 สํานักปลัด อบต.

เพื่อใหประชาชนมี
ความรูความเขาใจ

8 หมูบาน

79 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน คาใชจายในการเลือกตั้ง
การเมืองการบริหาร

120,000.00 สํานักปลัด อบต.

80 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน โครงการสงเสริม
การเมืองการบริหาร
ประชาธิปไตยในทองถิ่น

10,000.00 สํานักปลัด อบต.

.81. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การเมืองการบริหาร
ศักยภาพผูบริหารและสมาชิก
สภาพนักงานสวนตําบล
ลูกจางประจํา พนักงานจาง

150,000.00 สํานักปลัด อบต.

เพื่อเปAนคาใชจายในการ 8 หมูบาน
เลือกตั้งสมาชิกสภา
องคการบริหารสวน
ตําบลและผูบริหาร
องคการบริหารสวน
ตําบลหนองแวง
เพื่อสงเสริมใหประชาชน ประชาชน 8 หมูบาน
มีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย มี
คุณธรรม จริยธรรม มี
จิตสํานึกสาธารณะใน
การดําเนินชีวิตตามวิถี
ประชาธิปไตย
เพื่อเพิ่มพูนความรูทักษะ
ทางดานวิชาการ
สามารถนํานโยบายไปสู
การปฏิบัตแิ ละแกไข
ปOญหาชุมชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

ผูบริหารสมาชิกสภา
ทองถิ่นพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจํา
พนักงานจาง

ฉ. การใช6จายงบประมาณ
อบต.หนองแวง มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ โดยไดมี
การกอหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 50 โครงการ จํานวนเงิน 14,398,140 บาท มีการเบิกจายงบประมาณ
จํานวน 50 โครงการ จํานวนเงิน 11,568,992 ลานบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้
ยุทธศาสตร

โครงการ

การกอหนี้ผูกพัน/
โครงการ การเบิกจายงบประมาณ
ลงนามในสัญญา

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการคมนาคมและสาธารณูปโภค

7

903,100.00

7

903,100.00

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้าํ

1

55,200.00

1

55,200.00

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

4

120,000.00

4

120,000.00

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา

11

2,072,222.70

11

1,974,111.72

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

3

90,360.00

3

90,360.00

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคนและสังคม

23

8,276,220.00

23

8,276,220.00

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

1

150,000.00

1

150,000.00

รวม

50

11,667,102.70

50

11,568,991.72

รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ อบต.หนองแวง ที่มีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
ยุทธศาสตร

ชื่อโครงการตามแผน

งบตาม
ข6อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ

ลงนามสัญญา

เบิกจาย

คงเหลือ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน โครงการกอสรางถนน คสล.
การคมนาคมและ
หมู 7 จากบานนางคําจันทร
สาธารณูปโภค
โยงไธสง - บานนางกมล
กิจการ

102,500.00

102,000.00 102,000.00

500.00

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน โครงการกอสรางถนนคสล.
การคมนาคมและ
หมู 10 สายทางจากนานาง
สาธารณูปโภค
สมยงค ศรีภา - ทางหลวง
แผนดิน หมายเลข 202
(ระยะที่ 1)

120,000.00

119,500.00 119,500.00

500.00

ยุทธศาสตร

ชื่อโครงการตามแผน

งบตาม
ข6อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ

ลงนาม
สัญญา

เบิกจาย

คงเหลือ

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน โครงการกอสรางถนนดิน บานหินตั้ง
การคมนาคมและ
หมู 11 จากนานายวงเดือน บุดทะสุ สาธารณูปโภค
หวยวังหิน

126,000.00 122,500.00 122,500.00

3,500.00

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน โครงการกอสรางรองระบายน้ํา บาน
การคมนาคมและ
หลักศิลา หมู 13 จากบานนางทองใส
สาธารณูปโภค
ชุบไธสง - บานนางอมรศิลปS จันทบุรี

87,600.00 87,600.00 87,600.00

0.00

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน โครงการกอสรางถนนดิน บานแก
102,200.00 96,000.00 96,000.00
การคมนาคมและ
หมู 8 จากนานางทองนาค สดไธสง - นา
สาธารณูปโภค
นายสําลี ฉัตรไธสง (ระยะที1่ )

6,200.00

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน โครงการกอสรางรองระบายน้ํา บานแก
การคมนาคมและ
ใตหมู 14 จากบานนางถาวร โทไธสง สาธารณูปโภค
นานายแกว ดอมไธสง (ระยะที่ 1)

112,600.00 106,000.00 106,000.00

6,600.00

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
การคมนาคมและ
สิ่งกอสราง
สาธารณูปโภค

413,600.00 269,500.00 269,500.00 144,100.00

8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ํา
แหลงน้ํา

56,000.00 55,200.00 55,200.00

800.00

9. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน โครงการสงเสริมสินคาและผลิตภัณฑ
เศรษฐกิจ
ชุมชน

50,000.00 50,000.00 50,000.00

0.00

10. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน โครงการฝWกอบรมสงเสริมอาชีพสราง
เศรษฐกิจ
รายไดใหกับสตรี ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

20,000.00 20,000.00 20,000.00

0.00

11. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน โครงการสงเสริมพัฒนาอาชีพของ
เศรษฐกิจ
ผูสูงอายุ คนพิการ ผูดอยโอกาส

30,000.00 30,000.00 30,000.00

0.00

12. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน โครงการสงเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว
เศรษฐกิจ

20,000.00 20,000.00 20,000.00

0.00

13. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน คาอาหารเสริม (นม)
การศึกษา

574,860.00 570,912.70 472,801.72

3,947.30

14. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
การศึกษา
สถานศึกษา

510,960.00 485,460.00 485,460.00 25,500.00

15. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน โครงการสงเสริมทันตกรรมในเด็ก
การศึกษา

10,000.00

9,870.00

9,870.00

130.00

ยุทธศาสตร

ชื่อโครงการตามแผน

งบตาม
ข6อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ

ลงนาม
สัญญา

เบิกจาย

40,000.00 40,000.00 40,000.00

คงเหลือ

16. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ

0.00

17. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา

โครงการน้ําสมุนไพรใกลตัวเพื่อสุขภาพ

6,000.00

6,000.00

6,000.00

0.00

18. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา

โครงการฝWกทักษะอาชีพตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงใหกับนักเรียน

6,000.00

6,000.00

6,000.00

0.00

19. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา

โครงการภูมิปOญญาทองถิ่นสอนงาน
อาชีพขนมไทยตามเทศกาลงานบุญ
ฮีต 12 คอง 14

6,000.00

6,000.00

6,000.00

0.00

20. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา

โครงการรณรงคปTองกันและแกไข
ปOญหายาเสพติดในสถานศึกษา

5,000.00

5,000.00

5,000.00

0.00

21. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา

โครงการโรงเรียนสีขาวตอตานสารเสพ
ติดภายในโรงเรียน

5,000.00

5,000.00

5,000.00

0.00

22. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา

โครงการโรงเรียนสีขาวตานยาเสพติด

5,000.00

5,000.00

5,000.00

0.00

23. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา

โครงการอาหารกลางวัน

24. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ
และปลูกตนไมทดแทน

30,000.00 30,000.00 30,000.00

25. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

โครงการปลูกหญาแฝกรักษาหนาดิน

10,000.00

26. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

โครงการหนาบานนามอง

60,000.00 60,000.00 60,000.00

0.00

27. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คนและสังคม

โครงการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐ
พิธี เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
อําเภอบานใหมไชยพจน จังหวัดบุรีรัมย

40,000.00 40,000.00 40,000.00

0.00

28. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คนและสังคม

โครงการสนับสนุนการปTองกันและแกไขปOญหา
ยาเสพติดของศูนยปฏิบัติการและปราบปราม
ยาเสพติดอําเภอบานใหมไชยพจน

20,000.00 20,000.00 20,000.00

0.00

960,000.00 932,980.00 932,980.00 27,020.00

360.00

0.00

360.00 9,640.00

ยุทธศาสตร

ชื่อโครงการตามแผน

งบตาม
ข6อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ

ลงนาม
สัญญา

เบิกจาย
20,000.00

คงเหลือ

29. ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงการอําเภอ...ยิม้ เคลื่อนที่
ดานคนและสังคม
(Amphoeyim Service) ประจําป<
งบประมาณ 2563 อําเภอบานใหมไชยพจน
จังหวัดบุรีรมั ย

20,000.00

20,000.00

30. ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงการปTองกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล
ดานคนและสังคม

20,000.00

8,800.00

31. ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงการเยาวชนตําบลหนองแวง ตานภัยยา
ดานคนและสังคม
เสพติด

50,000.00 50,000.00 50,000.00

0.00

32. ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงการควบคุมและปTองกันโรค
ดานคนและสังคม

80,000.00

80,000.00

80,000.00

0.00

33. ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
ดานคนและสังคม
พิษสุนัขบา ตามปณิธานศาสตราจารย พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศหญิง สมเด็จ
พระเจานองนางเธอเจาฟTาจุฬาภรณวลัย
ลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

30,000.00

30,000.00

30,000.00

0.00

160,000.00 160,000.00 160,000.00

0.00

34. ยุทธศาสตรการพัฒนา เงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
ดานคนและสังคม
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข

0.00

8,800.00 11,200.00

35. ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงการจัดหารายไดเพื่อกิจกรรมสาธารณ
ดานคนและสังคม
กุศลและใหความชวยเหลือ ประชาชนตาม
ภารกิจของเหลากาชาด จังหวัดบุรรี ัมย
ประจําป<งบประมาณ พ.ศ.2563

10,000.00

10,000.00

10,000.00

0.00

36. ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลและ
ดานคนและสังคม
ใหความชวยเหลือประชาชนตามภารกิจของ
กิ่งกาชาดอําเภอบานใหมไชยพจน ประจําป<
งบประมาณ 2563

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

120,000.00 120,000.00 120,000.00

0.00

37. ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพองคกรสตรี
ดานคนและสังคม
ผูนําชุมชนผูนําทองถิ่น อปพร. อสม.

ยุทธศาสตร

ชื่อโครงการตามแผน

งบตาม
ข6อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ

ลงนาม
สัญญา

เบิกจาย

คงเหลือ

38. ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงการรอยรักดวงใจ สานสายใย
ดานคนและสังคม
ครอบครัว

10,820.00

10,820.00

10,820.00

0.00

39. ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงการสงเสริมกิจกรรมองคกร
ดานคนและสังคม
สตรี

30,000.00

30,000.00

30,000.00

0.00

130,000.00 130,000.00 130,000.00

0.00

40. ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพ
ดานคนและสังคม
การทํางานของอาสาสมัครดูแล
ผูสูงอายุ (อผส.)
41. ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงการสงเสริมสภาเด็กและ
ดานคนและสังคม
เยาวชนตําบลหนองแวง

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

42. ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงการจัดงานประเพณีปรางคกู
ดานคนและสังคม
สวนแตง ประจําป< 2563

40,000.00

40,000.00

40,000.00

0.00

43. ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงการแขงขันกีฬา - กรีฑา
ดานคนและสังคม
นักเรียน โรงเรียนวัดหลักศิลา

10,000.00

10,000.00

10,000.00

0.00

44. ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงการแขงขันกีฬา - กรีฑา
ดานคนและสังคม
นักเรียนโรงเรียนวัดศรีสุนทร

10,000.00

10,000.00

10,000.00

0.00

45. ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงการแขงขันกีฬาประจําป<
ดานคนและสังคม
การศึกษา

10,000.00

10,000.00

10,000.00

0.00

180,000.00 180,000.00 180,000.00

0.00

46. ยุทธศาสตรการพัฒนา สมทบกองทุนระบบหลักประกัน
ดานคนและสังคม
สุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
47. ยุทธศาสตรการพัฒนา เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ดานคนและสังคม
48. ยุทธศาสตรการพัฒนา เบี้ยยังชีพผูปGวยเอดส
ดานคนและสังคม
49. ยุทธศาสตรการพัฒนา เบี้ยยังชีพคนพิการ
ดานคนและสังคม
50. ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพศักยภาพ
ดานการเมืองการ
ผูบริหารและสมาชิกสภา พนักงาน
บริหาร
สวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงาน
จาง

5,650,000.00 5,413,800.00 5,413,800.00 236,200.00
18,000.00

18,000.00

18,000.00

0.00

4,100,000.00 1,844,800.00 1,844,800.00 2,255,200.00
150,000.00 150,000.00 150,000.00

0.00

รายละเอียดโครงการที่ขออนุมัติใช6จายเงินสะสม อบต.หนองแวง รวม 9 โครงการ จํานวนเงิน 3,542,000 บาท
มีการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 9 โครงการ จํานวนเงิน 3,542,000 บาท มีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มี
ดังนี้
ยุทธศาสตร

ชื่อโครงการตามแผน

ขออนุมัติใช6 ลงนาม
จายเงินสะสม สัญญา

เบิกจาย

คงเหลือ

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน โครงการกอสรางถนนดิน
1 การคมนาคมและ
หมู 13 จากถนนลาดยาง บาน
หลักศิลา - โคกหนองนอ
สาธารณูปโภค

194,100

194,100

194,100

0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เสริมเหล็ก (คสล.) บานโนน
2 การคมนาคมและ
หมู 7 จากบานนางกมล กิจการ สาธารณูปโภค
คุมนอยดอนกะตะ

494,700

494,700

494,700

0

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน โครงการถนนลงหินคลุก บาน
3 การคมนาคมและ
หลักศิลา หมู 13 จากโรงสีชุมชน
สาธารณูปโภค
- นานางนิดา ลาแสง

395,700

395,700

395,700

0

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน โครงการถนนลงหินคลุก
4 การคมนาคมและ
หมู 11 จากบานนายสุเนตร
สาธารณูปโภค
พิมพา - โคกหนองนอ

328,700

328,700

328,700

0

โครงการกอสรางถนน คสล. บาน
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน หนองนกคูนอย หมู 15 สายทาง
5 การคมนาคมและ
จากบานนายสมร
สาธารณูปโภค
วงคสุวรรณ - บานนางสาวหัน
แหมไธสง

499,700

499,700

499,700

0

โครงการกอสรางถนนดินลงหิน
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คลุก บานแก หมู 8 จากหนา
6 การคมนาคมและ
โรงเรียนวัดศรีสุนทร - ลําหวย
สาธารณูปโภค
ตะกั่ว

495,600

495,600

495,600

0

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน โครงการกอสรางถนนดิน บาน
7 การคมนาคมและ
หินตั้ง หมู 11 จากนานางกุหลาบ
สาธารณูปโภค
สําราญพิทักษ - หวยวังหิน

153,900

153,900

153,900

0

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน โครงการปรับปรุงคันคู
8 แหลงน้ํา
หนองอุม บานบง
หมู 9

483,300

483,300

483,300

0

496,300

496,300

496,300

0

9

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน โครงการขุดลอกหนองนกคู
แหลงน้ํา

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2563
อบต.หนองแวง บ6านใหมไชยพจน จ.บุรีรัมย

ยุทธศาสตร

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การคมนาคมและสาธารณูปโภค
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
แหลงน้ํา
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคน
และสังคม
7.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การเมืองการบริหาร
รวม

แผนการดําเนินการ
อนุมัติงบประมาณ
ลงนามสัญญา
เบิกจาย
ทั้งหมด
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
44
48,252,500.00
17
1,255,400.00
7
903,100.00
7
903,100.00
22

96,793,850.00

3

56,000.00

1

55,200.00

1

55,200.00

27

1,985,000.00

4

120,000.00

4

120,000.00

4

120,000.00

22

3,019,000.00

15

2,179,820.00

11

2,072,222.70

11

1,974,111.72

12

3,730,000.00

4

110,000.00

3

90,360.00

3

90,360.00

65

15,303,000.00

33

11,293,820.00

23

8,276,220.00

23

8,276,220.00

17

3,535,000.00

5

305,000.00

1

150,000.00

1

150,000.00

209

172,618,350.00

81

15,320,040.00

50

11,667,102.70

50

11,568,991.72

ช. ผลการดําเนินงาน
อบต.หนองแวง ไดดําเนินการโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ ป< 2563 และ ใชจายเงินสะสม
ในเขตพื้นที่ โดยไดรับความรวมมือ การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่
ตลอดจนโครงการตางๆ ประสบผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกลเคียง โดย
มีผลการดําเนินงานที่สําคัญโดยไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป<งบประมาณ 2563 ดังนี้
-โครงการขุ ด ลอกหนองใหญ ชวงที่ 1 หมู ที่ 11 บานหิ น ตั้ ง ตํ า บลหนองแวง มี ป ริ ม าตรดิ น ขุ ด ไมนอย
กวา 7,590 ลู กบาศกเมตร องคการบริ หารสวนตํา บลหนองแวง อํ าเภอบานใหมไชยพจน จั งหวัด บุรี รัมย (เงิ น
อุดหนุนเฉพาะกิจ)
-โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางบานหินตั้ง หมู 11 จากทางหลวงแผนดิน หมายเลข 202-วัดหลัก
ศิ ล า ชวงที่ 1 รหั ส สายทาง บร.ถ.197-02 ชื่ อ สายทาง บานหิ น ตั้ ง หมู ที่ 11 ตํ า บลหนองแวง ซอมสราง
ผิว Asphaltic concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) กวาง 6 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา 0.05
เมตร ไหลทาง กวางขางละ 1 เมตร องคการ บริ ห ารสวนตํ า บลหนองแวง อํ า เภอบานใหมไชยพจน จั งหวั ด
บุรีรัมยๆ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

-โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางบานหินตั้ง หมู 11 จากทางหลวงแผนดิน หมายเลข 202-วัดหลัก
ศิลา ชวงที่ 2 รหัส สายทาง บร.ถ.197-02 ชื่อ สายทาง บานหินตั้ง หมูที่ 11 ตําบลหนองแวง ซอมสราง
ผิว Asphaltic concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) กวาง 6 เมตร ยาว 658 เมตร
หนา 0.05 เมตร ไหลทาง กวางขางละ 1 เมตร องคการ บริหารสวนตําบลหนองแวง อําเภอบานใหมไชยพจน
จังหวัดบุรีรัมย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
ทั้งนี้ หากประชาชนทุกทานหรือหนวยงานราชการตางๆ ที่เกี่ยวของมีขอสงสัยหรือมีความ
ประสงคจะเสนอตวามคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การบริหารงานของ อบต.หนองแวง ทราบ เพื่อจะไดพิจารณาการ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการ ตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ในระยะตอไป
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563
- ณัฐนันท หูไธสง(นางสาวณัฐนันท หูไธสง)
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง

