คําแถลงรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายของ
นายกองคการบริหารสวนตําบลเชียงหวาง
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐

โดย
นายหรั่ง ธุระพล
นายกองคการบริหารสวนตําบลเชียงหวาง
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
คํากลาวรายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบลเชียงหวาง
เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเชียงหวาง และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเชียงหวาง
ที่เคารพทุกทาน
ตามที่กระผมนายหรั่ง ธุระพล ซึ่งไดรับเลือกตั้งโดยตรงจากพอแมพี่นองในเขตองคการบริหารสวนตําบลเชียง
หวาง ใหดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลเชียงหวาง เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ และไดแถลง
นโยบายการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลเชียงหวาง กอนเขารับหนาที่เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕
ขอกราบเรียนวาการกําหนดนโยบายดังกลาวไดใชขอมูลตามสภาพความเปนจริงทางดานเศรษฐกิจสังคมและการเมือง
ขององคการบริหารสวนตําบลเชียงหวาง ในขณะนั้น โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหพอแมพี่นองในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลเชียงหวาง มีคุณภาพชีวิตี่ดี มีรายได มีความรู มีการนุรักษวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และตําบลเชียงหวาง
ของเรามีสภาพแวดลอมที่ดีนาอยูอาศัยใหเปนไปตามวิสัยทัศน การพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเชียงหวาง ที่
กําหนดไววา “ตําบลเชียงหวางถิ่นนาอยู เชิดชูวัฒนาธรรมและการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี มีชุมชนเขมแข็ง”
บัดนี้ กระผมและคณะผูบริหาร ไดบริหารราชการองคการบริหารสวนตําบลเชียงหวาง ครบสี่ปแลว และตาม
ความในขอ ๒ ของคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง การไดมาซึ่งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่นเปนการชั่วคราว ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ประกอบกับขอ ๒.๑ ของหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ช๑๑๑๗ ลงวัน ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
เชียงหวาง จึงจะยังคงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป ซึ่งตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๘/๕ และวรรคที่๖ ไดกําหนดใหนายกองคบริหาร
ส ว นตํ าบลรายงานผลการปฏิ บั ติ งานตามนโยบายที่ ได แถลงไว ต อสภาองค การบริ ห ารส ว นตํ าบลเป น ประจํ าทุ กป
ผูบริหารจึงไดรวบรวมผลการดําเนินงานในรอบป ๒๕๖๐ ที่ผานมา จัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ของนายกองคการบริหารสวนตําบลเชียงหวาง ดังจะไดแถลงใหทุกทานทราบ

ดานนโยบายเรงดวน
การเรงสรางศรัทธาใหแกประชาชน องคกรภาครัฐและเอกชนตอองคการบริหารสวนตําบล ผูบริหารไดลงพื้นที่
เพื่อพบปะกับประชาชนหมูบานเปนปะจําทุกเดือน ทั้งรับฟงปญหาตางๆจากหมูบาน พรอมกับการออกจายเบี้ยยังชีพ
สัญจร การออกประชาคมหมูบาน รวมถึงการรวมประชุมประจําเดือนรวมกับกํานัน ผูใหญบาน และหนวยงานทุกฝาย
ทุกฝาย เพื่อทําใหประชาชนไดเห็นถึงความจริงใจ จริงจัง ที่จะแกปญหาดวยความโปรงใส ใหประชาชนมีสวนรวม เพื่อ
ชวยกันแกไขปญหาของตําบล
นโยบายดานการบริหาร การเมือง การปกครอง
องคการบริหารสวนตําบลเชียงหวาง ไดเปนองคกรกลางประสานงานทุกภาคสวน ทุกหนวยงานราชการ
เพื่อนําปญหาที่เกินศักยภาพบูรณาการในการแกไข เชนปญหาแหลงน้ํา ถนนหนทางในตําบลที่ตองใชงบประมาณสูง
องคการบริหารสวนตําบล ไดประสานงานไปยังหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ทั้ ง การปรั บ ปรุ ง กระบวนการบริ ห ารจั ด การที่ ยื ด หลั ก การบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี ( Good
Governance) ทํ างานเชิ งรุ ก มี ความคล องตั ว รวดเร็ ว มี ขีดสมรรถนะ เป ด เผย โปรงใส ตรวจสอบได จนทํ าให ใน
ปงบประมาณที่ผานมาเรามีเงินเหลือจายทําใหสามารถนํางบประมาณมากอประโยชนโครงการอื่นๆ ไดอีก
การจัดใหมีศูนยรับเรื่องรองทุกขชวยเหลือประชาชน เพื่อรับฟงปญหาความตองการ ผูบริหารไดจัด
สถานที่เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่สามารถใหบริการประชาชนไดสะดวกรวดเร็ว
โดยยายศูนยบริการลงมาที่ชั้นหนึ่ง
เพื่ออํานวยความสะดวกตอประชาชนผูมาติดตอ รวมถึงการจัดบุคลากรใหตรงกับงานและเพียงพอ มีกรขยายกรอบ
อัตรากําลังที่เหมาะสม ทั้งสงเสริมใหบุคลากรไดรับกาฝกบรมหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน รวมถึงปลุกฝงในมี
จิตใจรักการบริการประชาชนใหไดรับความพึงพอใจ
ในสวนนโยบายดานเศรษฐกิจ ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดานสาธารณสุข ดานคุณภาพ ชีวิต
ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดถูกนําแปลงเปน
ยุทธศาสตรการพัฒนา และการจัดทํางบประมาณ สามารถสรุปได ดังนี้

สรุปผลการดําเนินงานประจําป ๒๕๕๖
1.ดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 . ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมและขนสง
ลําดั
บ
1

2

3

4

ชื่อโครงการ
โครงการลงทอระบายน้ํา คสล. พรอม
ลงบอพัก คสล. และฝาตะแกรงเหล็ก
หมูที่ 1และติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย
โครงการลงทอระบายน้ํา คสล. พรอม
ลงบอพัก คสล. และฝาตะแกรงเหล็ก
หมูที่ 4และติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย
โครงการลงทอระบายน้ํา คสล. พรอม
ลงบอพัก คสล. และฝาตะแกรงเหล็ก
หมูที่ 5และติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 3 กวาง 3เมตร ยาว 190
เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมไหลทาง

250,000

งบประมา
ณ
ที่จายไป
245,000

249,800

248,400

286,000

282,000

270,000

266,500

งบประมา
ณที่ตั้งไว

หมาย
เหตุ

5

ลําดั
บ
6

7

8

9

10

ลูกรังสองขางกวางขางละ 0.50 เมตร
และติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 6 กวาง 4เมตร ยาว 131
เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมไหลทาง
ลูกรังสองขางกวางขางละ 0.50 เมตร
และติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย
ชื่อโครงการ
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 8 กวาง 2.50เมตร ยาว
212เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมไหล
ทางลูกรังสองขางกวางขางละ 0.50
เมตร และติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 9 กวาง 4เมตร ยาว 126
เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมไหลทาง
ลูกรังสองขางกวางขางละ 0.50 เมตร
และติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 11 กวาง 4เมตร ยาว 132
เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมไหลทาง
ลูกรังสองขางกวางขางละ 0.50 เมตร
และติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 14 กวาง 4เมตร ยาว 132
เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมไหลทาง
ลูกรังสองขางกวางขางละ 0.50 เมตร
และติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 15 กวาง 3.5 เมตร ยาว

250,000

249,500

250,000

งบประมา
ณ
ที่จายไป
248,000

250,000

249,500

250,000

249,500

250,000

249,500

257,000

254,000

งบประมา
ณที่ตั้งไว

หมาย
เหตุ

11

12

13

ลําดั
บ
14

155 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอม
ไหลทางลูกรังสองขางกวางขางละ
0.50 เมตร และติดตั้งปายโครงการ 1
ปาย
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 16 กวาง 3.5 เมตร ยาว
155เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมไหล
ทางลูกรังสองขางกวางขางละ 0.50
เมตร และติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 17 กวาง 4 เมตร ยาว
132 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอม
ไหลทางลูกรังสองขางกวางขางละ
0.50 เมตร และติดตั้งปายโครงการ 1
ปาย
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 18 กวาง 4 เมตร ยาว
132เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมไหล
ทางลูกรังสองขางกวางขางละ 0.50
เมตร และติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย

ชื่อโครงการ
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 19 กวาง 4 เมตร ยาว
132เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมไหล
ทางลูกรังสองขางกวางขางละ 0.50
เมตร และติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย

257,000

255,000

250,000

249,500

250,000

249,500

งบประมา
ณที่ตั้งไว
250,000

งบประมา
ณ
ที่จายไป
249,500

หมาย
เหตุ

15

16

17

18

19

20

21

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 20 กวาง 4 เมตร ยาว 66
เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมไหลทาง
ลูกรังสองขางกวางขางละ 0.50 เมตร
และติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 21 กวาง 3เมตร ยาว 44
เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมไหลทาง
ลูกรังสองขางกวางขางละ 0.50 เมตร
และติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย
โครงการกอสรางถนนลูกรัง บาน
หนองสระใคร คันทางกวาง 6.5 เมตร
ผิวจราจรลูกรังกวาง 6 เมตร ใชดิน
ลูกรัง 810 ลบ.ม
ยาว 500 เมตร พรอมลงทอระบายน้ํา
คสล.ชนิดปากลิ้นราง ชั้น3 และติดตั้ง
ปายโครงการ 1 ปาย
โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง
หมูที่ 13 และปายติดตั้งโครงการ 1
ปาย
โครงการบํารุงหรือที่ดินและ
สิ่งกอสรางตางๆ เชน อาคาร ถนน
ทอระบายน้ําเหลี่ยม ฝาย ทอระบาย
น้ํา ทํานบดิน
และอื่นๆที่เกี่ยวกับ อบต.
โครงการกอสรางประตูระบายน้ํา
เหล็กและทอเหลี่ยม บานสรางหลวง
หมูที่ 11
โครงการลงทอระบายน้ําบานเชียง
หวาง หมูที่ 1 พรอมลงบอพัก คสล.
และฝาตะแกรงเหล็ก

250,000

249,500

250,000

249,500

137,000

135,000

113,000

109,000

400,000

337,500

626,000

620,149.
53

86,700

85,289.7
2

22

23

ลําดั
บ
24

25

26

27

โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 12
คันทางกวาง 6.5 เมตร ผิวจราจร
ลูกรังกวาง 6 เมตร ใชดินลูกรัง 315
ลบ.ม ยาว 350 เมตร
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเปน
แอสฟลท คอนกรีตกวาง 4 เมตร ยาว
โดยรวม 155 เมตร

ชื่อโครงการ

93,000

92,130.8
4

180,000

166,797.
76

งบประมา
ณที่ตั้งไว

งบประมา
ณ
ที่จายไป
183,928.
97

โครงการลงทอระบายน้ํา คสล. หมูที่
9 ปากลิ้น ลึก 0.40 เมตร จํานวน 12
ทอน ทอระบายน้ํา คมล. ปากลิ้นราง
ลึก 0.40เมตร จํานวน 17 ทอน ลงบอ
พัก คสล.

189,500

โครงการซอมแซมสรางผิวแอสฟลท
หมูที่ 3 6 9 11 14 16 17 18 19 20
และ 21
พรอมปายโครงการหมูบานละ 1 ปาย
โครงการซอมสรางผิวทางแอสฟลท
ถนนสายบานโพนทัน หมูที่ 19 กวาง
4เมตร ยาว 102 เมตร หนา 0.04

2,767,00 2,741,14
0
0.19

เมตร ทอระบายน้ําคสล.dai 0.4 เมตร
ทอน และติดปายโครงการ 1 ปาย
โครงการซอมสรางผิวทางแอสฟลท
ถนนสายบานดงใหญ หมูที่ 3 กวาง

196,000

196,000

896,000

896,000

หมาย
เหตุ

5เมตร ยาว 394 เมตร หนา 0.04

28

29

30

31

32

เมตร ทอระบายน้ําคสล.dai 0.4 เมตร
ทอน และติดปายโครงการ 1 ปาย
โครงการกอสรางถนนน้ําลนขามได
389,000 386,000
หมุที่ 9 กวาง 5 เมตร ยาว 16.50
เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมกอสราง
ดาด. ทายน้ําเหนือน้ํางานเรียงหิน
และทิ้งหินและติดตั้งปายโครงการ 1
ปาย
โครงการลงทอระบายน้ํา คสล. พรอม 243,000 241,000
ลงบอพัก คสล. และฝาตะแกรงเหล็ก
หมูที่ 21และติดตั้งปายโครงการ 1
ปาย
โครงการซอมสรางผิวทางแอสฟลท
1,200,00 1,200,00
ถนนสายบานโพนเลา หมูที่ 7 กวาง
0
0
5เมตร ยาว 394 เมตร หนา 0.04
เมตร ทอระบายน้ําคสล.dai 0.4 เมตร
ทอน และติดปายโครงการ 1 ปาย
โครงการลงทอระบายน้ํา คสล. พรอม
ลงบอพัก คสล. และฝาตะแกรงเหล็ก
หมูที่ 1และติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย
โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 12
ทางกวาง 6.5 เมตร ผิวจราจรลูกรัง 6
เมตร ใชดินลูกรัง 315 ลบ.ม ยาว
โดยรวม 350

86,700

86,700

93,000

93,000

1.2 การสงเสริมสาธารณุปโภค – สาธารณูปการ

ลําดั
ชื่อโครงการ
บ
1 โครงการขยายเขตไฟฟาในหมูบาน
สรางหลวง หมูที่ 2
2 โครงการขยายเขตไฟฟาในหมูบาน
โพนเลา หมูที่ 7
3 โครงการขยายเขตไฟฟาในหมูบาน
คําผักหนามหมูที่ 10
4 โครงการขยายเขตไฟฟาในหมูบาน
ดงใหญพัฒนา หมูที่ 12

งบประมา งบประมาณ
ณที่ตั้งไว ที่จายไป
250,000 249,865.5
8
250,000 249,645.8
8
250,000 250,000

หมาย
เหตุ

250,000 245,162.8
6

1.3 สงเสริมและพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคและเกษตรกรรม
ลําดับ
1

2

ชื่อโครงการ

งบประมา งบประมาณ
ณที่ตั้งไว ที่จายไป
629,000 629,000

โครงการกอสรางประตูระบายน้ํา
เหล็กและทอเหลี่ยม บานสรางคํา หมู
ที่ 11 และทําปายติดตั้ง 1 ปาย
โครงการปรับปรุงระบบประปาบาน
350,000
นาดี หมูที่4 ติดตั้งปมสูบน้ําแบบซับ

350,000

เมอสซิเบิ้ล ขนาด 1.5 HP พรอม
อุปกรณชุดควบคุมอัตโนมัติ 1 ชุด
ขุดเจาะบาดาลชนิดบอเปดลึกพัฒนา
เฉลี่ย 42.50 เมตร ศก. 6 นิ้ว 1 บอ
เดินระบบทอ

3

พีชีวี dai. 2นิ้วชั้น 8.5 พรอมปาย
โครงการ1 ปาย
โครงการกอสรางหอถังประปาดอน
ขา หมูที่ 8 ติดตั้งปมสูบน้ําแบบซับ
เมอสซิเบิ้ล ขนาด 1.5 HP 1ชุด
พรอมอุปกรณชุดคุมควบอัตโนมัติ 1

310,000

310,000

หมาย
เหตุ

4

ชุด พรอมปายโครงการ 1 ปาย
โครงการปรับปรุงระบบประปาบาน
สรางหลวง หมูที่2 ติดตั้งปมสูบน้ํา

390,000

390,000

แบบซับเมอสซิเบิ้ล ขนาด 1.5 HP
พรอมอุปกรณชุดควบคุมอัตโนมัติ 1
ชุด ขุดเจาะบาดาลชนิดบอเปดลึก
พัฒนาเฉลี่ย 42.50 เมตร ศก. 6 นิ้ว
1 บอ เดินระบบทอ
พีชีวี dai. 2นิ้วชั้น 8.5 พรอมปาย
โครงการ1 ปาย

2.ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 การสงเสริมอาชีพและการพัฒนารายได
ลําดับ ชื่อโครงการ

1.

งบประมา งบประมา หมาย
ณที่ตั้งไว ณที่จาย
เหตุ
ไป
โครงการฝกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพ 500,000 500,000
และศึกษาดูงาน

2.2 การสงเสริมงานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห
ลําดับ

1.

ชื่อโครงการ

สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผู
พิการ ผูปวยเอดสและติดเชื้อ HIV

2.3 สงเสริมงานกีฬาและนันทนาการ

งบประมา งบประมา
ณที่ตั้งไว ณที่จาย
ไป
360,000 360,000

หมาย
เหตุ

ลําดับ

ชื่อโครงการ

1.

โครงการแขงขันกีฬา

2

เงินอุดหนุนโครงการแขงขันกีฬา
กลุมโรงเรียนเชียงหวาง

งบประมา งบประมา
ณที่ตั้งไว ณที่จาย
ไป
450,000 450,000
30,000

หมาย
เหตุ

30,000

2.4 สงเสริมการศึกษา
ลําดับ

1.
2.

3.

4.

ชื่อโครงการ

งบประมา งบประมา
ณที่ตั้งไว ณที่จาย
ไป
1,241,2 1,241,24
40
0
668,360 668,360

โครงการอาหารกลางวัน สําหรับ
เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 7 ศูนย
โครงการจัดซอวัสดุอาหารเสริม
(นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 7
ศูนย
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให 3,822,0
นักเรียนอนุบาลและระดับ
00
ประถมศึกษา ใหแกโรงเรียนในเขต
พื้นที่
โครงการจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 96,914
สําหรับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

หมาย
เหตุ

3,822,00
0

96,914

2.5 สงเสริมการสาธารณสุขและควบคุมโรค
ลําดับ

ชื่อโครงการ

งบประมา งบประมา

หมาย

ณที่ตั้งไว
1.
2.
3.

4.
5.

โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบาน
เขตตําบลเชียงหวาง
โครงการปองกันและควบคุมการ
แพรระบาดไขเลือดออก
อุดหนุนที่ทําการปกครองเพ็ญ เพื่อ
จายเปนเงินอุดหนุนศูนยเฉลิมพระ
เกียรติเพื่อชวยเหลือผุปวยเอดสและ
ผูติดเชื้อเอดส
สนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูล
ฐาน หมูที่๑-๒๑
จายเงินสมทบโครงการระบบประกัน
สุขภาพระดับทองถิ่น

99,200

ณที่จาย
ไป
99,200

89,399.
80
20,000

89,399.8
0
20,000

210,000

210,000

200,000

200,000

เหตุ

2.6 สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
ลําดับ

ชื่อโครงการ

1.

โครงการจัดประชุมประชาคม
หมูบาน เพื่อรับทราบปญหาและ
ความตองการของประชาชนในพื้นที่
อุดหนุนโครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดใหกับศูนย
ปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด
อําเภอเพ็ญ (ศต.ส.อ.เพ็ญ)

2.

3.

อุดหนุนโครงการองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดใหกับศูนย
ปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด

งบประมา งบประมา
ณที่ตั้งไว ณที่จาย
ไป
80,719
80,719

30,000

30,000

25,000

25,000

หมาย
เหตุ

อําเภอเพ็ญ
(ศต.ส.จ. อุดรธานี)
2.7 สงเสริมดานศาสนา วัฒนธรรม จารีตและภูมิปญญาทองถิ่น
ลําดับ

1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อโครงการ

งบประมา งบประมา
ณที่ตั้งไว ณที่จาย
ไป
130,000 130,000
50,000
50,000

โครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟ
โครงการนุรักษ สืบสานประเพณี
งานสรงน้ําพระ สักระหลวงพอใหญ
โครงการอนุรักษ สืบสานประเพณี
140,000
วันสงกรานตและวันผูสูงอายุ
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 38,500
ป 2556
โครงการบัณฑิตนอยฯ
25,000

หมาย
เหตุ

140,000
38,500
25,000

3.ดานการจัดระเบียบชุมชนและสังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
3.1การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน
และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น
ลําดับ

ชื่อโครงการ

1

คาใชจายในการเลือกตั้งของ อบต.
เชียงหวาง(กรณีครบวาระ,แทน
ตําแหนงที่วาง)

งบประมา งบประมา
ณที่ตั้งไว ณที่จาย
ไป
447,698 447,698.
.65
65

3.2 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและสงเสริมการรักษาความสงบ
เรียบรอย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

หมาย
เหตุ

ลําดับ

ชื่อโครงการ

1.

โครงการปองกันอุบัติภัยทางทอง
ถนนในชวงเทศกาลสําคัญ
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ํา
อเนกประสงค 6 ลอ เครื่องยนตดีเซล
กําลังแรงมาไมนอยกวา 150 แรงมา
โครงการฝกอบรม อาสาสมัคร
ปองกันภัยพลเรือน
(อปพร.)

2.

3.

งบประมา งบประมา
ณที่ตั้งไว ณที่จาย
ไป
189,432 189,432
2,000,0
00

1,975,85
9.81

50,000

50,000

หมาย
เหตุ

4. การพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดีและการพัฒนาประสิทธิภาพ
4.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานอยางเปนระบบ
ลําดับ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ลําดับ

ชื่อโครงการ

คาวัสดุสํานักงาน
คาจัดซื้อตูเหล็กใสแฟม ชนิด 20
ชอง
จัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้
จัดซื้อเกาพลาสติก
จัดซื้อโตะอเนกประสงค
จัดซื้อพัดลม
จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ
จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว

ชื่อโครงการ

งบประมา งบประมา
ณที่ตั้งไว ณที่จาย
ไป
200,000 200,000
10,440 10,440

หมายเหตุ

30,000 30,000
52,000 52,000
36,100 36,100
26,800 26,800
100,000 100,000
186,400 186,400

งบประมา งบประมา

หมายเหตุ

9.
10.
11.
12.
13
14.
15.
16.

จัดซื้อน้ําดื่ม
คาวัสดุกอสราง
คาวัสดุยานพาหนะและขนสง
คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
คาวัสดุการเกษตร
คาวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ
คาวัสดุเครื่องแตงกาย
คาวัสดุอื่นๆ(ประปา)

ณที่ตั้งไว ณที่จาย
ไป
15,000 15,000
500,000 500,000
20,000 20,000
479,000 479,000
60,000 60,000
50,000 50,000
120,000 120,000
50,000 50,000

4.2สงเสริมความรวมมือระหวาง อปท.กับหนวยงานอื่น
ลําดับ

1.
2.
3.

4.

5.

ชื่อโครงการ

อุดหนุนโครงการรวมน้ําใจให
กาชาด
อุดหนุนอําเภอยิ้มเคลื่อนที่
อุดหนุนเทศบาลตําบลบานธาตุเพื่อ
จายเปนคาใชจายตามโครงการ
จัดตั้งศูนยและปรับปรุงศูนย
สารสนเทศการสื่อสารเพื่อเพิ่มเติม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี
ของ อปท.เพ็ญ
อุดหนุนองคการบริหารสานตําบล
เพ็ญ เพื่อจายเปนคาใชจายตาม
โครงการจัดตั้งศูนยรวมขอมูล
ขาวสารการซื้อหรือการจางของ
อบต. ระดับอําเภอ
อุดหนุนโครงการสนับสนุนการ

งบประมา งบประมา
ณที่ตั้งไว ณที่จาย
ไป
10,000 10,000
5,000
20,000

5,000
20,000

35,000

35,000

10,000

10,000

หมายเหตุ

6.
7.

ปฏิบัติงานขององคกรปกครอง
ทองถิ่น
อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุน
รวมกันจัดงานทุงศรีเมืองอุดรธานี
อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีสําคัญ
ตางๆ ของอําเภอเพ็ญ

10,000

10,000

5,000

5,000

