รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกลาง
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖3
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖2 – เดือนกันยายน ๒๕๖3)

รายงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๐(๕)

๒

คานา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 25๖๑ กาหนดให้ต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นที่ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าส่วนการบริหาร และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ภายในท้องถิ่นนั้นๆ โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กาหนดแนวทาง
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และรายงานผลและ
เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และ
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตาบล บ้านกลาง จึงได้
ดาเนินงานการจัดทางบประมาณการใช้จ่าย และผลการดาเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3 (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖2 – เดือนกันยายน ๒๕๖3) มาเพื่อให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกลางต่อไป

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกลาง

๓

สารบัญ

เรื่อง
ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ ๓

หน้า
ที่มาและความสาคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

5

• ที่มาของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
• ความสาคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

5
5

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

6

• วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกลาง
• พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกลาง
• ยุทธศาสตร์การพัฒนา

6
6
6

การติดตามและประเมินผล
• การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
• การจัดทางบประมาณ
• โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2563
• การเบิกจ่ายงบประมาณ
• โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
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๔

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกลาง
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกลาง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖3)
***************************************
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 25๖๑ กาหนดให้ต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา และรายงานผลและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกลาง
จึงได้ดาเนินงานการจัดทางบประมาณการใช้จ่าย และผลการดาเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3 (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖2 -เดือนกันยายน ๒๕๖3) มาเพื่อให้ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกลางต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3

(นายสุนทา บรรหาร)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกลาง

๕
ส่วนที่ ๑
ที่มาและความสาคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 ที่มาของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. 25๖๑ การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา กาหนดให้ต้ องมี การติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกาหนดไว้ดังนี้
ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ป ระธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทาหน้า ที่
เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตามข้อ 28 (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้
ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น ต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
 ความสาคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีความสาคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงผลการดาเนินงานแผนที่ได้วาง
ไว้ ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และติดขัดหรือมีอุปสรรคด้านใดบ้าง ที่ทาให้การ
ดาเนินงานไม่ประสบผลสาเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตามความต้องการหรือไม่ อย่างไร
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนการดาเนินงานประจาปี พ.ศ. 2563 เป็นหลักเนื่องจากได้
ก าหนดระยะเวลา เป้ า หมาย และงบประมาณที่ ชั ด เจน สามารถติ ด ตามและประเมิ น ผลที่ เ ข้ า ใจได้ ง่ า ย ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒ นาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) กาหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี

๖
ส่วนที่ ๒
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
 วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกลาง
"ตาบลน่าอยู่ การเกษตรก้าวหน้า ประชาชนสุขภาพดี"
 พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกลาง
1. จัดให้มีและบารุงรักษาเส้นทางจราจร
2. บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพโดยเฉพาะด้านการเกษตรกรรม
3. ขยายเขตการใช้ไฟฟ้าและประปาให้ครอบคลุมและทั่วถึง
4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง มีสภาพแวดล้อมที่ดี
5. ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข็มแข็ง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
6. พัฒนา ปรับปรุง สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม
7. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกลางได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1.การพัฒนาด้านคมนาคม
1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาถนน
1.2 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา ท่อระบายน้า สะพาน
2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกร
2.2 การส่งเสริมพัฒนาด้านเกษตรกรรม
3.การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค
3.1 ขยายเขตไฟฟ้าบริการให้ทั่วถึง
3.2 จัดทา ซ่อมแซม และขยายเขตประปาให้ทั่วถึง
3.3 ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง อาคาร สถานที่
4.การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม
4.1 ส่งเสริมสุขภาพชุมชน
4.2 ส่งเสริมการกีฬาเพือ่ สุขภาพ
4.3 ส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อม
5.การพัฒนาด้านการเมือง –การบริหาร
5.1 พัฒนา ปรับปรุงการบริหารงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
5.2 การบริหารและการจัดการภายในองค์กรที่ดี
6.การพัฒนาด้านสวัสดิภาพและส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
6.1 จัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผูป้ ่วยเอดส์
6.2 ส่งเสริม พัฒนาเด็กและเยาวชนในการร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์
6.3 กิจกรรมลดปัญหาสิง่ เสพติด
6.4 ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและปลอดภัย
7.การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
7.1 จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
7.2 รักษา และส่งเสริมการศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น

ส่วนที่ ๓
การติดตามและประเมินผล
 การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกลาง ได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25๖๑ – 2565) ตามกระบวนการที่ กาหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 25๖๑ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟัง
ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนามาจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกลาง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25๖๑ – 2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25๖๑ – 2565) ดังต่อไปนี้
ยุทธศาสตร์

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
1.การพัฒนาด้านคมนาคม

37 9,000,000

36 8,750,000

22

รวม 5 ปี

งบประมาณ จานวน
(บาท)
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

5,300,000

23,050,000
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2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

6

850,000

5

600,000

6

750,000

17

2,200,000

3.การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค

18 2,900,000

19 3,250,000

8

1,500,000

45

7,650,000

4.การพัฒนาด้านสุขภาพ
อนามัยและสิ่งแวดล้อม

11 1,510,000

11 1,510,000

8

1,410,000

30

4,430,000

5.การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร

19 4,420,000

14 3,020,000

14

2,840,000

47

10,280,000

๘
ยุทธศาสตร์

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ

รวม 5 ปี

งบประมาณ จานวน
(บาท)
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

6.การพัฒนาด้านสวัสดิภาพ
และส่งเสริมพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

12 10,870,000

12 10,870,000

12 10,870,000

36

32,610,000

7.การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม

32 9,985,000

23 10,620,000

17

7,520,000

72

28,125,000

135 39,535,000

120 38,620,000

87

30,190,000

รวมทั้งสิ้น

342 108,345,000

5
 การจัดทางบประมาณ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกลาง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2563
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 25๖2 โดยมีโครงการด้านการพัฒนาท้องถิ่นบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
จานวน 69 โครงการ งบประมาณ 22,426,200 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

(1) การพัฒนาด้านคมนาคม

13

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
1,891,000

(2) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2

70,000

(3) การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

6

767,000

(4) การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม

9

1,123,000

14

2,464,900

(6) การพัฒนาด้านสวัสดิภาพและส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

5

10,957,600

(7) การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

20

5,152,700

69

22,426,200

ยุทธศาสตร์

(5) การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

รวม

โครงการ

๑๐
 โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2563
ลาดับ
ที่
(1) การพัฒนาด้านคมนาคม

โครงการตามข้อบัญญัติ

1 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านกลางน้อย หมู่ 7
2 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านกลางน้อย หมู่ 7
3 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนาด หมู่ 2
4 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงติ้ว หมู่ 5
5 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงติ้ว หมู่ 9
6 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงติ้ว หมู่ 12
7 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านกลาง หมู่ 13
8 ก่อสร้างจุดเติมน้ารถบรรทุกน้า
9 ปรับปรุงถนน คสล. บ้านดงติ้ว หมู่ 6
10 ถมดินปรับพืน้ ที่ อบต.บ้านกลาง
11 ปรับปรุงระบบประปาสานักงาน อบต.บ้านกลาง
12 ปรับปรุงฝ้าเพดานหอประชุม อบต.บ้านกลาง
13 ปรับปรุงห้องน้าหอประชุม อบต.บ้านกลาง
(2) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
14 โครงการเฉลิมพระเกียรติตามแนวพระราชดาริฯ
15 โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(3) การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

งบประมาณ
(บาท)
95,000
133,000
136,000
221,000
132,000
132,000
132,000
77,000
131,000
150,000
74,000
263,000
215,000
20,000
50,000

16

ก่อสร้างรางระบายน้า (คสล.) พร้อมฝาปิด บ้านหนาด หมู่ 11

117,000.00

17

โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านหนาด หมู่ 1

130,000

18

โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านกลาง หมู่ 3

130,000

19

โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านกลาง หมู่ 4

130,000

20

โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านดงยอ หมู่ 8

130,000

21

โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านกลาง หมู่ 10

130,000

(4) การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม
22

จัดซื้อน้ายาเคมีพน่ หมอกควันสาหรับกาจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออก

100,000.00

23

จัดซื้อทรายที่มีฟอสสาหรับกาจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก

100,000.00

24

จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

25

จ่ายค่าธรรมเนียมการทิ้งขยะและกาจัดขยะ

36,000
350,000

๑๑
26

อุดหนุนคณะกรรมการสาธารณสุขหมู่บ้าน โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข

27

โครงการหมู่บ้านสะอาดตามหลัก 3ช (3Rs)

28
29
30

จัดเครื่องพ่นหมอกควัน
โครงการทาแนวเขตพืน้ ที่สาธารณะประโยชน์
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

177,000.00
40,000.00
10,000.00

(5) การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
31 โครงการ อบต.สัญจร เคลื่อนทีพ่ บประชาชน

20,000

32

260,000
50,000

33

อุดหนุน อบต.นาทราย อ.เมือง จ.นครพนม (ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ประจาปีงบประมาณ 2563
ปรับปรุงรถบรรทุกขยะ อบต.บ้านกลาง

30,000
800,000.00

34

จัดทาระบบทะเบียนทรัพย์สนิ และแผนที่ภาษี

100,000.00

35

จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ

200,000.00

36

จัดซื้อโซฟาชุดรับแขก

37

จัดซื้อตู้เย็น (สานักปลัด)

15,000

38

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล

88,000

39

เครื่องสารองไฟ

20,000.00

40

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

54,400.00

41

จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)

17,500.00

42

จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)

43

จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (สานักปลัด)

30,000.00

44

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

50,000.00

40,000.00

1,000,000.00

(6) การพัฒนาด้านสวัสดิภาพและส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
45

จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในตาบลบ้านกลาง

8,703,600.00

46

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการในตาบลบ้านกลาง

2,112,000.00

47

จ่ายเบี้ยยังชีพผูป้ ่วยเอดส์

48

โครงการค่ายเด็กและเยาวชนคนดี ปี 3

100,000

49

จัดซื้อชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ

30,000

(7) การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
50 ก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านกลาง
51

โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านกลาง

12,000

152,000.00
277,000.00

๑๒
52

โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงติ้ว

53

วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

54

อุดหนุนโรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด (จัดหาวิทยากรภายนอก)

80,000

55

อุดหนุนโรงเรียนบ้านกลางน้อย (จัดหาวิทยากรภายนอก)

80,000

56

อุดหนุนโรงเรียนบ้านดงยอ (จัดหาวิทยากรภายนอก)

80,000

57

อุดหนุนโรงเรียนบ้านดงติ้ว (จัดหาวิทยากรภายนอก)

80,000

58

โครงการวันเด็กแห่งชาติ

59

จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สาหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

60

จัดซื้อตู้เย็น (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

30,000.00

61

จัดซื้อโทรทัศน์วงจรปิด (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

50,000.00

62

จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา (สังกัด สพฐ.)

1,019,200.00

63

จัดหาอาหารกลางวันสาหรับนักเรียน โรงเรียนประถมศึกษา (สังกัด สพฐ.)

1,920,000.00

64

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดอบต.บ้านกลาง ประจาปีงบประมาณ 2563

65

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง

66

โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา

67

โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา

100,000.00

68

จัดซื้อวัสดุกีฬา

100,000.00

69

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอาเภอเมือง จังหวัดนครพนม (โครงการจัดทาเรือไฟงานประเพณีไหลเรือ
ไฟจังหวัดนครพนม ประจาปี 2563)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ยี่สิบสองล้านสี่แสนสองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)

277,000.00
10,000.00

100,000
532,500.00

150,000.00
50,000.00
5,000.00

60,000.00
22,426,200

๑๓
 การเบิกจ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ 25๖3 (ตุลาคม ๖2 – กันยายน ๖3) ได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญาและเบิกจ่าย งบประมาณ
จานวน 58 โครงการ จานวนเงิน 19,997,355.96 บาท (สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบห้าบาท
เก้าสิบหกสตางค์) สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้
ลาดับที่
ชื่อโครงการ
เบิกจ่าย (บาท)
(1) การพัฒนาด้านคมนาคม
1
ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านกลางน้อย หมู่ 7
2
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านกลางน้อย หมู่ 7
3
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนาด หมู่ 2
4
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงติ้ว หมู่ 5
5
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงติ้ว หมู่ 9
6
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงติ้ว หมู่ 12
7
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านกลาง หมู่ 13
8
ก่อสร้างจุดเติมน้ารถบรรทุกน้า
9
ปรับปรุงถนน คสล. บ้านดงติ้ว หมู่ 6
10 ถมดินปรับพืน้ ที่ อบต.บ้านกลาง
11 ปรับปรุงระบบประปาสานักงาน อบต.บ้านกลาง
12 ปรับปรุงฝ้าเพดานหอประชุม อบต.บ้านกลาง
13 ปรับปรุงห้องน้าหอประชุม อบต.บ้านกลาง
(2) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

93,800
120,700
126,600
202,700
123,300
125,000
125,000
57,000
121,500
147,600
64,400
260,000
166,000

14 โครงการเฉลิมพระเกียรติตามแนวพระราชดาริฯ
(3) การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

28,787

15

ก่อสร้างรางระบายน้า (คสล.) พร้อมฝาปิด บ้านหนาด หมู่ 11

116,500

16

โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านหนาด หมู่ 1

99,878.50

17

โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านกลาง หมู่ 3

55,002.10

18

โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านกลาง หมู่ 4

87,603.53

19

โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านดงยอ หมู่ 8

102,890.90

20

โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านกลาง หมู่ 10

105,195.45

(4) การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม
21

จัดซื้อน้ายาเคมีพน่ หมอกควันสาหรับกาจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออก

98,100

22

จัดซื้อทรายที่มีฟอสสาหรับกาจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก

98,100

23

จ่ายค่าธรรมเนียมการทิ้งขยะและกาจัดขยะ

323,550

24

อุดหนุนคณะกรรมการสาธารณสุขหมู่บ้าน โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข

260,000

๑๔
25

โครงการหมู่บ้านสะอาดตามหลัก 3ช (3Rs)

26

จัดเครื่องพ่นหมอกควัน

(5) การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
27 อุดหนุน อบต.นาทราย อ.เมือง จ.นครพนม (ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ประจาปีงบประมาณ 2563
28 ปรับปรุงรถบรรทุกขยะ อบต.บ้านกลาง

800
177,000
30,000
500,000

29

จัดทาระบบทะเบียนทรัพย์สนิ และแผนที่ภาษี

300,000

30

จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ

200,000

31

จัดซื้อโซฟาชุดรับแขก

40,000

32

จัดซื้อตู้เย็น (สานักปลัด)

14,990

33

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล

88,000

34

เครื่องสารองไฟ

20,000

35

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

42,500

36

จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)

17,500

37

จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (สานักปลัด)

25,000

(6) การพัฒนาด้านสวัสดิภาพและส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
38

จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในตาบลบ้านกลาง

852,8900

39

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการในตาบลบ้านกลาง

2,022,400

40

จ่ายเบี้ยยังชีพผูป้ ่วยเอดส์

(7) การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
41 ก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านกลาง

6,000
148,000

42

โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านกลาง

254,000

43

โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงติ้ว

254,000

44

อุดหนุนโรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด (จัดหาวิทยากรภายนอก)

80,000

45

อุดหนุนโรงเรียนบ้านกลางน้อย (จัดหาวิทยากรภายนอก)

80,000

46

อุดหนุนโรงเรียนบ้านดงยอ (จัดหาวิทยากรภายนอก)

80,000

47

อุดหนุนโรงเรียนบ้านดงติ้ว (จัดหาวิทยากรภายนอก)

80,000

48

โครงการวันเด็กแห่งชาติ

100,000

49

จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สาหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

50

จัดซื้อตู้เย็น (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

351,258.76
29,400

๑๕
51

จัดซื้อโทรทัศน์วงจรปิด (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

50,000

52

จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา (สังกัด สพฐ.)

53

จัดหาอาหารกลางวันสาหรับนักเรียน โรงเรียนประถมศึกษา (สังกัด สพฐ.)

54

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.บ้านกลาง ประจาปีงบประมาณ 2563

55

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง

56

โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา

57

โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา

30,000

58

จัดซื้อวัสดุกีฬา

99,998

59

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอาเภอเมือง จังหวัดนครพนม (โครงการจัดทาเรือไฟงานประเพณี
ไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจาปี 2563)

60,000

1,002,101.72
1,975,300
170,000
26,000
5,000

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบห้าบาทเก้าสิบหกสตางค์)
 โครงการ/กิจกรรมทีไ่ ม่มีการเบิกจ่าย
จานวน 9 โครงการ จานวนเงิน 346,000 บาท (สามแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)
สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้
ลาดับที่
ชื่อโครงการ
(2) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
1
โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(4) การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม

19,997,355.96

งบประมาณ (บาท)
50,000

2

จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

36,000

3
4

โครงการทาแนวเขตพืน้ ที่สาธารณะประโยชน์
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

40,000
10,000

(5) การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
5
โครงการ อบต.สัญจร เคลื่อนทีพ่ บประชาชน

20,000

6

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

50,000

(6) การพัฒนาด้านสวัสดิภาพและส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
7

โครงการค่ายเด็กและเยาวชนคนดี ปี 3

100,000

8

จัดซื้อชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ

30,000

(7) การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
9
วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สามแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)

10,000
346,000

๑๖
 โครงการ/กิจกรรมที่อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง
จานวน 1 โครงการ จานวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้
ลาดับที่

ชื่อโครงการ

งบประมาณ (บาท)

(5) การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
1
จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)

1,000,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

ลงชื่อ
(นายสุนทา บรรหาร)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกลาง
ธันวาคม 2563

1,000,000

