ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564
*******************************************
ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผูบ้ ริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการ
ดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวง
มหาดไทย
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อบต.นานวน จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการ
บริหารจัดการอบต.นานวน ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.นานวน
"วิถีเกษตรบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม รักษาสภาพแวดล้อม และยกระดับคุณภาพชีวิต
ประชาชนสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง "
ข. พันธกิจ ของอบต.นานวน
1.ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอินทรีย์
2.สนับสนุนด้านการค้า การท่องเที่ยว ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
3.บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.ส่งเสริมการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
5.ส่งเสริมยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
6.ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.นานวนได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
การส่งเสริมด้านการค้า การท่องเที่ยว และอนุรกั ษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาองค์กร
ง. การวางแผน
อบต.นานวน ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการทีบ่ ัญญัติไว้

ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟัง
ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพือ่ พัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป
อบต.นานวน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผน
พัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
2561
ยุทธศาสตร์
การส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร

จำน
วน
8

การส่งเสริมด้าน
การค้า การท่องเที่ยว
11
และอนุรักษ์ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
5
และสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน
การพัฒนาองค์กร
รวม

งบประมาณ
300,000.00

2562
จำน
วน
8

งบประมาณ
300,000.00

2563
จำน
วน
8

งบประมาณ
1,800,000.00

2564
จำน
วน
8

620,000.00 11

650,000.00 11

910,000.00 11

200,000.00

300,000.00

400,000.00

5

5

8

35 12,368,000.00 35 24,763,000.00 37 27,558,000.00 35
72
8

3,800,000.00 72 31,731,100.00 74 117,400,000.00 85
1,005,000.00

8

1,055,000.00

8

1,175,000.00

8

งบประมาณ
2,700,000.00

2565
จำน
วน

งบประมาณ

8

2,200,000.00

910,000.00 11

910,000.00

2,401,905.00

6

430,000.00

27,378,000.00 53

29,522,000.00

158,892,000.00 105

203,698,500.00

1,225,000.00

8

1,125,000.00

139 18,293,000.00 139 58,799,100.00 143 149,243,000.00 155 193,506,905.00 191 237,885,500.00

จ. การจัดทำงบประมาณ
ผู้บริหารอบต.นานวน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการทีบ่ รรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน
41 โครงการ งบประมาณ 13,534,500 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์
โครงการ
ตามข้อบัญญัติ
การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
4
300,000.00
การส่งเสริมด้านการค้า การท่องเที่ยว และอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรม
9
480,000.00
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4
250,000.00
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
18 12,414,500.00
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1
0.00
การพัฒนาองค์กร
5
90,000.00
รวม
41 13,534,500.00

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัตงิ บประมาณ อบต.นานวน มีดังนี้
จำนวน
หน่วยงานที
ยุทธศาสตร์
โครงการ
งบประมาณ
รับผิดชอบ
สำนักปลัด
โครงการส่งเสริมและ
การส่งเสริม
อบจ., สำนัก
สนับสนุนการปลูก ถั่ว
1. และพัฒนาการ
50,000.00 ปลัดเทศบาล,
พร้า หรือพืช ตระกูล
เกษตร
สำนักงานปลัด
ถั่ว หลังฤดู เก็บเกี่ยว
อบต.
สำนักปลัด
โครงการส่งเสริมและ
การส่งเสริม
อบจ., สำนัก
สนับสนุนการปลูก
2. และพัฒนาการ
100,000.00 ปลัดเทศบาล,
พืชผักสวนครัวรั้วกิน
เกษตร
สำนักงานปลัด
ได้
อบต.
โครงการส่งเสริม และ
สำนักปลัด
การส่งเสริม สนับสนุน การปลูกไม้
อบจ., สำนัก
3. และพัฒนาการ ผลกินได้ ตามหลัก
100,000.00 ปลัดเทศบาล,
เกษตร
ปรัชญา เศรษฐกิจ
สำนักงานปลัด
พอเพียง
อบต.
สำนักปลัด
การส่งเสริม
อบจ., สำนัก
โครงการรณรงค์ ไถ
4. และพัฒนาการ
50,000.00 ปลัดเทศบาล,
กลบตอซัง
เกษตร
สำนักงานปลัด
อบต.
การส่งเสริม
ด้านการค้า
สำนัก/กอง
แข่งขันกีฬา หรือส่ง
การท่องเที่ยว
การศึกษา
5.
ทีมเข้าร่วมแข่งขัน ใน
70,000.00
และอนุรกั ษ์
ศาสนาและ
ระดับต่างๆ
ประเพณี
วัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม
การส่งเสริม
ด้านการค้า โครงการจัดการแข่ง
สำนัก/กอง
การท่องเที่ยว ขันกีฬาต้านยา เสพ
การศึกษา
6.
50,000.00
และอนุรกั ษ์ ติดและสร้าง ความ
ศาสนาและ
ประเพณี
ปรองดอง สมานฉันท์
วัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม
7. การส่งเสริม โครงการจัดกิจกรรม
50,000.00 สำนัก/กอง

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนปลูกพืช
เสริมธาตุอาหาร ให้
ดินอุดม สมบูรณ์

ส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ พืช
ตระกูลถถั่ว เช่น ถั่วพร้า
ปอเทือง เป็นต้น ให้กับ
เกษตรกร

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนปลูกพืช ผัก
สวนครัว ลด รายจ่าย
เพิ่มราย

ส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ ผัก
สวนครัว เช่น ผักกาด
ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง
เป็นต้น

เพื่อส่งเสริมให้
สนับสนุนพันธุ์ไม้ผล
ประชาชนปลูก ไม้ผล ให้กบั ประชาชน ใน
ไว้บริโภคเอง
พื้นทีต่ ำบลนานวน

เพื่อรณรงค์ให้
เกษตรกร ไถกลบตอ 13 หมู่บ้าน
ซัง แทนการเผา

เพื่อส่งทีมเข้าแข่งขัน ส่งทีมเข้าแข่งขันใน
กีฬา
ระดับต่างๆ

เพื่อจัดกีฬา ต้านยา
เสพติด สร้างความ จัดแข็งขันกีฬา ประจำปี
ปรอง ดองสมานฉันท์
เพื่ออนุรักษ์ประเพณี จัดกิจกรรมแห่เทียน

8.

9.

10.

11.

12.

13.

ด้านการค้า
การท่องเที่ยว
และอนุรกั ษ์
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
การส่งเสริม
ด้านการค้า
การท่องเที่ยว
และอนุรกั ษ์
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
การส่งเสริม
ด้านการค้า
การท่องเที่ยว
และอนุรกั ษ์
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
การส่งเสริม
ด้านการค้า
การท่องเที่ยว
และอนุรกั ษ์
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
การส่งเสริม
ด้านการค้า
การท่องเที่ยว
และอนุรกั ษ์
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
การส่งเสริม
ด้านการค้า
การท่องเที่ยว
และอนุรกั ษ์
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
การส่งเสริม
ด้านการค้า
การท่องเที่ยว

แห่เทียนเข้าพรรษา

การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ศิลปวัฒนธรรม

เข้าพรรษา

อุดหนุนวัดแจ้งนานวน
ตามโครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน
เฉลิมพระเกียรติ

โครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน
เฉลิมพระเกียรติ

สำนัก/กอง
การศึกษา
30,000.00
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพื่อส่งเสริม
พระพุทธศาสนา

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม ปฏิบัติธรรม
กัมมัฏฐาน

สำนัก/กอง
การศึกษา
20,000.00
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพื่อส่งเสริม คุณธรรม
จัดกิจกรรมปฏิบัติ
จริยธรรม ให้กบั
ธรรมกัมมัฏฐาน
ประชาชน

โครงการจัดงานบุญ
ผะเหวดฟังเทศน์มหา
ชาติ ประจำปี 6365

สำนัก/กอง
การศึกษา
30,000.00
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

อุดหนุนวัดแจ้งนานวน
ตามโครงการจัดงาน
เพื่อส่งเสริม ประเพณี
บุญผะเหวดฟังเทศน์
ไทย อันดีงาม
มหาชาติ ประจำปี 6365

โครงการถือตะกร้า
หิ้วปิ่นโต เข้าวัด
ในช่วงเทศกาลเข้า
พรรษา

สำนัก/กอง
การศึกษา
30,000.00
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

จัดกิจกรรมถวายเพล
เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
พระ ในช่วงเทศกาลเข้า
ศิลปวัฒนธรรม และ
พรรษา ทุกวัดในเขต
ลดการใช้ถุง พลาสติก
ตำบลนานวน

โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น และกิจกรรม
ทางศาสนา

สำนัก/กอง
การศึกษา
50,000.00
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพื่อจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับประเพณี
วัฒนธรรม

อุดหนุนเทศบาล
ตำบลสนมตาม
โครงการจัดงาน

สำนัก/กอง
150,000.00 การศึกษา
ศาสนาและ

จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
ประเพณีต่างๆ และ
กิจกรรมทาง ศาสนา

เพื่อส่งเสริมการ
1.เพื่อจัดงานประจำปี
ท่องเที่ยวเชิง อนุ
ของ อำเภอสนมให้เป็น
รักษณ์ประเพณี และ ที่รู้จกั แพร่หลาย 2.จัด

และอนุรกั ษ์ ประจำปีอำเภอสนม
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
การบริหาร
โครงการส่งเสริมสนับ
จัดการ
สนุนปลูกต้นไม้ เฉลิม
14. ทรัพยากรธรรม
พระเกียรติแม่ของ
ชาติและ
แผ่นดิน
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
จัดการ
โครงการจัดการขยะ
15. ทรัพยากรธรรม
ต้นทาง
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
จัดการ
โครงการส่งเสริม
16. ทรัพยากรธรรม สนับสนุนและอนุรักษ์
ชาติและ
พันธุ์สัตว์น้ำ
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
จัดการ
ขุดลอกลำห้วยจบก
17. ทรัพยากรธรรม
บ้านโนนแดง หมูท่ ี่6
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม

วัฒนธรรม

วัฒนธรรมของ ชาว
อำเภอสนม

กิจกรรมแสดงวัฒน
ธรรมพื้นบ้าน จำหน่าย
ผลผลิตการเกษตร ผลิต

สำนักปลัด
อบจ., สำนัก
เพื่อเฉลิม พระเกียรติ ปลูกต้นไม้บริเวณ ที่
100,000.00 ปลัดเทศบาล,
พระนางเจ้า สิริกิตติ์ สาธารณประโยชน์
สำนักงานปลัด
อบต.
1.ส่งเสริมและสนับสนุน
สำนักปลัด
ให้ประชาชนในเขต
อบจ., สำนัก เพื่อรักษาความ
ตำบลนานวนคัดแยก
50,000.00 ปลัดเทศบาล, สะอาดและสิง่
ขยะที่ต้นทาง 2.
สำนักงานปลัด แวดล้อมที่ดี
ประกวดหมู่บ้าน
อบต.
สะอาด ชุมชนน่าอยู่
สำนักปลัด
อบจ., สำนัก
เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ สัตว์ ปล่อยปลาในน้องน้ำ
100,000.00 ปลัดเทศบาล,
น้ำ
สาธารณะ
สำนักงานปลัด
อบต.
สำนัก/กองช่าง,
สำนักช่าง, กอง
กว้าง13ม.xยาว1,300
0.00
เพื่อใช้ในการเกษตร
โยธา, กอง
ม.xลึก2เมตร
ประปา

การพัฒนา
18.
คุณภาพชีวิต

ฝึกอบรมส่งเสริมการ
ใช้ และผลิตเตาหุงต้ม
ประสิทธิภาพสูง

สำนักปลัด
อบจ., สำนัก
ส่งเสริมอาชีพ การผลิต
50,000.00 ปลัดเทศบาล, เพื่อให้ชุมชน เข้มแข็ง เตาหุงต้ม ประสิทธิภาพ
สำนักงานปลัด
สูง
อบต.

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต

โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี

สำนักปลัด
อบจ., สำนัก
ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
เพื่อป้องกันและ กำจัด
50,000.00 ปลัดเทศบาล,
พิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข
โรคพิษสุนัข บ้า
สำนักงานปลัด
ในเขตตำบลนานวน
อบต.

19.

สวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี
การพัฒนา
20.
คุณภาพชีวิต

โครงการรณรงค์ และ
ป้องกัน กำจัด โรค
ไข้เลือดออก

การพัฒนา
21.
คุณภาพชีวิต

โครงการสำรวจข้อมูล
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์

การพัฒนา
22.
คุณภาพชีวิต

โครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข

23.

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต

แก้ปัญหาการ
ตั้งครรภ์ ก่อนวัยอัน
ควร

24.

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต

โครงการจัดงานวัน
ผู้สงู อายุ

การพัฒนา
25.
คุณภาพชีวิต

โครงการส่งเสริม
สนับสนุน กิจกรรม
เยาวชน

การพัฒนา
26.
คุณภาพชีวิต

โครงการส่งเสริม
สนับสนุน ศูนย์พัฒนา
ครอบครัว

สำนักปลัด
อบจ., สำนัก
50,000.00 ปลัดเทศบาล,
สำนักงานปลัด
อบต.
สำนักปลัด
อบจ., สำนัก
9,000.00 ปลัดเทศบาล,
สำนักงานปลัด
อบต.
สำนักปลัด
อบจ., สำนัก
260,000.00 ปลัดเทศบาล,
สำนักงานปลัด
อบต.
สำนักปลัด
อบจ., สำนัก
20,000.00 ปลัดเทศบาล,
สำนักงานปลัด
อบต.
สำนักปลัด
อบจ., สำนัก
31,700.00 ปลัดเทศบาล,
สำนักงานปลัด
อบต.
สำนักปลัด
อบจ., สำนัก
10,000.00 ปลัดเทศบาล,
สำนักงานปลัด
อบต.
สำนักปลัด
อบจ., สำนัก
5,000.00 ปลัดเทศบาล,
สำนักงานปลัด
อบต.

เพื่อรณรงค์ปอ้ งกัน
โรคไข้เลือดออก

พ่นหมอกควันในพื้นที่
ตำบลนานวน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน สำรวจสุนัขและแมว ตัว
การสำรวจจำนวน ละ 3 บาท ปีละ 2 ครัง้
สุนัขและแมว
(6 บาท/ปี)

เพื่อตอบสนอง การ
ดำเนินงาน ด้าน
สาธารณสุข

กิจกรรมเกี่ยวกับการ
ป้องกัน รณรงค์ด้าน
สาธารณสุข

1.เพื่อให้ความรู้กบั
ครอบครัวทีม่ ีเด็ก
วัยรุ่น วัยรุ่น , ผู้นำ
ชุมชนและ แกนนำ
สุขภาพ

จัดอบรมความรู้แก่
ผู้ปกครองวัยรุ่น ,วัยรุ่น
, ผู้นำชุมชนและ แกน
นำ สุขภาพ

เพื่อดูแลสุขภาพ
ผู้สงู อายุ

ผู้สงู อายุในเขตตำบล
นานวน

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนเยาวชน

จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
เด็กและเยาวชน

เพื่อส่งเสริมและ
จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
สนับสนุนศูนย์ พัฒนา การพัฒนครอบครัว อยู่
ครอบครัว
ดีมีสุข

27.

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต

การพัฒนา
28.
คุณภาพชีวิต

การพัฒนา
29.
คุณภาพชีวิต

30.

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต

31.

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต

32.

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต

33.

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต

โครงการขอรับเงิน
อุดหนุน ในการให้
การสงเคราะห์ แก่
ราษฎรที่ประสบ
ความทุกข์ยาก
เดือดร้อน และด้อย
โอกาส ตลอดทั้ง
ช่วยเหลือผู้ประสบ
สาธารณภัย
ค่าใช้จ่ายในการช่วย
เหลือประชาชนตาม
อำนาจหน้าที่ของ
อบต.นานวน เกี่ยวกับ
สาธารณภัย

ช่วยเหลือผู้ประสบ สา
สำนักปลัด
ธารณภัยต่างๆ
อบจ., สำนัก ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
10,000.00 ปลัดเทศบาล, ผู้ด้อยโอกาศ ผู้ยากไร้
สำนักงานปลัด คนพิการ คนชราเด็ก
อบต.
และสตรี ให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

สำนักปลัด
อบจ., สำนัก
80,000.00 ปลัดเทศบาล,
สำนักงานปลัด
อบต.
สำนักปลัด
โครงการรณรงค์
อบจ., สำนัก
ป้องกันและแก้ไข
20,000.00 ปลัดเทศบาล,
ปัญหายาเสพติด
สำนักงานปลัด
อบต.
สำนักปลัด
จัดตั้งจุดตรวจ จุด
อบจ., สำนัก
บริการ เพื่อลด
60,000.00 ปลัดเทศบาล,
อุบัติเหตุจาก
สำนักงานปลัด
การจราจร
อบต.
สำนักปลัด
อบจ., สำนัก
เบี้ยยังชีพผู้สงู อายุ 7,912,300.00 ปลัดเทศบาล,
สำนักงานปลัด
อบต.
สำนักปลัด
อบจ., สำนัก
เบี้ยยังชีพผู้พิการ
3,696,000.00 ปลัดเทศบาล,
สำนักงานปลัด
อบต.
สำนักปลัด
อบจ., สำนัก
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
66,000.00
ปลัดเทศบาล,
สำนักงานปลัด

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนในเขต
ตำบลนานวนกรณี
เกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน

ประชาชนในพื้นที่
จังหวัด สุรินทร์ ทั้ง 17
อำเภอได้ รับความ
ช่วยเหลือ สงเคาระห์
ส่งเสรืมคุณ ภาพชีวิต
บรรลุตามวัตถุ ประสงค์
ของเหล่ากาชาด จังหวัด
สุรินทร์
ช่วยเหลือประชาชน ใน
เขตตำบลนานวน ที่
ประสบภัย

เพื่อให้ประชาชน
จัดกิจกรรมรณรงค์ เพือ่
ห่างไกลจากยา เสพ ป้องกันและแก้ไข
ติด
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่
ตั้งจุดตรวจ จุดบริการ
เพื่อลดอุบัตเิ หตุ จาก ในช่วงเทศกาล วัน
การจราจร
สำคัญ หรือ ตาม
นโยบายของ ราชการ

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ย ผู้สงู อายุในเขตตำบล
ยังชีพผู้สงู อายุ
นานวน

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ย ผู้พิการในเขตตำบล
ยังชีพผู้พิการ
นานวน

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ย ผู้ป่วยเอดส์ ที่แสดงตน
ยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ในเขตตำบลนานวน

การพัฒนา
34.
คุณภาพชีวิต

เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่

การพัฒนา
35.
คุณภาพชีวิต

โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ

การพัฒนา
36. โครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค์

การพัฒนา
37.
องค์กร

โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ
ทบทวน เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น

38.

การพัฒนา
องค์กร

การพัฒนา
39.
องค์กร

40.

การพัฒนา
องค์กร

โครงการอบรมพัฒนา
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส ใน
การดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
อบต. นานวน
โครงการ อบต.นาน
วน เคลื่อนที่พบ
ประชาชน
โครงการพัฒนา
องค์กร
Organization
Development

อบต.
สำนักปลัด
อบจ., สำนัก
84,500.00 ปลัดเทศบาล,
สำนักงานปลัด
อบต.
สำนัก/กอง
การศึกษา
0.00
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
สำนัก/กองช่าง,
สำนักช่าง, กอง
0.00
โยธา, กอง
ประปา
สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ,
20,000.00 สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน
สำนักปลัด
อบจ., สำนัก
20,000.00 ปลัดเทศบาล,
สำนักงานปลัด
อบต.
สำนักปลัด
อบจ., สำนัก
50,000.00 ปลัดเทศบาล,
สำนักงานปลัด
อบต.
สำนักปลัด
อบจ., สำนัก
0.00 ปลัดเทศบาล,
สำนักงานปลัด
อบต.

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
สมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพใน
ระดับตำบลนานวน

จ่ายเงินสมทบกองทุน
สปสช.ตำบลนานวน
ร้อยละ 5

เพื่อจัดกิจกรรมให้กับ
จำนวนผู้เข้าร่วม
เด็กในเขตตำบลนาน
โครงการ
วน
เพื่อใช้เป็นที่ทำการ
สำนักงาน

หลัง

เพื่อให้ความรู้กับ
ประชาชนพร้อม
ประชาคมท้องถิ่น

จัดอบรมให้ความรู้ แก่
ประชาชนพร้อม ทั้งทำ
การประชาคม ตำบล

จัดอบรมให้ความรู้
เพื่อให้ความรู้กับ
เกี่ยวกับกฎหมาย ตาม
บุคลากรสังกัด
หลักความโปร่งใส
องค์การบริหาร ส่วน ให้กับผู้บริหาร พนักงาน
ตำบลนานวน
สมาชิกสภา อบต.นาน
วน
เพื่อบริการ ประชาชน ออกบริการประชาชน
นอกสถานที่
นอกสถานที่

เพื่อพัฒนาบุคลากร
จัดฝึกอบรม สร้างความ
ในองค์กรให้มีการ
สัมพันธ์อันดีให้กับ
ทำงานเป็นทีม อย่าง
เจ้าหน้าที่ อปท.
สร้างสรรค์

โครงการจัดทำหรือ
เพื่อให้การจัดเก็บ
เพื่อจัดทำแผนที่ ภาษี
การพัฒนา ปรับข้อมูลแผนที่ภาษี
41.
0.00 สำนัก/กองคลัง ภาษีมีประสิทธิภาพ และทะเบียน ทรัพย์สิน
องค์กร
และทะเบียน
มากขึ้น
ของ กองคลัง
ทรัพย์สิน
ฉ. การใช้จา่ ยงบประมาณ
อบต.นานวน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัตงิ บประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผกู พัน/ ลงนามใน
สัญญา รวม 19 โครงการ จำนวนเงิน 12,857,800 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 19 โครงการ จำนวนเงิน
12,669,915 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
การก่อหนี้ผูกพัน/
ยุทธศาสตร์
โครงการ
โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ
ลงนามในสัญญา
การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
4
299,750.00
4
299,750.00
การส่งเสริมด้านการค้า การท่องเที่ยว และอนุรักษ์
ประเพณีศิลปวัฒนธรรม
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
2
199,980.00
2
199,980.00
สิ่งแวดล้อม
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
13 12,171,685.00
13
12,170,185.00
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาองค์กร
รวม
19 12,671,415.00
19
12,669,915.00

1.

2.

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.นานวน ที่มีการก่อหนีผ้ ูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
งบตาม
ยุทธศาสตร์
ชื่อโครงการตามแผน ข้อบัญญัติ/เทศ ลงนามสัญญา
เบิกจ่าย
บัญญัติ
โครงการส่งเสริมและ
การส่งเสริมและ
สนับสนุนการปลูก ถั่ว
50,000.00
50,000.00
50,000.00
พัฒนาการเกษตร พร้า หรือพืช ตระกูล
ถั่ว หลังฤดู เก็บเกี่ยว
โครงการส่งเสริมและ
การส่งเสริมและ
สนับสนุนการปลูก
100,000.00 100,000.00 100,000.00
พัฒนาการเกษตร พืชผักสวนครัวรั้วกิน
ได้

คงเหลือ

0.00

0.00

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการปลูกไม้
การส่งเสริมและ
3.
ผลกินได้ ตามหลัก
พัฒนาการเกษตร
ปรัชญาเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง
การส่งเสริมและ
โครงการรณรงค์ ไถ
4.
พัฒนาการเกษตร กลบตอซัง
โครงการส่งเสริม
การบริหารจัดการ
สนับสนุนปลูกต้นไม้
5. ทรัพยากรธรรมชาติ
เฉลิมพระเกียรติแม่
และสิง่ แวดล้อม
ของแผ่นดิน
โครงการส่งเสริม
การบริหารจัดการ
สนับสนุนและอนุรักษ์
6. ทรัพยากรธรรมชาติ
พันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระ
และสิง่ แวดล้อม
เกียรติ
โครงการฝึกอบรมและ
การพัฒนาคุณภาพ ส่งเสริมการใช้และ
7.
ชีวิต
ผลิตเตาหุงต้ม
ประสิทธิภาพสูง
โครงการสัตว์ปลอด
การพัฒนาคุณภาพ
8.
โรคคนปลอดภัยจาก
ชีวิต
โรคพิษสุนัขบ้าฯ
โครงการรณรงค์และ
การพัฒนาคุณภาพ
9.
ป้องกัน กำจัดโรค
ชีวิต
ไข้เลือดออก
โครงการสำรวจข้อมูล
การพัฒนาคุณภาพ
10.
จำนวนสัตว์และขึ้น
ชีวิต
ทะเบียนสัตว์
การพัฒนาคุณภาพ โครงการพระราชดำริ
11.
ชีวิต
ด้านสาธารณสุข
โครงการป้องกันการ
การพัฒนาคุณภาพ
12.
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
ชีวิต
ควร
ค่าใช้จ่ายในการ
การพัฒนาคุณภาพ ช่วยเหลือประชาชน
13.
ชีวิต
ตามอำนาจหน้าที่ของ
อบต.

100,000.00

99,950.00

99,950.00

50.00

50,000.00

49,800.00

49,800.00

200.00

100,000.00

99,980.00

99,980.00

20.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

0.00

50,000.00

31,400.00

31,400.00

18,600.00

50,000.00

49,950.00

49,950.00

50.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

0.00

9,000.00

4,995.00

4,995.00

4,005.00

260,000.00

260,000.00

260,000.00

0.00

20,000.00

13,600.00

13,600.00

6,400.00

80,000.00

79,200.00

79,200.00

800.00

การพัฒนาคุณภาพ
14.
ชีวิต

15.

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
การพัฒนาคุณภาพ
17.
ชีวิต
การพัฒนาคุณภาพ
18.
ชีวิต
16.

19.

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
โครงการจัดตัง้ จุด
ตรวจ จุดบริการ เพื่อ
ลดอุบัตเิ หตุจาก
การจราจร

20,000.00

15,000.00

15,000.00

5,000.00

60,000.00

55,640.00

54,140.00

4,360.00

7,912,300.00 7,912,300.00 7,912,300.00

0.00

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,696,000.00 3,549,600.00 3,549,600.00

146,400.00

เบี้ยยังชีพผู้สงู อายุ

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

66,000.00

65,500.00

65,500.00

500.00

เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่

84,500.00

84,500.00

84,500.00

0.00

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2564
อบต.นานวน สนม จ.สุรินทร์

ยุทธศาสตร์
1.การส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตร

แผนการดำเนินการ
ทั้งหมด
จำนวน
งบประมาณ
โครงการ

อนุมัติงบประมาณ
จำนวน
โครงการ

ลงนามสัญญา

งบประมาณ

8

2,700,000.00

4

300,000.00

2.การส่งเสริมด้านการค้า
การท่องเที่ยว และอนุรักษ์
ประเพณีศิลปวัฒนธรรม

11

910,000.00

9

480,000.00

3.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

8

2,401,905.00

4

4.การพัฒนาคุณภาพชีวิต

35

27,378,000.00

5.การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

85 158,892,000.00

6.การพัฒนาองค์กร
รวม

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ

เบิกจ่าย
จำนวน
โครงการ

งบประมาณ

4

299,750.00

4

299,750.00

250,000.00

2

199,980.00

2

199,980.00

18

12,414,500.00

13

12,171,685.00

13

12,170,185.00

1

0.00

1,225,000.00

5

90,000.00

155 193,506,905.00

41

13,534,500.00

19

12,671,415.00

19

12,669,915.00

8

ช. ผลการดำเนินงาน
อบต.นานวน ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ
การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง
ทัง้ นี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอ
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขออบต.นานวนทราบ เพื่อจะได้พจิ ารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
ลงชื่อ...............ทวีศักดิ.์ ..............
นายทวีศักดิ์ ชอบธรรม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัตหิ น้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน
ข้อมูล ณ 22/11/2564

