ประกาศเทศบาลตาบลวั ดธาตุ
เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562
************************
ด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่ มเติ มถึ ง (ฉบั บ ที่ 12) พ.ศ.2546 มาตรา 48 ทศ
วรรค 5 กาหนดให้นายกเทศมนตรีจัดทารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ ไ ด้ แ ถลงไว้ ต่ อ สภาเทศบาล
เป็นประจาทุกปี และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการจั ด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กาหนดให้ผู้บริหารท้ อ งถิ่ น เสนอผลกา รติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุ กปี
ดั ง นั้ น เพื่ อ ปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามเจ ตนา รมณ์ ข องพระร าชบั ญ ญั ติ เ ทศบาลฯ และระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยฯ ดังกล่าว เทศบาลตาบลวัดธาตุ จึงขอประกาศผลการดาเนินงานการจัดทางบประมาณการใช้จ่าย
งบประมาณและผลการดาเนินงาน รวมทั้งการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาเทศบาลในรอบปี ง บประมาณ
พ.ศ.2562 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกากับ การบริหารจัดการเทศบาลตาบลวั ดธาตุ ดังนี้
วิสัยทัศน์ของเทศบาลตาบลวัดธาตุ
"เทศบาลตาบลวัดธาตุน่าอยู่ แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม บึ ง หนองคายงามล้ า ก้ า วน าการศึ ก ษา มุ่ ง
พัฒนาสู่อาเซียน"
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณู ปโภค
แนวทางที่ 1 การพัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนส่ง และขนถ่ายสินค้าพืชผลทางการเกษตรรองรั บ ประชาคม
อาเซียน
แนวทางที่ 2 พัฒนาด้านสาธารณูปโภคให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบทางเศรษฐกิจ และกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่ งยืน
แนวทางที่ 2 การพั ฒ นาแหล่ ง น้ า และส่ ง เสริ มระบบการส่ ง น้ าในพื้ น ที่ เ พื่ อ กา รอุ ป โภค-บริ โ ภคและ
การเกษตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านคุณภาพชีวิต สังคมและสาธารณสุข
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมสวัสดิการ พัฒนาคุณภาพชีวิต และสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนครอบครัว ชุมชน หมู่บ้านมีความเข้มแข็งตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางที่ 3 สนับสนุนการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันยาเสพติดในชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
แนวทางที่ 1 ส่ งเสริ มและสนั บสนุ นการจั ดการด้ านการศึ กษาทุ กระดั บและการเตรี ยมความพร้ อมสู่ ประชาคม
อาเซียน
แนวทางที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดี งาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้ อมและทรั พยากร ธรรมชาติ
แนวทางที่ 1 การสร้างจิตสานึก การป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที 2 การปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของชุมชนและบึง หนองคาย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางที่ 1 การส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน และกระบวนการประชาสังคม
แนวทางที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและองค์ กร
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนารายได้ของเทศบาล
แนวทางที่ 4 พัฒนาสถานที่และจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน
การวางแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลวัดธาตุ ได้จัดทาแผนพัฒนาพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.2561-2565) ตามกระบวนการและ
ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น ที่กาหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจั ด ท าแผนพั ฒ นา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่ มเติ มถึ ง (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ.2561 ทั้ ง นี้ ใช้ แ ผนพั ฒ นาพั ฒ นา
ท้องถิ่น ที่ผ่านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นเครื่องมือในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
สรุปโครงการตามแผนพั ฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตาบลวัดธาตุ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

39
31
83
43
29

งบประมาณ
(บาท)
10,226,800
5,636,750
26,862,562
16,898,000
7,310,000

36
261

6,105,000
73,039,112

โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านคุณภาพชีวิต สังคมและสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านการเมืองการบริหาร
รวม

2

แผนภูมิ แสดงโครงการในแผนพั ฒนาพั ฒนาท้องถิ่ น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตาบลวัดธาตุ

แผนพัฒนาท้ องถิ่ น (พ.ศ.2561 - 2565)
1. ด้า นโครงสร้ า งพืน้ ฐานและ
สาธารณูปโภค จานวน 39
โครงการ

6. ด้า นการเมืองการบริห าร
จานวน 36 โครงการ
5. ด้า นการจัดการสิง่ แวดล้อม
และทรัพยากร ธรรมชาติ
จานวน 29 โครงการ

2. ด้า นเศรษฐกิจและ
การเกษตร จานวน
31 โครงการ

4. ด้า นการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม จานวน 43
โครงการ

3. ด้า นคุณภาพชีว ิต สังคม
และสาธารณสุข จานวน 83
โครงการ

แผนภูมิ แสดงงบประมาณในแผนพั ฒนาพั ฒนาท้องถิ่ น (พ.ศ.2561-2565)

งบประมาณ (บาท)
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ยุทธศาตร์การพัฒนา

26,862,562

16,898,000

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้าน
คุณภาพชีวิต สังคมและ
สาธารณสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้าน
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

10,226,800
5,636,750

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้าน
เศรษฐกิจ และการเกษตร

7,310,000
6,105,000

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้าน
การจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากร ธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้าน
การเมืองการบริหาร

3

การจัดทาเทศบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
เทศบาลตาบลวัดธาตุ ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยนา
โครงการตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นามาจัดทางบประมาณ จานวน 113 โครงการ คิดเป็น
เงินจานวน 36,312,885.20 บาท สรุปได้ ดังนี้
สรุปโครงการและงบประมาณในเทศบั ญญั ติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
2. ด้านเศรษฐกิจ และการเกษตร
3. ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และสาธารณสุข
4. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5. ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
6. ด้านการเมืองการบริหาร
รวม

โครงการ
20
12
26
28
7
20
113

งบประมาณ
(บาท)
4,861,800.00
1,836,750.00
14,913,000.00
10,975,990.00
1,395,000.00
2,203,000.00
36,185,540.00

แผนภูมิ แสดงโครงการตามแผนพัฒนาพั ฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่นามาจัดทา
เทศบัญญัติประจาปีง บประมาณ พ.ศ.2562

5. ด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
จานวน 7 โครงการ

6. ด้านการเมืองการ
บริหาร จานวน 20
โครงการ

4. ด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม จานวน
28 โครงการ

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภค
จานวน 20 โครงการ

2. ด้านเศรษฐกิจ และ
การเกษตร จานวน 12
โครงการ

3. ด้านคุณภาพชีวิต
สังคม และสาธารณสุข
จานวน 26 โครงการ
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แผนภูมิ แสดงงบประมาณในเทศบั ญญั ติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
งบประมาณ (บาท)

ยุทธศาสร์การพัฒนา
14,913,000

16,000,000.00
14,000,000.00
12,000,000.00

10,975,990

10,000,000.00

8,000,000.00
6,000,000.00

4,861,800.00

4,000,000.00

2,000,000.00

1,836,750

2,203,000
1,395,000

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้าน
เศรษฐกิจและการเกษตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้าน
คุณภาพชีวิต สังคมและ
สาธารณสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้าน
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้าน
การจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้าน
การเมืองการบริหาร

0.00

การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนพั ฒนาพั ฒนาท้องถิ่ น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลต าบลวั ด ธาตุ ใช้ จ่ า ยงบประมาณ โดยน าแผนงาน/โครงการต่ า งๆ ที่ ก าหนดไว้ ใ น
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) มาเป็นกรอบและทิ ศ ทางการปฏิ บั ติ ง านและด าเนิ น โครงการที่ เ ป็ น
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและคณะผู้บริหารเทศบาล โดยนาโครงการตามแผนพั ฒ นาพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.25612565) มาจัดทางบประมาณจานวน 113 โครงการ และได้ดาเนินการแล้วเสร็จ 69 โครงการ มีการเบิก จ่ า ยทั้ ง หมด
จานวน 28,450,557.16 บาทสรุปได้ ดังนี้
สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณในเทศบั ญญั ติ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2562 ตามแผนพั ฒนาพั ฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านคุณภาพชีวิต สังคมและสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านการเมืองการบริหาร
รวม

18
3
16
21
3
8
69

งบประมาณ
(บาท)
4,060,000.00
611,775.00
12,892,956.00
8,353,285.88
1,016,182.00
1,084,004,78
28,018,203.66
5

แผนภูมิ แสดงโครงการตามแผนพัฒนาพั ฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่เบิกจ่ายตามเทศบั ญญั ติ
ของเทศบาลตาบลวัดธาตุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จานวนโครงการ
ด้านการเมืองการบริหาร 8
โครงการ

ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ 3
โครงการ

ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 18 โครงการ

ด้านเศรษฐกิจและ
การเกษตร 3 โครงการ

ด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม 21 โครงการ
ด้านคุณภาพชีวิต สังคม
และสาธารณสุข 16
โครงการ

แผนภูมิ แสดงงบประมาณในเทศบั ญญั ติ และเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
งบประมาณ(บาท)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

12,892,956

14,000,000.00

12,000,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภค

10,000,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและ
การเกษตร

8,353,285.88

8,000,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านคุณภาพชีวิต
สังคมและสาธารณสุข

6,000,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

4,060,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

4,000,000.00
2,000,000.00

611,775

1,016,182

1,084,005

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านการเมืองการ
บริหาร

0.00
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รายงานผลการดาเนินงานโครงการ ปี 2562
เทศบาลตาบลวัดธาตุ

ยุทธศาสตร์/
แนวทางพัฒนา

โครงการ/กิจกรรม

เทศบาลตาบลวัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
งบประมาณตาม งบประมาณตาม วงเงินตามสัญญา
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติ
(บาท)
พัฒนาท้องถิ่น
ประจาปี 2562
(2562)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
แผนงานเคหะและชุมชน
1 ก่อสร้างถนน คสล. คุ้มแหลมทอง หมู่ที่ 1
2 วางท่อ คสล. สายหน้า รพ.สต.วัดธาตุ หมู่ที่ 1
3 ซ่อมแซมผิวถนนลาดยาง หมู่ที่ 2
4 ก่อสร้างรางระบายน้า คสล.สายทุ่งแก่งหลวง หมู่ที่ 3
5 วางท่อ คสล. สายกลางบ้าน หมู่ที่ 4
6 ก่อสร้างรางระบายน้า คสล. หมู่ที่ 5
7 ก่อสร้างถนน คสล. คุ้มนาคอนสาย หมู่ที่ 5
8 ก่อสร้างรางระบายน้า คสล. สายบ้านเบิดใหญ่ - บ้านเบิดน้อย หมู่ที่ 6
9 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7
10 ก่อสร้างรางระบายน้า คสล. สายกลางบ้าน หมู่ที่ 8
11 ก่อสร้างรางระบายน้า คสล. สายข้างวัด หมู่ที่ 9
12 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10
13 ก่อสร้างถนน คสล. สายวัดดงโพนทอง หมู่ที่ 12
14 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองนาเมือง - บ้านเม็ก หมู่ที่ 13
15 ก่อสร้างถนน คสล. คุ้มโพนบก หมู่ที่ 14
16 ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรังภายในตาบล
17 ท่อระบายน้า จากสวนสุนทรชัย-โครงการบ้านทิพย์ธานีและจากบ้านนา
คลอง-โครงการหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านทิพย์ธานี
18 ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน คสล.ภายในตาบล

เบิกจ่าย
(บาท)

ค้างจ่าย
(ก่อหนี้ผูกพัน)
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

4,771,800.00
4,771,800.00
104,000.00
137,800.00
250,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
100,000.00
200,000.00
240,000.00
240,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
300,000.00
300,000.00
500,000.00
1,000,000.00

4,211,800.00
4,211,800.00
104,000.00
137,800.00
250,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
100,000.00
200,000.00
240,000.00
240,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
300,000.00
300,000.00
400,000.00
700,000.00

4,060,000.00
4,060,000.00
104,000.00
137,800.00
231,000.00
200,000.00
182,000.00
199,000.00
100,000.00
199,200.00
240,000.00
234,000.00
200,000.00
199,000.00
200,000.00
253,000.00
297,000.00
400,000.00
650,000.00

1,684,000.00
1,684,000.00
182,000.00
199,000.00
253,000.00
400,000.00
650,000.00

2,376,000.00
2,376,000.00
104,000.00
137,800.00
231,000.00
200,000.00
199,000.00
100,000.00
199,200.00
240,000.00
234,000.00
200,000.00
200,000.00
297,000.00
-

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

200,000.00

40,000.00

34,000.00

-

34,000.00

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์/
แนวทางพัฒนา

โครงการ/กิจกรรม

เทศบาลตาบลวัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
งบประมาณตาม งบประมาณตาม วงเงินตามสัญญา
แผนพัฒนาพัฒนา
เทศบัญญัติ
(บาท)
ท้องถิ่น (2562)
ประจาปี 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
แผนงานเกษตร
1 โครงการฝึกอบรมความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการดาเนินชีวิต

เบิกจ่าย
(บาท)

ค้างจ่าย
(ก่อหนี้ผูกพัน)
(บาท)

1,140,000.00
1,000,000.00
700,000.00

630,000.00
560,000.00
460,000.00

611,775.00
541,775.00
452,775.00

611,775.00
541,775.00
452,775.00

-

2 โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่ภายในตาบล

300,000.00

100,000.00

89,000.00

89,000.00

-

แผนงานสังคมสงเคราะห์
1 โครงการอุดหนุนการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพๆ ในตาบล

140,000.00
140,000.00

70,000.00
70,000.00

70,000.00
70,000.00

70,000.00
70,000.00

-

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และสาธารณสุข
แผนงานรักษาความสงบภายใน
1 ติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 11
2 โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ (7 วันแห่งความปลอดภัย)
3 โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ (7 วันแห่งความปลอดภัย)

13,300,000.00
300,000.00
200,000.00
50,000.00
50,000.00

14,343,000.00
342,000.00
200,000.00
35,000.00
107,000.00

12,892,956.00
294,410.00
200,000.00
34,800.00
59,610.00

12,892,956.00
294,410.00
200,000.00
34,800.00
59,610.00

-

แผนงานสาธารณสุข
1 โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า/สัตว์เลี้ยง

1,300,000.00
100,000.00

1,215,000.00
65,000.00

1,108,285.00
30,000.00

1,108,285.00
30,000.00

-

2 โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก

120,000.00

70,000.00

42,000.00

42,000.00

-

3 โครงการส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการ

100,000.00

100,000.00

99,500.00

99,500.00

-

4 โครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณสุข

280,000.00

280,000.00

280,000.00

280,000.00

-

5 โครงการศึกษาดูงานด้านงานสาธารณสุขชุมชน

700,000.00

700,000.00

656,785.00

656,785.00

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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เทศบาลตาบลวัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
งบประมาณตาม งบประมาณตาม วงเงินตามสัญญา
ยุทธศาสตร์/
โครงการ/กิจกรรม
แผนพัฒนาพัฒนา
เทศบัญญัติ
(บาท)
แนวทางพัฒนา
ท้องถิ่น (2562)
ประจาปี 2562
แผนงานสังคมสงเคราะห์
150,000.00
150,000.00
119,700.00
1 โครงการสร้างอาชีพ รายได้ แก่เด็ก เยาวชน ทั้งในระบบ นอก
150,000.00
150,000.00
119,700.00

ระบบและตามอัธยาศัย
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
1 โครงการกีฬาตาบล ต่อต้านยาเสพติด
2 โครงการเต้นแอโรบิค
3 โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางด้านกีฬาและนันทนาการ
4 โครงการส่งเสริมส่งนักกีฬาชนิดต่างๆ เข้าแข่งขันตามที่หน่วยงานหรือ
องค์อื่นจัดขึ้นในทุกระดับ
แผนงานงบกลาง
1 ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เบิกจ่าย
(บาท)
119,700.00
119,700.00

ค้างจ่าย
(ก่อหนี้ผูกพัน)
(บาท)
-

850,000.00
500,000.00
50,000.00
200,000.00
100,000.00

745,000.00
500,000.00
55,000.00
140,000.00
50,000.00

509,761.00
300,781.00
53,600.00
105,600.00
49,780.00

509,761.00
300,781.00
53,600.00
105,600.00
49,780.00

-

10,700,000.00
8,500,000.00

11,891,000.00
9,681,000.00

10,860,800.00
8,675,200

10,860,800.00
8,675,200

-

2 ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ

2,000,000.00

2,090,000.00

2,077,600.00

2,077,600.00

-

3 ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

200,000.00

120,000.00

108,000.00

108,000.00

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองสวัสดิการ
สังคม
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม
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เทศบาลตาบลวัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
งบประมาณตาม งบประมาณตาม วงเงินตามสัญญา
ยุทธศาสตร์/
โครงการ/กิจกรรม
แผนพัฒนาพัฒนา
เทศบัญญัติ
(บาท)
แนวทางพัฒนา
ท้องถิ่น (2562)
ประจาปี 2562
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
12,897,800.00
10,502,990.00 8,353,285.88
แผนงานการศึกษา
10,757,800.00
9,014,990.00
6,930,429.88
1 โครงการประชาสัมพันธ์ด้านการศึกษา
20,000.00
15,000.00
5,184.00
2 ซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร.อนุบาล
200,000.00
150,000.00
150,000.00
3 ฝึกซ้อมผู้เรียนและนาผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันนิทรรศการทางวิชาการ
100,000.00
110,000.00
89,445.00
ระดับภาคะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ ของ ร.ร.อนุบาล
4 โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนมสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
2,000,000.00
1,851,200.00
1,484,607.88
5 โครงการวันเด็กแห่งชาติ
150,000.00
100,000.00
100,000.00
6 โครงการอบรมให้ความรู้เด็กเยาวชนประชาชน ในตาบลวัดธาตุ ใช้
50,000.00
59,990.00
49,978.00
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
7 โครงการสนับสนุน ส่งเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษาศูนย์พัฒนา
1,169,000.00
924,000.00
525,400.00
เด็กเล็ก
8 โครงการสนับสนุน ส่งเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียน
3,996,800.00
3,477,800.00
2,335,770.00
อนุบาล
9 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันแก่โรงเรียนในเขตพื้นที่
2,000,000.00
1,800,000.00
1,772,560.00
10 โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีของกลุ่มโรงเรียน
30,000.00
20,000.00
20,000.00
ในพื้นที่
11 โครงการอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ด้านการศึกษา
42,000.00
42,000.00
42,000.00
12 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรสถานศึกษา
300,000.00
60,000.00
58,260.00
13 โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
200,000.00
150,000.00
65,070.00
14 โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรกองการศึกษา
300,000.00
230,000.00
209,045.00
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลวัดธาตุ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2
ศูนย์
15 โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรกองการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา
200,000.00
25,000.00
23,110.00
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกรรมการ
สถานศึกษา

เบิกจ่าย
(บาท)
8,353,285.88
6,930,429.88
5,184.00
150,000.00
89,445.00

ค้างจ่าย
(ก่อหนี้ผูกพัน)
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

1,484,607.88
100,000.00
49,978.00

-

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

525,400.00

-

กองการศึกษา

2,335,770.00

-

กองการศึกษา

1,772,560.00
20,000.00

-

กองการศึกษา
กองการศึกษา

42,000.00
58,260.00
65,070.00
209,045.00

-

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

23,110.00

-

กองการศึกษา
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เทศบาลตาบลวัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
งบประมาณตาม งบประมาณตาม วงเงินตามสัญญา
ยุทธศาสตร์/
โครงการ/กิจกรรม
แผนพัฒนาพัฒนา
เทศบัญญัติ
(บาท)
แนวทางพัฒนา
ท้องถิ่น (2562)
ประจาปี 2562
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
2,040,000.00
1,448,000.00
1,403,456.00
1 โครงการประเพณีลอย(บึงหนองคาย)
1,200,000.00
950,000.00
946,800.00
2 โครงการอบรมลานบุญ ลานธรรม ลานปัญญา
10,000.00
16,000.00
15,900.00
3 โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ
500,000.00
152,000.00
150,756.00
4 โครงการสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา วัดในเขตตาบล วัดธาตุ
130,000.00
130,000.00
130,000.00
5 โครงการสนับสนุนประเพณีบุญบั้งไฟตาบลวัดธาตุ
200,000.00
200,000.00
160,000.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
100,000.00
40,000.00
19,400.00
1
โครงการวันสาคัญทางราชการและราชวงศ์ไทย
100,000.00
40,000.00
19,400.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
1,400,000.00
1,130,000.00
1,016,182.00
ทรัพยากรธรรมชาติ
แผนงานเคหะและชุมชน
1,200,000.00
1,080,000.00
972,000.00
1 โครงการจ้างเหมาเก็บขยะภายในตาบลวัดธาตุ เขต 1
600,000.00
540,000.00
432,000.00

เบิกจ่าย
(บาท)
1,403,456.00
946,800.00
15,900.00
150,756.00
130,000.00
160,000.00
19,400.00
19,400.00
1,016,182.00

ค้างจ่าย
(ก่อหนี้ผูกพัน)
(บาท)
-

972,000.00
432,000.00

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองช่าง

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

2 โครงการจ้างเหมาเก็บขยะภายในตาบลวัดธาตุ เขต 2

600,000.00

540,000.00

540,000.00

540,000.00

-

แผนงานสาธารณสุข
1 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการคัดแยกขยะต้นทาง

200,000.00
200,000.00

50,000.00
50,000.00

44,82.00
44,182.00

44,182.00
44,182.00

-

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านการเมืองการบริหาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
1 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่
2 โครงการพัฒนาองค์กรบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพใน
การให้บริการประชาชน
3 ก่อสร้างเสาธงหน้าอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตาบลวัดธาตุ

2,300,000.00
750,000.00
50,000.00
500,000.00

1,453,000.00
203,000.00
5,000.00
48,000.00

1,084,004.78
109,700.00
2,300.00
47,400.00

1,084,004.78
109,700.00
2,300.00
47,400.00

-

สานักปลัด
สานักปลัด

200,000.00

150,000.00

60,000.00

60,000.00

-

สานักปลัด

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์/
แนวทางพัฒนา
แผนงานงบกลาง
1
2
3
4
5

โครงการ/กิจกรรม
ค่าชาระเงินต้น
ค่าชาระดอกเบี้ย
เงินสารองจ่าย
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ค่าบารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

เทศบาลตาบลวัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
งบประมาณตาม งบประมาณตาม วงเงินตามสัญญา
เบิกจ่าย
แผนพัฒนาพัฒนา
เทศบัญญัติ
(บาท)
(บาท)
ท้องถิ่น (2562)
ประจาปี 2562
1,550,000.00
1,250,000.00
974,304.78
974,304.78
650,000.00
620,000.00
619,000.00
619,000.00
250,000.00
180,000.00
102,868.41
102,868.41
300,000.00
200,000.00
16,340.00
16,340.00
300,000.00
200,000.00
195,000.00
195,000.00
50,000.00
50,000.00
41,096.37
41,096.37
รวมทั้งสิ้น 35,809,600.00 32,270,790.00 28,018,203.66 25,642,203.66

ค้างจ่าย
(ก่อหนี้ผูกพัน)
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

2,376,000.00
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ผลการดาเนินงานตามโครงการที่ ได้รั บเงิน อุดหนุน เฉพาะกิ จ
โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน เฉพาะกิจประจาปี พ.ศ.2562
โครงการ

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายประตูโขงวัดดงโพนทอง หมู่ที่ 12
บ้านโพธิ์งาม
2. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบัวบาง
3. โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ 8 บ้านโพนงาม
4. ชุดอุปกรณ์สาหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้ วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลวัดธาตุ
5. ชุดอุปกรณ์สาหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้ วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบัวบาง
6. โครงการปรับปรุงสภาพบ้านผู้สูงอายุ
รวม

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ อยู่ในระหว่าง ยังไม่ได้
เสร็จแล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ได้รับ

งบประมาณ
งบประมาณ
ที่เบิกจ่ายไป

งบประมาณ
ที่ค้างจ่าย



500,000

-

500,000





2,450,000
1,595,999
30,700

1,595,999
30,700

2,450,000
-



30,700

30,700

-



22,500
4,629,899

22,500
1,679,899

2,950,000
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ผลการดาเนินกิจกรรมและโครงการด้านต่างๆ
เทศบาลตาบลวัดธาตุ ได้ดาเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณปี พ.ศ.2562 ในเขตพื้ น ที่ โ ดย
ได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้ น ที่ จนโครงการต่ า งๆ
ประสบผลสาเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้ง ในพื้ น ที่ แ ละพื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย ง โดยมี ผ ลการด าเนิ น งานที่
สาคัญ ดังนี้
1. ก่อสร้างถนน คสล. ภายในตาบล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

2. ก่อสร้างรางระบายน้า ภายในตาบล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

3. โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน คสล.ภายในตาบล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค
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4. โครงการฝึกอบรมความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการดาเนินชี วิต สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้าน
เศรษฐกิจและการเกษตร

5. โครงการศึกษาดูงานด้านงานสาธารณสุขชุมชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านคุณภาพชีวิต สังคม
และสาธารณสุข

6. โครงการแข่งขันกีฬาตาบล ต่อต้านยาเสพติด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านคุณภาพชีวิต สังคม
และสาธารณสุข

7. โครงการแข่งขันแอโรบิค เพื่อสุขภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และ
สาธารณสุข
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8. โครงการส่งเสริมสุขภาพ แบบบูรณาการ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และ
สาธารณสุข

9. โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า/สัตว์เ ลี้ยง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านคุณภาพชีวิต
สังคม และสาธารณสุข

10. โครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก (พ่นหมอกควัน) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม และสาธารณสุข

11. โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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12. โครงการสนับสนุน ส่งเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

13. โครงการสนับสนุน ส่งเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

14. โครงการวันเด็กแห่งชาติ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

15. อุดหนุนกีฬากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาในเขตพื้นที่ 4 โรงเรียน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
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16. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการคัดแยกขยะต้นทาง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ

17. ประชาคมท้องถิ่น ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเมืองการบริหาร

18. โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ (จัดเก็บภาษีนอกสถานที่) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเมืองการบริหาร
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