+
ประกาศองคการบริหารสวนตำบลนิคม
เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนตำบลนิคม
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562
---------------------------ตามความนัยมาตรา 58/5 วรรค 5 แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวน
ตำบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 กำหนดใหนายกองคการบริหารสวนตำบลจัดทำ
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอ สภาองคการบริหารสวนตำบลเปนประจำทุกป
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 58/5 วรรค 6 แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคก าร
บริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 คำแถลงนโยบายของนายกองคการบริหาร
สวนตำบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ใหประกาศไว ณ ที่ทำการองคการบริหารสวนตำบล
ดวย จึงประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนตำบลนิคม
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 รายละเอียดแนบทายประกาศนี้
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562

(นายชาติณรงค บุญลน)
นายกองคการบริหารสวนตำบลนิคม

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอ
สภาองคการบริหารสวนตำบลนิคม
กราบเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลนิคมที่เคารพ ตามพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562 มาตรา 58 / 5
ไดกำหนดใหนายกองคการบริหารสวนตำบลรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไว ตอสภาองคการ
บริหารสวนตำบลเปนประจำทุกป
บัดนี้ กระผม นายชาติณรงค บุญลน นายกองคการบริหารสวนตำบลนิคม ไดรวบรวมผลการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งเปนผลการดำเนินงาน ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 พรอมไดจัดทำ
เปนรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนตำบลนิคมเสร็จเรียบรอย
แลว กระผมขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายในรอบหนึ่งปที่ผานมาใหไดรับทราบดังตอไปนี้
อบต.นิคม ไดประกาศใชแผนพัฒนา 4 ป (พ.ศ. 2562-2564) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 โดยไดกำหนด
โครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 4 ป (พ.ศ. 2562-2564)
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1. การ
พัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน และ
สาธารณูปโภค
ยุทธศาสตรที่ 2. การสราง
ความเขมแข็งภาค
การเกษตรแบบพอเพียง
และการสรางอาชีพใน
ชุมชน
ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม
รมเย็น
ยุทธศาสตรที่ 4 การ
บริหารจัดการและพัฒนา
องคกร เพื่อการบริการ
สาธารณะ
รวม

2562
2563
2564
จำนวน
งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ
37
37,978,000 32
34,810,000 65
34,610,000

25

10,907,000

27

8,987,000

28

10,203,500

80

55,408,500

94

72,733,500

98

73,944,500

42

8,472,000

49

8,725,000

54

8,615,000

184

112,765,500

202

125,255,500

245

127,373,000

ผูบริหารอบต.นิคม ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 โดยมีโครงการที่
บรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ จำนวน 89 โครงการ งบประมาณ 33,594,851.60 บาท สามารถ
จำแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้

ยุทธศาสตรที่ 1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
และสาธารณูปโภค

21

งบประมาณ
ตามขอบัญญัติ
7,603,380.00

ยุทธศาสตรที่ 2. การสรางความเขมแข็งภาค
การเกษตรแบบพอเพียง และการสรางอาชีพในชุมชน

5

188,500.00

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมรมเย็น

45

24,585,851.60

ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการและพัฒนาองคกร
เพื่อการบริการสาธารณะ

18

1,217,120.00

รวม

89

33,594,851.60

ยุทธศาสตร

โครงการ

การใชจายงบประมาณ
อบต.นิคม มีการใชจายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ โดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา รวม 65 โครงการ จำนวนเงิน 26,374,131 บาท มีการเบิกจายงบประมาณจำนวน 54 โครงการ
จำนวนเงิน 22,065,131 ลานบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้
ยุทธศาสตร

โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 1. การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน และสาธารณูปโภค

14

การกอหนี้ผูกพัน/
โครงการ
ลงนามในสัญญา
4,515,617.72
3

ยุทธศาสตรที่ 2. การสรางความเขมแข็งภาค
การเกษตรแบบพอเพียง และการสรางอาชีพใน
ชุมชน

4

53,137.00

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม
รมเย็น
ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการและพัฒนา
องคกร เพื่อการบริการสาธารณะ

32

21,268,631.82

15

536,744.00

รวม

65

26,374,130.54

4

การเบิกจาย
งบประมาณ
206,617.72
53,137.00

32 21,268,631.82
15

536,744.00

54 22,065,130.54

รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ ที่มีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
1

ยุทธ
ศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1. ฯ

2

ยุทธศาสตรที่ 1. ฯ

3

ยุทธศาสตรที่ 1. ฯ

4

ยุทธศาสตรที่ 1. ฯ

5

ยุทธศาสตรที่ 1. ฯ

6
7

ที่

โครงการ

งบตามขอบัญญัติ

วงเงินตามสัญญา

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู 5 จากบานนาย
สำเภา บัวทอง ถึงหนาวัดสระกอไทร-ไทรงาม

193,000.00

192,000.00

โครงการกอสรางรางระบายน้ำ พรอมฝาปด หมู 15 บาน
สวายสอ ศาลากลางบาน - ถนนลาดยาง 2226
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู 2 จากกุดนาแซง
ถึงบานนายดาบชัย
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู 8 บานตลาด บริ
เวรขางลาตะโคง ถึงบานนายยงยุทธ จันทพันธุ
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู 10 จากบาน
พิทักษ ศรีเพ็งถึงบานนายสา ศาลางาม

200,000.00

197,000.00

200,000.00

187,000.00

188,000.00

185,000.00

208,000.00

205,000.00

ยุทธศาสตรที่ 1. ฯ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู 13 จากบาน ผู
ชวยฯ ทองดำถึง วัดปาจะหรวย

191,000.00

178,000.00

ยุทธศาสตรที่ 1. ฯ

โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ

191,000.00

177,000.00

ยุทธศาสตรที่ 1. ฯ

โครงการกอสรางถนน คสล. ม.3 ทางแยกบานนางสายตา ถึง
หลัง รร.บานดงยายเภา
โครงการอุดหนุนกิจการไฟฟาใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค
อาเภอสตึก เพื่อขยายเขตไฟฟาและติดตั้งโคมไฟฟา บานหนอง
จาน หมู 18

200,000.00

117,416.81

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานโคกกอง หมู 2
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานสระกอไทร หมู
5
โครงการขยายเขตไฟฟาและติดตั้งโคมไฟฟาภายในหมูบานไทร
งาม หมู 24
โครงการขยายเขตไฟฟา บานหนองมวง หมู4

176,000.00
296,000.00

175,000.00
295,000.00

200,000.00

20,311.96

200,000.00

68,888.95

125,000.00

122,000.00

15 ยุทธศาสตรที่ 2. ฯ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโคกกอง หมู 2
(ถนนสายหลังวัดศิริมงคล)
โครงการปลูกปาชุมชน

30,000.00

4,360.00

16 ยุทธศาสตรที่ 2. ฯ

โครงการปลูกหญาแฝกตามแนวพระราชดำริ

30,000.00

1,600.00

17 ยุทธศาสตรที่ 2. ฯ

โครงการอบรมการผลิตพืชไรดิน(ผักไฮโดรโปนิกส)

30,000.00

21,757.00

18 ยุทธศาสตรที่ 2. ฯ

30,000.00

25,420.00

19 ยุทธศาสตรที่ 3. ฯ

โครงการฝกอบรมอาชีพสำหรับประชาชน (หลักสูตรสาน
ตระกราจากเสนพลาสติก)
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน

30,000.00

10,390.00

20 ยุทธศาสตรที่ 3. ฯ

โครงการรณรงคกาจัดยุงลายโดยทรายอะเบท

27,000.00

27,000.00

21 ยุทธศาสตรที่ 3. ฯ

โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนการจัดหาวัสดุ
การศึกษา วัสดุสำนักงานสื่อการเรียนการสอน เครื่องเลน
พัฒนาการเด็ก
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก

200,600.00

200,600.00

50,000.00

48,140.00

8
9

10 ยุทธศาสตรที่ 1. ฯ
11 ยุทธศาสตรที่ 1. ฯ
12 ยุทธศาสตรที่ 1. ฯ
13 ยุทธศาสตรที่ 1. ฯ
14 ยุทธศาสตรที่ 1. ฯ

22 ยุทธศาสตรที่ 3. ฯ

2,400,000.00

2,396,000.00

ยุทธ
ศาสตร
23 ยุทธศาสตรที่ 3. ฯ
ที่

โครงการ

งบตามขอบัญญัติ

วงเงินตามสัญญา

โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานครู นักเรียนและ
มอบวุฒิบัตรแกผูสำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย

10,000.00

9,900.00

24 ยุทธศาสตรที่ 3. ฯ

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ให
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.นิคม (อาหาร
กลางวัน)

578,200.00

358,940.00

25 ยุทธศาสตรที่ 3. ฯ

โครงการสนับสนุนคาใชจายอาหารเสริม(นม)ใหศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.นิคม

226,111.60

161,101.62

26 ยุทธศาสตรที่ 3. ฯ

สนับสนุนคาใชจายอาหารเสริม(นม)ใหโรงเรียน สพฐ. ใน
เขต อบต.นิคม
โครงการแขงขันกีฬา เยาวชน ประชาชน เจาหนาที่ ตาน
ยาเสพติด "นิคมเกมส" ประจำป 2562
โครงการสนับสนุนทีมกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาตางๆ
และสงทีมเรือยาวเขารวมการแขงขันเรือยาวประเพณี

1,488,900.00

946,263.20

200,000.00

194,740.00

50,000.00

43,790.00

27 ยุทธศาสตรที่ 3. ฯ
28 ยุทธศาสตรที่ 3. ฯ
29 ยุทธศาสตรที่ 3. ฯ

โครงการประกวดเตนแอโรบิค(แบงเกณฑ)

40,000.00

39,600.00

30 ยุทธศาสตรที่ 3. ฯ

โครงการปฏิบัติธรรมนำพาชีวิต พัฒนาสุขภาพจิต
ผูสูงอายุ

25,000.00

19,060.00

31 ยุทธศาสตรที่ 3. ฯ

โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ในเขต อบต.
นิคม
เงินสมทบโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ทองถิ่น อบต.นิคม

90,000.00

62,500.00

180,000.00

148,900.00

32 ยุทธศาสตรที่ 3. ฯ
33 ยุทธศาสตรที่ 3. ฯ

การสนับสนุนอาหารกลางวัน ใหโรงเรียนบานสระกอไทร

170,000.00

170,000.00

34 ยุทธศาสตรที่ 3. ฯ

การสนับสนุนอาหารกลางวัน ใหโรงเรียนบานโคกกอง

512,000.00

512,000.00

35 ยุทธศาสตรที่ 3. ฯ
36 ยุทธศาสตรที่ 3. ฯ

การสนับสนุนอาหารกลางวัน ใหโรงเรียนบานหนองมวง
การสนับสนุนอาหารกลางวัน ใหโรงเรียนดงยายเภา

1,048,000.00
346,000.00

1,048,000.00
346,000.00

37 ยุทธศาสตรที่ 3. ฯ

การสนับสนุนอาหารกลางวัน ใหโรงเรียนบานหัวชาง

572,000.00

572,000.00

38 ยุทธศาสตรที่ 3. ฯ

โครงการสนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬาโรงเรียน/กลุม
โรงเรียน ในเขต อบต.นิคม
โครงการอุดหนุนงบประมาณสรางเสริมประสบการณ
ดานอาชีพใหแกนักเรียนในโรงเรียน ในเขต อบต.นิคม
โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการ
หมูบาน ในเขต อบต.นิคม
โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานใน
กิจการของกิ่งกาชาด อ.สตึก
โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานใน
กิจการของเหลากาชาด จ.บุรีรัมย

100,000.00

100,000.00

60,000.00

60,000.00

600,000.00

12,000.00

20,000.00

20,000.00

10,000.00

10,000.00

39 ยุทธศาสตรที่ 3. ฯ
40 ยุทธศาสตรที่ 3. ฯ
41 ยุทธศาสตรที่ 3. ฯ
42 ยุทธศาสตรที่ 3. ฯ

ยุทธ
ศาสตร
43 ยุทธศาสตรที่ 3. ฯ
ที่

44 ยุทธศาสตรที่ 3. ฯ
45 ยุทธศาสตรที่ 3. ฯ
46 ยุทธศาสตรที่ 3. ฯ
47 ยุทธศาสตรที่ 3. ฯ

โครงการ
โครงการอุดหนุนเงินงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการ
พระราชดำริดา นสาธารณสุข ใหกับคณะกรรมการ
หมูบานในเขต อบต.นิคม
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา สาหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
โครงการรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
โครงการฝกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุตำบลนิคม
โครงการอบรมและสัมมนาผูนำ/อาสาสมัครอนุรักษ
สิ่งแวดลอม

งบตามขอบัญญัติ

วงเงินตามสัญญา

300,000.00

300,000.00

133,340.00

65,540.00

79,600.00

48,570.00

90,000.00

29,840.00

300,000.00

284,357.00

48 ยุทธศาสตรที่ 3. ฯ
49 ยุทธศาสตรที่ 3. ฯ

โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในเขต อบต.นิคม
โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูคนพิการในเขต อบต.นิคม

11,127,600.00
5,280,000.00

10,946,600.00
4,462,800.00

50 ยุทธศาสตรที่ 3. ฯ

โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุง ประจำป 2562

10,000.00

10,000.00

51 ยุทธศาสตรที่ 4. ฯ

โครงการฝกอบรมศึกษาดูงาน สำหรับคณะผูบริหาร
สมาชิกสภา อบต. อปพร. และผูปฏิบัติงาน อบต.นิคม
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการอบรมใหความรูเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
ดานระเบียบขอกฎหมายที่ใชในการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
โครงการจัดงาน/นิทรรศการ/กิจกรรมวันสำคัญของทาง
ราชการ
โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน
โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป หรือ เลือกตั้งซอม
นายก / สมาชิกสภา
โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนชวงเทศกาลวันหยุดป
ใหม และสงกรานต
โครงการสงเสริมการรณรงคปองกันเด็กจมน้ำเสียชีวิต
ของ อบต.นิคม
อุดหนุนโครงการรับ-สงเสด็จ สมเด็จพระเจาอยูหัวมหา
วชิราลงกรณ บดินเทพวรางกรู และพระบรมวงศษนุวงศ
พระองคอื่นทรงเสด็จประกอบพระราชกรณียกิจณ ทา
อากาศยานบุรีรัมย
อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการจัดงานพระ
ราชพิธีและงานรัฐพิธี ประจำป 2562
เงินสมทบกองทุนบำเหน็ญบำนาญขาราชการสวน
ทองถิ่น(กบท.)

200,000.00

151,227.00

20,000.00

10,768.00

50,000.00

5,245.00

20,000.00
400,000.00

3,182.00
14,673.00

50,000.00

8,280.00

36,000.00

35,132.00

15,000.00

15,000.00

5,000.00

5,000.00

219,120.00

219,120.00

52 ยุทธศาสตรที่ 4. ฯ
53 ยุทธศาสตรที่ 4. ฯ
54 ยุทธศาสตรที่ 4. ฯ
55 ยุทธศาสตรที่ 4. ฯ
56 ยุทธศาสตรที่ 4. ฯ
57 ยุทธศาสตรที่ 4. ฯ
58 ยุทธศาสตรที่ 4. ฯ

59 ยุทธศาสตรที่ 4. ฯ
60 ยุทธศาสตรที่ 4. ฯ

ที่ ยุทธ
ศาสตร
61 ยุทธศาสตรที่ 4. ฯ

62 ยุทธศาสตรที่ 4. ฯ
63 ยุทธศาสตรที่ 4. ฯ
64 ยุทธศาสตรที่ 4. ฯ
65 ยุทธศาสตรที่ 4. ฯ

โครงการ
โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดทำ แกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่นสี่
ป(พ.ศ.2561-2564)และแผนพัฒนาหมูบาน ของ
อบต.นิคม
โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน
อบต.นิคม(โตไปไมโกง)
โครงการจัดอบรมตอตานการทุจริตเพื่อใหทุกภาคสวน
ตระหนักถึงผลที่เกิดขึ้น และรวมปองกันการทุจริต
โครงการอบรมใหความรู หลักกฎหมายในอำนาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของในการ
ดำรงชีวิตของประชาชน
โครงการขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน

งบตามขอบัญญัติ

วงเงินตามสัญญา

7,000.00

5,845.00

20,000.00

13,500.00

30,000.00

14,500.00

20,000.00

10,272.00

25,000.00

25,000.00

(นายชาติณรงค บุญลน)
นายกองคการบริหารสวนตำบลนิคม

