รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหินดาด
ประจาปีงบประมาณ 2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562-กันยายน 2563)
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ 12“(3) กาหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุก
ปี”
ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เทศบาลตาบลหินดาดจึงจัดทาสรุป
ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563เพื่อเป็นข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการฯ ดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตาบลหินดาด
"ชุมชนสะอาด ปราศจากขยะ ฐานะมั่นคง ดารงชีวิตอย่างพอเพียง"
พันธกิจ ของเทศบาลตาบลหินดาด
1.ชุมชนในเขตเทศบาลตาบลหินดาดทั้ง 9 ชุมชนสะอาดปราศจากโรคภัย
2. การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน
3.สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และปลูกจิตสานึกในการรักษาความสะอาดและการบริหาร
จัดการขยะในชุมชน
4.ประชาชนในเขตเทศบาลนาแนวทางการดารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลหินดาดได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้
10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดาริ
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร
4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
7.ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
8.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
9.ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
10.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-2การวางแผน
เทศบาลตาบลหินดาด ได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการ
ชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนามาจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่
และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
เทศบาลตาบลหินดาด ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กาหนดโครงการที่
จะดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ดังนี้
ยุทธศาสตร์

2561
จานวน

งบประมาณ

2562
จานวน

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสานต่อ
0
0
0
แนวทางพระราชดาริ
2.ยุทธศาสตร์การ
6
1,970,500 7
พัฒนาการศึกษา
3.ยุทธศาสตร์การ
1
50,000 1
พัฒนาการเกษตร
4.ยุทธศาสตร์ด้านการ
1
200,000 1
พัฒนาสังคม
5.ยุทธศาสตร์ด้านการ
2
40,000 6
พัฒนาสาธารณสุข
6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
14 9,841,000 32
พื้นฐาน
7.ยุทธศาสตร์การ
ท่องเที่ยว ศาสนา9 17,650,000 9
วัฒนธรรม ประเพณี
และกีฬา
8.ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการ
17 4,675,000 20
บ้านเมืองที่ดี
9.ยุทธศาสตร์การ
รักษาความปลอดภัย 3 20,500,000 11
ในชีวิตและทรัพย์สิน
10.ยุทธศาสตร์การ
อนุรักษ์
6 15,560,000 6
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
รวม

2563

งบประมาณ

จานวน งบประมาณ

2564
จานวน

งบประมาณ

2565
จานวน งบประมาณ

0

2

1,000,000

0

0

0

0

2,254,040.20

7

2,852,000

6

2,553,000

6

2,755,000

100,000

3

650,000

3

650,000

3

650,000

200,000

4

700,000

3

500,000

3

500,000

240,000 10

480,000

9

310,000

9

320,000

18,316,000 19 11,500,000 38 22,310,000 11

12,850,000

17,750,000

17,900,000

9

5,863,000 19

17,800,000 10 17,900,000 10

6,320,000 21

9,580,000 19

7,080,000

20,670,000 13 21,370,000

4

20,700,000

4

20,700,000

15,560,000

6

15,560,000

6

15,560,000

59 70,486,500 93 80,953,040.20 92 78,232,000 100 90,063,000 71

78,315,000

6

15,560,000

-3การจัดทางบประมาณ
ผู้บริหารเทศบาลตาบลหินดาด ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติ
งบประมาณ จานวน 49 โครงการ งบประมาณ 12,995,000 บาท จาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ
-

โครงการ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดาริ

-

6
1
4
7
7
5
17
3
1
51

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร
4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
7.ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
8.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
9.ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
10.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวม

1,530,000
50,000
460,000
290,000
4,350,000
700,000
5,085,000
600,000
30,000
13,095,000

การใช้จ่ายงบประมาณ
เทศบาลตาบลหินดาด มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ
โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา และมีการเบิกจ่ายงบประมาณ จานวน 37โครงการ จานวนเงิน
9,801,141.55ล้านบาท จาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

-

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
-

6

2,090,366.60

-

-

-

1

196,000

1

196,000

5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

4

236,555

4

236,555

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

7

1,816,484.95

7

1,816,484.95

7.ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

5

388,693

5

388,693

8.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

11

4,539,050

11

4,539,050

9.ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2

496,942

2

496,942

10.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1

30,000

1

30,000

37

9,195,882.95

37

9,195,882.95

ยุทธศาสตร์

โครงการ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดาริ

-

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา

6

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร

-

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

รวม

การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา
2,090,366.60

โครงการ

-4รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แยกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้
………………………………………………
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดาริ
-ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่ได้ตั้งงบประมาณดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ตั้งจ่าย (บาท

สถานการณ์ดาเนินการ
ดาเนินการ
ยังไม่
แล้ว
ดาเนินการ

-

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

956,000

กอง
การศึกษา

1 อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
หินดาดตามโครงการ
อุดหนุนสนับสนุน
อาหารกลางวัน

960,000

2 ค่าใช้จ่ายโครงการ
อาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

120,000



-

92,080

กอง
การศึกษา

3 โครงการอุดหนุน
สนับสนุนอาหารเสริม
(นม)

510,000



-

489,186.60

กอง
การศึกษา

4 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าจัดการ
เรียนการสอน (รายหัว)

40,000



-

39,100

กอง
การศึกษา

5 อุดหนุนโรงเรียน
หินดาดวิทยา

20,000



-

20,000

กอง
การศึกษา

6 โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลหินดาด
รวม 6 โครงการ

500,000



-

494,000

กองช่าง

งบประมาณรวม 2,150,000 บาท

ผลผลิต
โรงเรียนบ้านหินดาด
ระดับชั้นอนุบาล
ประถมศึกษาปีที่ 1
-ป.6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลหินดาด
เด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลตาบล
หินดาด
โรงเรียนบ้านหินดาด
ระดับชั้นอนุบาล
ประถมศึกษาปีที่ 1
–ป.6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลหินดาด
โรงเรียนบ้านหินดาด
ระดับชั้นอนุบาล
ประถมศึกษาปีที่ 1
–ป.6และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบลหินดาด
- โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ปรับปรุงอาคาร,ห้องน้า

งบประมาณที่เบิกจ่าย 2,090,366.60 บาท

-5ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตสินค้า
ทางการเกษตร

งบประมาณ
ตั้งจ่าย (บาท
50,000

สถานะการดาเนินการ
ดาเนินการ
ยังไม่
แล้ว
ดาเนินการ

-

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

กอง
สวัสดิการ
สังคม

ผลผลิต
-จัดอบรมการผลิต
สินค้าทางการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 4ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
งบประมาณ
ตั้งจ่าย (บาท

สถานะการดาเนินการ
ดาเนินการ
ยังไม่
แล้ว
ดาเนินการ

-

ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

ฝึกอบรมสภาเด็กและ
เยาวชนเพื่อการเรียนรู้
อนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

200,000

2

โครงการส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มสตรี

30,000

-



3

โครงการเสริมสร้าง
อาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ

30,000

-



4

ปรับปรุงห้องน้าผู้สูงอายุ
และคนพิการ

200,000



-

รวม 4 โครงการ

งบประมาณรวม 460,000 บาท

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

กอง
สวัสดิการ
สังคม

-

ผลผลิต
-อบรมศึกษาดูงาน
สภาเด็กและ
เยาวชนเพื่อการ
เรียนรู้ในการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
-อบรมให้ความรู้
บทบาทสตรีในด้าน
อาชีพต่างๆ
- อบรมให้ความรู้
แก่ผผูส้ ูงอายุ
ในด้านอาชีพต่างๆ
-ปรับปรุงอาคาร
ห้องน้า

กอง
สวัสดิการ
สังคม
กอง
สวัสดิการ
สังคม
196,000
กอง
สวัสดิการ
สังคม
เบิกจ่าย 1 โครงการ งบประมาณ 196,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

ปรับปรุงห้องน้าตลาดสด
เทศบาลตาบลหินดาด
รณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

2

งบประมาณ
ตั้งจ่าย (บาท
180,000
30,000

สถานะการดาเนินการ
งบประมาณ หน่วยงาน
ผลผลิต
ดาเนินการ
ยังไม่
ที่เบิกจ่าย รับผิดชอบ
แล้ว
ดาเนินการ

167,000
กองช่าง ปรับปรุงอาคารห้องน้า


-

16,900

-จัดอบรมให้ความรู้
กอง
สาธารณสุข ป้องกันโรคไข้เลือดออก
ให้แก่ผู้นาชุมชน อสม.

ที่

โครงการ/กิจกรรม

3

อบรมให้ความรู้และการ
ป้องกันโรคเอดส์

4

5

6

7

6งบประมาณ
ตั้งจ่าย (บาท
30,000

สถานะการดาเนินการ
งบประมาณ หน่วยงาน
ผลผลิต
ดาเนินการ
ยังไม่
ที่เบิกจ่าย รับผิดชอบ
แล้ว
ดาเนินการ
- จัดอบรมให้ความรู้

22,975
กอง
สาธารณสุข การป้องกันโรคเอดส์

สัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารีฯ
อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข โครงการ
ควบคุมและป้องกันโรค
ขาดสารไอโอดีน

30,000



-

29,680

72,000

-



-

อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชนตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุขโครงการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในชุมชน
รวม 7 โครงการ

54,000

-



-

54,000

-



-

งบประมาณรวม 450,000 บาท

แก่เยาวชน
จัดอบรมอาสาสมัคร
กอง
สาธารณสุข ปศุสัตว์ชุมชนเกี่ยวกับ
วิธีการฉีดวัคซีน

-อุดหนุนคณะกรรมการ
กอง
สาธารณสุข ชุมชนเพื่อดาเนิน
โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีนชุมชนละ
8,000 บาท
จานวน 9 ชุมชน
-อุดหนุนคณะกรรมการ
กอง
สาธารณสุข ชุมชนเพื่อดาเนิน
โครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ
ชุมชนละ 6,000 บาท
จานวน 9 ชุมชน
-อุดหนุนคณะกรรมการ
กอง
สาธารณสุข ชุมชนเพื่อดาเนิน
โครงการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
ชุมชนละ 6,000 บาท
จานวน 9 ชุมชน

เบิกจ่าย 4 โครงการ งบประมาณ 236,555 บาท

-7ยุทธศาสตร์ที่ 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
ตั้งจ่าย (บาท

สถานะการดาเนินการ
ดาเนินการ ยังไม่
แล้ว
ดาเนินการ

-

1

อุดหนุนการประปา
ส่วนภูมิภาคสาขา
พิมาย

75,000

2

อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สาขา
อาเภอจักราช
อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคสาขา
อาเภอจักราช
อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สาขา
อาเภอจักราช
อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สาขา
อาเภอจักราช

840,000



-

840,000



-

840,000



-

840,000



-

6

อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สาขา
อาเภอจักราช

840,000



-

7

อุดหนุนการประปา
ส่วนภูมิภาคสาขา
พิมาย

75,000



-

3

4

5

รวม 7 โครงการ

งบประมาณรวม 4,350,000 บาท

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลผลิต

ขยายเขตประปาจากศาลา
ชุมชนศิลาประชารักษ์ ถึง
บ้านนายทุมิ นามวงษา
ระยะทาง 80เมตร
335,231.39 กองช่าง ขยายเขตไฟฟ้าจากถนน
อร่อย ถึง สระน้าชุมชนป่า
สงวน ระยะทาง80 เมตร
335,231.39 กองช่าง ขยายเขตไฟฟ้าจากสามแยก
หนองตะลุมปุก - บ้านนาย
หลา ระยะทาง 750 เมตร
335,231.39 กองช่าง ขยายเขตไฟฟ้าจากซอย
เมืองเก่า 3 - สามแยกโคก
สะทอนระยะทาง 80 เมตร
335,231.39 กองช่าง ขยายเขตไฟฟ้าจากสามแยก
หนองตะลุมปุก ถึงบ้าน นาย
หลา ระยะทาง 750 เมตร
335,231.39 กองช่าง ขยายเขตไฟฟ้าจากศาลา
ชุมชนเดิม - บ้านนายทุมิ
นามวงศ์ษา ระยะทาง 80
เมตร
70,164
กองช่าง ขยายเขตประปาจากสนาม
แยกปั๊มน้ามันโชคอามร บริเวณสี่แยกบ้านนายคื่น
ระยะทาง 250 เมตรบาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย 1,816,484.95

70,164

กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
ที่
1

2

งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
ตั้งจ่าย (บาท
โครงการงานประเพณี 200,000
วันสงกรานต์และพิธี
บวงสรวงท่าน
ท้าวสุรนารี
โครงการงานประเพณี 150,000
วันลอยกระทง

สถานะการดาเนินการ
ดาเนินการ ยังไม่
แล้ว
ดาเนินการ

-



-

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
20,000

106,360

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลผลิต

กอง
-ทาบุญตักบาตร
การศึกษาฯ -พิธีบวงสรวงท่านท้าว
สุรนารี
- ขบวนแห่นางสงกรานต์
กอง
-มีการประกวดกระทงของ
การศึกษาฯ แต่ละชุมชน 9 ชุมชน
-มีการประกวดนักร้อง
ประชาชนทั่วไป

-8ที่
3
4
5

งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
ตั้งจ่าย (บาท

สถานะการดาเนินการ
ดาเนินการ ยังไม่
แล้ว
ดาเนินการ

-

โครงการงาน
ประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา
โครงการประเพณี
วันขึ้นปีใหม่

100,000
50,000



โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด เทศบาล
ตาบลหินดาด
รวม 5 โครงการ

200,000



งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลผลิต

12,333

กอง
- ทาบุญตักบาตร
การศึกษาฯ - ขบวนแห่เทียนพรรษา

-

50,000

-

200,000

กอง
การศึกษาฯ
กอง
การศึกษาฯ

-สวดมนต์ข้ามปี
- ทาบุญตักบาตร

-ประชาชนทั่วไปร่วมแข่งขัน
กีฬาห่างไกลยาเสพติด
-กีฬาฟุตซอล
-กีฬาวอลเล่ย์บอล ฯลฯ
งบประมาณที่เบิกจ่าย 388,693 บาท

งบประมาณรวม 700,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ที่

งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
ตั้งจ่าย (บาท

1 อุดหนุนที่ทาการ
25,000
ปกครอง อาเภอ
ห้วยแถลง
2 อุดหนุนที่ทาการ
20,000
ปกครอง อาเภอ
ห้วยแถลง
3 โครงการปรับปรุง
100,000
แผนที่ภาษี
4 อุดหนุนอบต.
20,000
ทับสวาย ตาม
โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
5 อุดหนุนกิ่งกาชาด
15,000
อาเภอห้วยแถลง
6 โครงการจัดทาแผน
10,000
พัฒนาท้องถิ่น
7 โครงการเสริมสร้าง
ความซื่อสัตย์ สุจริต
และปลูกฝังทัศนคติ
วัฒนธรรมที่ดีในการ
ต่อต้านทุจริต

20,000

สถานะการดาเนินการ
ดาเนินการ ยังไม่
แล้ว
ดาเนินการ

-

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

25,000

สานักปลัด

การจัดงานพระราชพิธี
รัฐพิธี และงานพิธี
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัด
งานประเพณีท้องถิ่น
อาเภอห้วยแถลง
ปรับปรุงระบบโปรแกรม
แผนที่ภาษี
ช่วยเหลือประชาชนทุก
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น



-

20,000

สานักปลัด

-



-

กองคลัง



-

20,000

สานักปลัด

-



-

สานักปลัด



-

450

-



-

ผลผลิต

อุดหนุนกิ่งกาชาดอาเภอ
ห้วยแถลง

กองวิชาการ จัดทาประชาคมท้องถิ่น

และแผน

เพื่อจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
กองวิชาการ จัดอบรมคณะผู้บริหาร
และแผน พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้าง

-9ที่

งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
ตั้งจ่าย (บาท

สถานการณ์ดาเนินการ
ดาเนินการ ยังไม่
แล้ว
ดาเนินการ

-

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย

ผลผลิต

กองวิชาการ จัดอบรมผู้บริหาร

8 โครงการอบรมให้
ความรู้ตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540
9 กิจกรรมวันเทศบาล

10,000

20,000

-



-

สานักปลัด

10 กิจกรรม
วันท้องถิ่นไทย

20,000



-

15,150

สานักปลัด

11 อบรมและทัศนศึกษา 200,000
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร
12 การจัดการเลือกตั้ง 500,000
ผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่น
13 สนับสนุนการเลือกตั้ง 20,000
ทั่วไป

-



-

สานักปลัด

-



-

สานักปลัด

-



-

สานักปลัด

14 ปรับปรุงห้องน้า
100,000
อาคารป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย
สานักงานเทศบาล
ตาบลหินดาด
15 การจ่ายเงินสมทบ
390,000
กองทุนบาเหน็จ
บานาญ ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.)
16 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,015,000



-

61,000

สานักปลัด



-

390,000

สานักปลัด

จ่ายเงินสมทบกองทุน
บาเหน็จบานาญ
ข้าราชการ ปีละ 1 ครั้ง



-

2,867,200

กอง
สวัสดิการ
สังคม

17 เบี้ยยังชีพคนพิการ



-

920,800

กอง
สวัสดิการ
สังคม

-จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่
ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับ
เบี้ยยังชีพ ในขตเทศบาล
ตาบลหินดาด
-จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่คน
พิการที่มีสิทธิได้รับ
เบี้ยยังชีพ ในขตเทศบาล
ตาบลหินดาด

1,100,000

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
และแผน

พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา และ
พนักงานจ้าง
จัดกิจกกรมวันเทศบาล
-ทาบุญตักบาตร
-แข่งขันกีฬาภายใน
เทศบาลฯลฯ
จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย
-ทาบุญตักบาตร
-เผยแพร่กิจกรรมวัน
ท้องถิ่นไทย
อบรมและทัศนศึกษาเพื่อ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เลือกตั้งผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น
สนับสนุนประชาสัมพันธ์
การเลือกตั้งในเขต
เทศบาลทุกระดับ
ปรับปรุงห้องน้าอาคาร
ป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัยสานักงานเทศบาล
ตาบลหินดาด

-10ที่

งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
ตั้งจ่าย (บาท

18 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

30,000

19 สมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่
รวม 19 โครงการ

200,000

สถานการณ์ดาเนินการ
ดาเนินการ ยังไม่
แล้ว
ดาเนินการ



-

งบประมาณรวม 5,812,000 บาท

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

26,500

กอง
สวัสดิการ
สังคม
กอง
สาธารณสุข

200,000

ผลผลิต
ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาล
ตาบลหินดาด
ดาเนินการให้บริการด้าน
สุขภาพแก่ประชาชนใน
เขตเทศบาลตาบลหินดาด

เบิกจ่าย 11 โครงการ งบประมาณ 4,546,100 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 9ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ที่

งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
ตั้งจ่าย (บาท

สถานะการดาเนินการ
ดาเนินการ ยังไม่
แล้ว
ดาเนินการ

-

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

480,000

สานักปลัด

1 ติดตั้งกล้องวงจรปิด
ระบบ HD

500,000

2 จัดตั้งศูนย์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล
3 ฝึกซ้อมแผนป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน

50,000



-

16,942

สานักปลัด

50,000

-



-

สานักปลัด

รวม 3 โครงการ

งบประมาณรวม 600,000 บาท

ผลผลิต
-บริเวณสามแยกร้าน
ปณิธาน กล้อง 4 ตัว
-บริเวณถนนหมายเลข
226 กล้อง 4 ตัว
- ใช้จ่ายตามโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล

-ใช้จ่ายในโครงการฝึก
ซ้อมแผนป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน
เบิกจ่าย 2 โครงการ งบประมาณ 496,942 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 10ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
งบประมาณ
ที่ โครงการ/กิจกรรม
ตั้งจ่าย (บาท
1 โครงการคัดแยก
ขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือน

30,000

สถานะการดาเนินการ
ดาเนินการ ยังไม่
แล้ว
ดาเนินการ

-

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
30,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลผลิต

กอง
ทุกชุมชนในเขตเทศบาล
สาธารณสุข ตาบลหินดาด

-11เทศบาลตาบลหินดาดได้ดาเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้
งบประมาณ
ตั้งจ่าย (บาท
84,000

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
84,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักปลัด

จานวน 1 เครื่อง

30,000

30,000

สานักปลัด

จานวน 1 ชุด

3 จัดซื้อเครื่องทาน้าร้อน- น้าเย็น

5,000

5,000

สานักปลัด

จานวน 1 เครื่อง

4 จัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค

35,000

34,500

กองคลัง

จานวน 1 เครื่อง

5 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์

4,300

4,200

กองคลัง

จานวน 1 เครื่อง

700

700

กองคลัง

จานวน 1 เครื่อง

7 จัดซื้อพัดลมโคจรชนิดติดผนัง
ใบพัด 16 นิ้ว/
พร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง

6,000

6,000

กองการศึกษา จานวน 4 ตัว

8 จัดซื้อโทรทัศน์
(LED TV) แบบ Smart TV

20,000

19,600

กองการศึกษา จานวน 1 เครื่อง

9 จัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์

9,000

7,400

กองการศึกษา จานวน 1 เครื่อง

10 จัดซื้อตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน
ทึบสูง

8,000

8,000

202,000

199,400

ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ชนิดติดผนัง
(มีระบบฟอกอากาศ)
2 จัดซื้อลาโพงชุดเครื่องเสียง

6 จัดซื้อเครื่องอ่านบัตร
(Smart Card)

รวม

กอง
สาธารณสุข

ผลผลิต

จานวน 1 ตู้

-12สรุปผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลหินดาด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สานต่อแนวทางพระราชดาริ
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษา
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การเกษตร
4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สังคม
5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
7.ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี
และกีฬา
8.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี
9.ยุทธศาสตร์การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
10.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

รวม

แผนการดาเนินการ
ทั้งหมด
จานวน
โครงการ

งบประมาณ

อนุมัติงบประมาณ

ลงนามสัญญา

เบิกจ่าย

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

-

-

-

-

-

6

2,090,366.60

2

1,000,000

-

7

2,852,000

6

1,530,000

6

3

650,000

1

50,000

-

-

-

-

4

700,000

4

460,000

1

196,000

1

196,000

10

480,000

7

290,000

4

236,555

4

236,555

19

11,500,000

7

4,350,000

7

1,816,484.95

7

1,816,484.95

9

17,800,000

5

700,000

5

388,693

5

388,693

4,546,100 11

4,546,100

19

6,320,000 17

5,085,000 11

2,090,366.60

13

21,370,000

3

600,000

2

496,942

2

496,942

6

15,560,000

1

30,000

1

30,000

1

30,000

9,801,141.55 37

9,801,141.55

92

78,232,000 51

13,095,000 37

คิดเป็นร้อยละของผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้
- โครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ( เฉพาะปี 2563 ) จานวน92โครงการ
- โครงการที่นาไปบรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2563 จานวน 51 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 55.43
- โครงการที่ได้ดาเนินการในปีงบประมาณ 2563
คิดเป็นร้อยละ40.22

จานวน 37 โครงการ

