ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564
..........................................................
ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและ
รายงานผลการดำเนิ น งานให้ ป ระชาชนทราบ รวมตลอดทั้ ง มี กลไกให้ ป ระชาชนในท้อ งถิ่ น มีส่ ว นร่ว มด้ ว ย
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการ พั ฒ นาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพั ฒ นาให้ ประชาชนใน
ท้องถิ่น ทราบ ในที่เปิ ดเผยภายในสิ บ ห้ าวันนับแต่วันที่ผู้ บริห ารท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน
และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ดังนั้ น เพื่ อการปฏิ บั ติ ให้ เป็ น ไปตามเจตนารมณ์ ของระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการจัด ทำ
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.น้ำเกี๋ยน จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ
การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการอบต.น้ำเกี๋ยน ดังนี้
วิสัยทัศน์ ของอบต.น้ำเกี๋ยน
"กินอิ่ม นอนอุ่น ฝันดี "
พันธกิจ ของอบต.น้ำเกี๋ยน
1.ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน ให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.จัดให้มีการบำรุงรักษาเส้นทางการคมนาคมและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
3.ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ที่ดีงามของท้องถิ่น
4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกหน่วยงานในพื้นที่ ในการพัฒนาชุมชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
5.อนุรักษ์ฟื้นฟู บูรณะและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในตำบล
6.พัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.น้ำเกี๋ยนได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ไว้
6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
4.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการบริการ
5.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

การวางแผน
อบต.น้ำเกี๋ยน ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อน
นำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป
อบต.น้ำเกี๋ยน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะ
ดำเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
ยุทธศาสตร์
1.ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ

2561

2562

2563

2564

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ
9

405,000

20

14,755,000

11

2,905,000

2.ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ

30 6,190,000

58

11,320,000

55

15,835,700

3.ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคงของ
มนุษย์

49 2,097,000

56

2,407,000

63

2565

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ
13

2,990,000

11

2,915,000

57 17,853,500

37

10,600,000

8,800,000

65

9,000,000

63

8,795,000

4.ยุทธศาสตร์
ด้านการบริหาร
จัดการและการ
บริการ

5

280,000

5

280,000

6

878,000

6

878,000

6

878,000

5.ยุทธศาสตร์
ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม

8 220,000.00

7

210,000

8

265,000

13

675,000

10

375,000

6.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ความมั่นคง
และความสงบ
เรียบร้อย

3

3

80,000

6

270,000

9

385,000

9

1,135,000

รวม

80,000

104 9,272,000

149 29,052,000

149 28,953,700

163 31,781,500

136 24,698,000

การจัดทำงบประมาณ
ผู้บริหารอบต.น้ำเกี๋ยน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ จำนวน 63 โครงการ งบประมาณ 10,125,620 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

1

30,000.00

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

14

2,289,000.00

3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

38

7,561,220.00

4.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการบริการ

2

10,000.00

5.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3

93,000.00

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมัน่ คงและความสงบเรียบร้อย

5

142,400.00

63

10,125,620.00

รวม
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.น้ำเกี๋ยน มีดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ

2.โครงการพัฒนาศูนย์
1.ยุทธศาสตร์ด้าน ถ่ายทอด
1.
การพัฒนาเศรษฐกิจ เทคโนโลยีการเกษตร
ตำบลน้ำเกี๋ยน

จำนวน หน่วยงานที
งบประมาณ รับผิดชอบ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

สำนักปลัด
อบจ., สำนัก เพื่อส่งเสริมและ
30,000.00 ปลัดเทศบาล, พัฒนาความรู้ด้าน 50 คน
สำนักงาน การเกษตร
ปลัด อบต.

สำนัก/กอง
2.ยุทธศาสตร์ด้าน
ก่อสร้างตลาดรับซื้อขาย
ช่าง, สำนัก
การพัฒนาระบบ
2.
ยางพารา บ้านใหม่
350,000.00 ช่าง, กอง
สาธารณูปโภค
พัฒนา หมู่ที่ 4
โยธา, กอง
สาธารณูปการ
ประปา

เพื่อเป็นศูนย์กลาง
ให้บริการซื้อขาย
ผลผลิตทาง
1
การเกษตรและ
ยางพาราที่เป็น
ระบบ

สำนัก/กอง
2.ยุทธศาสตร์ด้าน ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
ช่าง, สำนัก
การพัฒนาระบบ ต้นกอกหมู่ที่ 3 สายทาง
3.
215,000.00 ช่าง, กอง
สาธารณูปโภค
บ้านนายสุทธิพงษ์ ธนะ
โยธา, กอง
สาธารณูปการ
วงค์
ประปา

เพื่อใช้ในการ
ลำเลียงพืชผล
ทางการเกษตรและ
103
การคมนาคมที่
สะดวกสบาย
ปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
2.ยุทธศาสตร์ด้าน
น้ำเกี๋ยนใต้ หมู่ที่ 1
การพัฒนาระบบ
4.
บริเวณสามแยกบ้าน
สาธารณูปโภค
นายสวัสดิ์ ซางนา-บ้าน
สาธารณูปการ
นายถาวร จิตมะโน

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
120,000.00 ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา

เพื่อใช้ในการ
ลำเลียงพืชผล
ทางการเกษตร
77
และการคมนาคมที่
สะดวกสบาย
ปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
2.ยุทธศาสตร์ด้าน ใหม่สันติสุข หมู่ที่ 5
การพัฒนาระบบ สายทางบ้านนาง
5.
สาธารณูปโภค
ชวนชม พลพิชัยสาธารณูปการ
บริเวณสวนนายจำนงค์
ธนูสาร

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
105,000.00 ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา

เพื่อใช้ในการ
ลำเลียงพืชผล
ทางการเกษตร
50
และการคมนาคมที่
สะดวกสบาย
ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
สำนัก/กอง
2.ยุทธศาสตร์ด้าน
เสริมเหล็ก บ้านน้ำเกี๋ยน
ช่าง, สำนัก
การพัฒนาระบบ
6.
ใต้ ม.1 (สายบ้านนาง
228,500.00 ช่าง, กอง
สาธารณูปโภค
ฉลวย ดีปินตา-บ้านนาย
โยธา, กอง
สาธารณูปการ
อิ่นคำ ดีบุญมา)
ประปา

เพื่อใช้ในการ
ลำเลียงพืชผล
ทางการเกษตร
110
และการคมนาคมที่
สะดวกสบาย
ปลอดภัย

สำนัก/กอง
2.ยุทธศาสตร์ด้าน
ก่อสร้างปรับปรุง
ช่าง, สำนัก
การพัฒนาระบบ
7.
หอประชุมหมู่บ้าน บ้าน 200,000.00 ช่าง, กอง
สาธารณูปโภค
น้ำเกี๋ยนใต้หมู่ที่ 1
โยธา, กอง
สาธารณูปการ
ประปา

เพื่อปรับปรุง
1
หอประชุมหมู่บ้าน

ก่อสร้างรางระบายน้ำ
สำนัก/กอง
2.ยุทธศาสตร์ด้าน
คสล.บริเวณหน้าบ้าน
ช่าง, สำนัก
การพัฒนาระบบ
8.
นายพิบลู ย์ อุดอ้าย-บ้าน 315,000.00 ช่าง, กอง
สาธารณูปโภค
นายประสิทธิ์ ดีอุต บ้าน
โยธา, กอง
สาธารณูปการ
น้ำเกี๋ยนเหนือ หมู่ที่2
ประปา

เพื่อระบายน้ำที่มี
114
ประสิทธิภาพ

ก่อสร้างรางระบายน้ำ
2.ยุทธศาสตร์ด้าน
คสล.พร้อมฝาเหล็กปิด
การพัฒนาระบบ
9.
ราง บริเวณหน้าบ้าน
สาธารณูปโภค
นายวีระ กลิ่นสังข์สาธารณูปการ
บริเวณหน้าบ้านนายชู

เพื่อระบายน้ำที่มี
74
ประสิทธิภาพ

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
200,000.00 ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา

ชีพ พลพิชัย บ้านใหม่
สันติสุข หมู่ที่ 5
ก่อสร้างรางส่งน้ำ คส
ล.บริเวณบ้านนายผัด
ข่มแก้ว-บ้านนายแสน นุ
เสน

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
80,000.00 ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา

เพื่อให้การระบาย
51
น้ำมีประสิทธิภาพ

2.ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาระบบ ก่อสร้างอาคารที่ทำงาน
11.
สาธารณูปโภค
กองการศึกษา
สาธารณูปการ

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
180,000.00 ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา

เพื่อปรับปรุงอาคาร
ให้มีความสะดวกใน 1
การปฏิบัติงาน

2.ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงการปรับปรุง
การพัฒนาระบบ
12.
ซ่อมแซมตลาดสด
สาธารณูปโภค
ตำบลน้ำเกี๋ยน
สาธารณูปการ

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
50,000.00 ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมตลาดสด 1
ตำบลน้ำเกีย๋ น

โครงการปรับปรุงฝาปิด
รางน้ำข้างถนน(เฉพาะ
2.ยุทธศาสตร์ด้าน ฝาคอนกรีตเดิมที่ชำรุด)
การพัฒนาระบบ บริเวณหน้าบ้านนาย
13.
สาธารณูปโภค
เหรียญ สนธิ และ
สาธารณูปการ
บริเวณหน้าบ้านนาย
โชติ ข่มแก้ว บ้านน้ำ
เกี๋ยนเหนือ หมู่ที่ 2

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
55,000.00 ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกสบายและ 50
ปลอดภัย

โครงการวางท่อประปา
2.ยุทธศาสตร์ด้าน
หมู่บ้าน ม.3 บ้านต้น
การพัฒนาระบบ
14.
กอก บริเวณบ้านนาย
สาธารณูปโภค
เดช เกี๋ยนคำ-บ้านนาย
สาธารณูปการ
นิตย์ แก่นธิยา

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
69,000.00 ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา

เพื่อให้มีน้ำใช้ใน
720
การอุปโภคบริโภค

2.ยุทธศาสตร์ด้าน โครงการเสริมไหล่ทาง
15. การพัฒนาระบบ หินคลุก2ข้างถนนสาย
สาธารณูปโภค
ห้วยคำ

สำนัก/กอง
121,500.00 ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง

เพื่อการคมนาคมที่
1000
สะดวกปลอดภัย

2.ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาระบบ
10.
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ

สาธารณูปการ

โยธา, กอง
ประปา

3.ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
16.
และความมั่นคงของ
มนุษย์

2.โครงการฝึกอบรม
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม ความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ

3.ยุทธศาสตร์ดา้ น
การพัฒนาสังคม
17.
และความมั่นคงของ
มนุษย์

1.โครงการฝึกอบรมการ
ปฏิบัติราชการท้องถิ่น
ภายใต้พระราชบัญญัติ
ท้องถิ่น

3.ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงการสนับสนุน
การพัฒนาสังคม
18.
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
และความมั่นคงของ
สถานศึกษา
มนุษย์
3.ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม 14.โครงการวันเด็ก
19.
และความมั่นคงของ แห่งชาติ
มนุษย์

3.ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม โครงการอาหารเสริม
20.
และความมั่นคงของ (นม)
มนุษย์

สำนักปลัด
อบจ., สำนัก
20,000.00 ปลัดเทศบาล,
สำนักงาน
ปลัด อบต.

เพื่อส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
และความโปร่งใส 50
ในการปฏิบัติ
ราชการ

สำนักปลัด
อบจ., สำนัก เพื่อเพิ่ม
0.00 ปลัดเทศบาล, ประสิทธิภาพใน 50
สำนักงาน การปฏิบตั ิราชการ
ปลัด อบต.
สำนัก/กอง
การศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียน
349,400.00
1
ศาสนาและ ใน ศพด.
วัฒนธรรม
สำนัก/กอง
การศึกษา
0.00
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพือ่ สร้างเสริม
พัฒนาการที่ดีให้
5
เด็กและเยาวชนใน
ตำบล

เพื่อสนับสนุน
อาหารเสริม(นม)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สำนัก/กอง
ในสังกัด โรงเรียน
การศึกษา
297,320.00
ในสังกัดสำนักงาน 1
ศาสนาและ
คณะกรรมการ
วัฒนธรรม
การศึกษาขั้น
พื้นฐานในพื้นที่
ตำบลน้ำเกี๋ยน

3.ยุทธศาสตร์ด้าน
สำนัก/กอง เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาสังคม โครงการอาหารกลางวัน
การศึกษา อาหารกลางวัน
21.
420,000.00
และความมั่นคงของ โรงเรียน
ศาสนาและ โรงเรียนบ้านน้ำ
มนุษย์
วัฒนธรรม เกี๋ยน

1

3.ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
22.
และความมั่นคงของ
มนุษย์

โครงการศึกษาเรียนรู้
นอกสถานที่ (ทัศน
ศึกษา) โรงเรียนบ้านน้ำ
เกี๋ยน

สำนัก/กอง
การศึกษา
20,000.00
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพื่อส่งเสริม
ประสบการณ์การ
1
เรียนรู้ให้กับเด็ก
และนักเรียน

3.ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
23.
โครงการค่ายพุทธบุตร
และความมั่นคงของ
มนุษย์

สำนัก/กอง
เพื่อสร้างเสริม
การศึกษา
20,000.00
คุณธรรมจริยธรรม 1
ศาสนาและ
ให้กับเยาวชน
วัฒนธรรม

3.ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงการสัตว์ปลอดโรค
การพัฒนาสังคม
24.
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
และความมั่นคงของ
สุนัขบ้า
มนุษย์

สำนักปลัด
อบจ., สำนัก เพื่อสำรวจข้อมูล
5,000.00 ปลัดเทศบาล, จำนวนสัตว์และขึ้น 5
สำนักงาน ทะเบียนสัตว์
ปลัด อบต.

3.ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม โครงการป้องกันและ
25.
และความมั่นคงของ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
มนุษย์

สำนักปลัด
อบจ., สำนัก เพื่อให้ชุมชน
25,000.00 ปลัดเทศบาล, ปลอดภัยจากโรค 5
สำนักงาน พิษสุนัขบ้า
ปลัด อบต.

3.ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม โครงการพระราชดำริ
26.
และความมั่นคงของ ด้านการสาธารณสุข
มนุษย์

สำนักปลัด
อบจ., สำนัก
100,000.00 ปลัดเทศบาล,
สำนักงาน
ปลัด อบต.

เพื่อช่วยให้
ประชาชนมีความรู้
5
ด้านการป้องกันโรค
ต่างๆ

3.ยุทธศาสตร์ด้าน
6.โครงการส่งเสริมการ
การพัฒนาสังคม
27.
ท่องเที่ยววิถีชมุ ชนน้ำ
และความมัน่ คงของ
เกี๋ยนแบบยยั่งยืน
มนุษย์

สำนักปลัด
อบจ., สำนัก เพื่อพัฒนา
20,000.00 ปลัดเทศบาล, ศักยภาพการ
5
สำนักงาน ท่องเที่ยววิถีชมุ ชน
ปลัด อบต.

3.ยุทธศาสตร์ด้าน
7.โครงการส่งเสริม
การพัฒนาสังคม
28.
อาชีพและพัฒนา
และความมั่นคงของ
บทบาทกลุ่มสตรี
มนุษย์

สำนักปลัด
อบจ., สำนัก เพื่อช่วยพัฒนาและ
25,000.00 ปลัดเทศบาล, ส่งเสริมอาชีพกลุ่ม 5
สำนักงาน สตรีในตำบล
ปลัด อบต.

3.ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม
29.
และความมั่นคงของ
มนุษย์

23.โครงการแข่งขันกีฬา
สร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ต้านภัยยา
เสพติดตำบลน้ำเกี๋ยน

3.ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม 1.โครงการประเพณี
30.
และความมั่นคงของ สงกรานต์ตำบลน้ำเกีย๋ น
มนุษย์

สำนักปลัด
อบจ., สำนัก
0.00 ปลัดเทศบาล,
สำนักงาน
ปลัด อบต.

เพื่อสร้างความ
ปรองดอง
5
สมานฉันท์ในตำบล
น้ำเกี๋ยน

สำนัก/กอง
การศึกษา
0.00
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณี
5
และวัฒนธรรมอันดี
งามของชุมชน

3.ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม โครงการประเพณี
31.
และความมั่นคงของ แข่งขันเรือจังหวัดน่าน
มนุษย์

สำนัก/กอง
เพื่อส่งเสริมและสืบ
การศึกษา
50,000.00
สานประเพณีที่ดี 5
ศาสนาและ
งามให้คงอยู่สืบไป
วัฒนธรรม

3.ยุทธศาสตร์ด้าน
6.โครงการจัดงาน
การพัฒนาสังคม
32.
ประเพณีลอยกระทง(ยี่
และความมั่นคงของ
เป็ง)
มนุษย์

สำนัก/กอง
การศึกษา
35,000.00
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

3.ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงการประเพณีแห่
การพัฒนาสังคม
33.
เทียนเข้าพรรษาตำบล
และความมั่นคงของ
น้ำเกี๋ยน
มนุษย์

เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
5
ที่ดีงามให้คงอยู่
สืบไป

สำนัก/กอง
เพื่อส่งเสริมและสืบ
การศึกษา
0.00
สานประเพณีที่ดี 5
ศาสนาและ
งามให้คงอยู่สืบไป
วัฒนธรรม

3.ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงการจัดงาน
การพัฒนาสังคม
34.
ประเพณีหกเป็งไหว้สา
และความมั่นคงของ
พระมหาธาตุแช่แห้ง
มนุษย์

สำนัก/กอง
การศึกษา
16,500.00
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณี
5
และวัฒนธรรมอันดี
งามของชุมชน

3.ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม 6.โครงการพิพิธภัณฑ์
35.
และความมั่นคงของ ชุมชน
มนุษย์

สำนัก/กอง
การศึกษา
0.00
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณี
5
และวัฒนธรรมอันดี
งามของชุมชน

สำนัก/กอง
การศึกษา
15,000.00
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนและ
5
พนักงานส่วนตำบล
ฯศึกษาธรรมและ

3.ยุทธศาสตร์ด้าน
2.โครงการอบรม
การพัฒนาสังคม
36.
คุณธรรม จริยธรรมลาน
และความมั่นคงของ
วัดลานใจ
มนุษย์

นำมาใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้
3.ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม 4.โรงเรียนสืบสานภูมิ
37.
และความมั่นคงของ ปัญญาท้องถิ่น
มนุษย์

สำนัก/กอง
20,000.00 สวัสดิการ
สังคม

เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณี
5
และวัฒนธรรมอันดี
งามของชุมชน

3.ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม โครงการลานวัฒนธรรม
38.
และความมั่นคงของ สานสัมพันธ์คริสจักร
มนุษย์

สำนัก/กอง
เพื่อส่งเสริมความ
การศึกษา
8,000.00
เข้มแข็งและความ 1
ศาสนาและ
สามัคคีให้กับชุมชน
วัฒนธรรม

14.โครงการจัดงานพิธี
เนื่องในวันคล้ายวัน
3.ยุทธศาสตร์ด้าน
สวรรคตพระบาทสมเด็จ
การพัฒนาสังคม
39.
พระบรมชนกาธิเบรศม
และความมั่นคงของ
หาภูมิพลอดุลยเดช
มนุษย์
บรมนาถบพิตร 13
ตุลาคม

เพื่อแสดงออกซึ่ง
ความจงรักภักดี
และน้อมรำลึกพระ
สำนัก/กอง
มหากรุณาธิคุณที่มี
การศึกษา
5,000.00
ต่อองค์
5
ศาสนาและ
พระบาทสมเด็จ
วัฒนธรรม
พระบรมชนกาธิเบร
ศมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร

15.โครงการจัดงานวาง
3.ยุทธศาสตร์ด้าน
พวงมาลาถวายราช
การพัฒนาสังคม
40.
สักการะสมเด็จพระปิย
และความมั่นคงของ
มหาราช เนื่องในวันปิย
มนุษย์
มหาราช 23 ตุลาคม

เพื่อแสดงออกซึ่ง
ความจงรักภักดี
สำนัก/กอง และน้อมรำลึกพระ
การศึกษา มหากรุณาธิคุณที่มี
5,000.00
5
ศาสนาและ ต่อองค์
วัฒนธรรม พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว

16.โครงการจัดงานพิธี
3.ยุทธศาสตร์ด้าน เนื่องในวันคล้ายวันพระ
การพัฒนาสังคม ราชสมภพ
41.
และความมั่นคงของ พระบาทสมเด็จพระ
มนุษย์
บรมชนกาธิเบรศมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรม

เพื่อแสดงออกซึ่ง
สำนัก/กอง ความจงรักภักดี
การศึกษา และน้อมรำลึกพระ
0.00
5
ศาสนาและ มหากรุณาธิคุณที่มี
วัฒนธรรม ต่อองค์
พระบาทสมเด็จ

นาถบพิตร/วันพ่อ
แห่งชาติ/5 ธันวาคม)

พระบรมชนกาธิเบร
ศมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร

17.โครงการจัดงานรัฐ
3.ยุทธศาสตร์ด้าน พิธีพระบาทสมเด็จพระ
การพัฒนาสังคม พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
42.
และความมั่นคงของ มหาราช วันที่ระลึกมหา
มนุษย์
จักรีบรมราชวงศ์ 6
เมษายน

เพื่อแสดงออกซึ่ง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์
สำนัก/กอง
และน้อมรำลึกถึง
การศึกษา
5,000.00
พระมหา
5
ศาสนาและ
กรุณาธิคุณของพระ
วัฒนธรรม
บาท สมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราชและ
ราชจักรีวงศ์

19.โครงการจัดงาน
เนื่องในวันเฉลิมพระ
3.ยุทธศาสตร์ด้าน ชนมพรรษา
การพัฒนาสังคม พระบาทสมเด็จพระ
43.
และความมั่นคงของ ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ
มนุษย์
นทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
28 กรกฎาคม

เพื่อแสดงออกซึ่ง
ความจงรักภักดี
สำนัก/กอง
และเฉลิมฉลอง
การศึกษา
0.00
เนื่องในพระราชพิธี 5
ศาสนาและ
บรมราชาภิเษก
วัฒนธรรม
สมเด็จพระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว

20.โครงการจัดงาน
3.ยุทธศาสตร์ด้าน
เฉลิมพระชนมพรรษา
การพัฒนาสังคม
44.
สมเด็จพระบรมราช
และความมั่นคงของ
ชนนีพันปีหลวง/วันแม่
มนุษย์
แห่งชาติ/12 สิงหาคม

เพื่อแสดงออกซึ่ง
ความจงรักภักดี
น้อมรำลึกถึงพระ
สำนัก/กอง มหากรุณาธิคุณ
การศึกษา และถวายพระพร
0.00
5
ศาสนาและ สมเด็จพระบรมราช
วัฒนธรรม ชนนีพันปีหลวง
เนื่องในมหามงคล
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา

45.

3.ยุทธศาสตร์ด้าน 21.โครงการรัฐพิธีอื่นๆ
การพัฒนาสังคม ที่คณะ รัฐมนตรี มีมติ

10,000.00

สำนัก/กอง
การศึกษา

เพื่อจัดทำพิธีการ
5
งานรัฐพิธีต่างๆและ

และความมั่นคงของ กำหนด ให้จัด
มนุษย์

ศาสนาและ กิจกรรมที่รัฐบาล
วัฒนธรรม และส่วนกลาง
กำหนด

22.โครงการจัดกิจกรรม
3.ยุทธศาสตร์ด้าน
อนุรักษ์ประเพณี
การพัฒนาสังคม
46.
วัฒนธรรม จ.น่าน (งาน
และความมั่นคงของ
ประจำปีและของดีเมือง
มนุษย์
น่าน)

เพื่ออนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์สินค้า
สำนัก/กอง พื้นบ้านของกลุ่ม
การศึกษา อาชีพต่างๆในพื้นที่
20,000.00
5
ศาสนาและ ส่งเสริมการตลาด
วัฒนธรรม ของผลิตผลทาง
การเกษตรในท้องที่
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของ
จังหวัดน่าน

18.โครงการจัดงานวัน
3.ยุทธศาสตร์ด้าน เฉลิมพระชนมพรรษา
การพัฒนาสังคม สมเด็จพระนางเจ้า
47.
และความมั่นคงของ สุทิดา พัชรสุธาพิมล
มนุษย์
ลักษณพระบรมราชินี 3
มิถุนายน

เพื่อแสดงออกซึ่ง
ความจงรักภักดี
น้อมรำลึกถึงพระ
สำนัก/กอง
มหากรุณาธิคุณ
การศึกษา
0.00
และถวายพระพร 5
ศาสนาและ
พระบรมราชินี
วัฒนธรรม
เนื่องในมหามงคล
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา

3.ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม 2.โครงการสงเคราะห์
48.
และความมั่นคงของ ผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุ
มนุษย์

สำนักปลัด
อบจ., สำนัก เพื่อสงเคราะห์
4,470,000.00 ปลัดเทศบาล, ผู้ดอ้ ยโอกาส
สำนักงาน ผู้สูงอายุ
ปลัด อบต.

5

3.ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม 3.โครงการสงเคราะห์
49.
และความมั่นคงของ ผู้ด้อยโอกาสผู้พิการ
มนุษย์

สำนักปลัด
อบจ., สำนัก เพื่อสงเคราะห์
1,470,000.00 ปลัดเทศบาล, ผู้ดอ้ ยโอกาส ผู้
สำนักงาน พิการ
ปลัด อบต.

5

3.ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม 4.โครงการสงเคราะห์
50.
และความมั่นคงของ ผู้ป่วยเอดส์
มนุษย์

สำนักปลัด
อบจ., สำนัก เพื่อสงเคราะห์
60,000.00 ปลัดเทศบาล, ผู้ดอ้ ยโอกาส ผู้ป่วย 5
สำนักงาน เอดส์
ปลัด อบต.

3.ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม โครงการส่งเสริม
51.
และความมั่นคงของ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
มนุษย์

สำนัก/กอง
การศึกษา
15,000.00
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

โครงการฝึกอบรมและ
3.ยุทธศาสตร์ด้าน
ส่งเสริมอาชีพให้กับ
การพัฒนาสังคม
52.
ประชาชนทั่วไปในเขต
และความมั่นคงของ
องค์การบริหารส่วน
มนุษย์
ตำบลน้ำเกี๋ยน

สำนักปลัด
อบจ., สำนัก เพื่อส่งเสริมและ
25,000.00 ปลัดเทศบาล, พัฒนาอาชีพให้กับ 50
สำนักงาน ประชาชนในตำบล
ปลัด อบต.

3.ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงการแข่งขันกีฬา
การพัฒนาสังคม
53.
และนันทนาการสำหรับ
และความมั่นคงของ
ผู้สูงอายุตำบลน้ำเกี๋ยน
มนุษย์

สำนัก/กอง
เพื่อส่งเสริมและ
การศึกษา
30,000.00
พัฒนาทักษะด้าน 250
ศาสนาและ
การกีฬา
วัฒนธรรม

4.ยุทธศาสตร์ด้าน โครงการเลือกตั้ง
54. การบริหารจัดการ ผู้บริหาร และสมาชิก
และการบริการ
สภา อบต.น้ำเกี๋ยน

สำนักปลัด
อบจ., สำนัก
0.00 ปลัดเทศบาล,
สำนักงาน
ปลัด อบต.

เพื่อส่งเสริม
กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

1

เพื่อสรรหาผู้บริหาร
และสมาชิกสภา
อบต.น้ำเกี๋ยน กรณี 5
ครบวาระหรือหมด
วาระ

4.ยุทธศาสตร์ด้าน โครงการปรับปรุงแผนที่
55. การบริหารจัดการ ภาษีและทะเบียน
และการบริการ
ทรัพย์สิน

สำนัก/กอง
10,000.00
คลัง

5.ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงการป้องกันและ
การจัดการ
56.
แก้ไขปัญหาไฟป่าและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
หมอกควัน
และสิ่งแวดล้อม

สำนักปลัด
อบจ., สำนัก เพื่อป้องกันและ
25,300.00 ปลัดเทศบาล, แก้ไขปัญหาไฟป่า 5
สำนักงาน และหมอกควัน
ปลัด อบต.

57.

5.ยุทธศาสตร์ด้าน โครงการบริหารจัดการ
การจัดการ
ขยะอย่างยั่งยืน

27,700.00

เพื่อให้การจัดเก็บ
รายได้มี
5
ประสิทธิภาพ

สำนักปลัด เพื่อกำจัดขยะมูล
5
อบจ., สำนัก ฝอยและสิ่งปฏิกูล

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
5.ยุทธศาสตร์ด้าน
การจัดการ
58.
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ปลัดเทศบาล, ในพื้นที่
สำนักงาน
ปลัด อบต.
2.โครงการอนุรักษ์ป่า
ต้นน้ำและป่าชุมชน
เฉลิมพระเกียรติตำบล
น้ำเกี๋ยน

สำนักปลัด
อบจ., สำนัก
40,000.00 ปลัดเทศบาล,
สำนักงาน
ปลัด อบต.

เพื่อสนับสนุนให้
ชุมชนปลูกป่าเพิ่ม
1
พื้นที่สีเขียวให้มาก
ขึ้น

6.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านความ โครงการช่วยเหลือผู้
59.
มั่นคงและความสงบ ประสบสาธารณภัย
เรียบร้อย

สำนักปลัด
อบจ., สำนัก เพื่อความปลอดภัย
39,400.00 ปลัดเทศบาล, ในชีวิตและ
5
สำนักงาน ทรัพย์สิน
ปลัด อบต.

6.ยุทธศาสตร์การ
2.โครงการฝึกซ้อมแผน
พัฒนาด้านความ
60.
ป้องกันและบรรเทาสา
มั่นคงและความสงบ
ธารณภัย
เรียบร้อย

สำนักปลัด
อบจ., สำนัก
30,000.00 ปลัดเทศบาล,
สำนักงาน
ปลัด อบต.

6.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านความ
61.
มั่นคงและความสงบ
เรียบร้อย

สำนักปลัด
อบจ., สำนัก เพื่อป้องกันและ
20,000.00 ปลัดเทศบาล, แก้ไขปัญหายาเสพ 5
สำนักงาน ติดในชุมชน
ปลัด อบต.

3.โครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดใน
เด็กและเยาวชนตำบล
น้ำเกี๋ยน

6.ยุทธศาสตร์การ
โครงการฝึกอบรม
พัฒนาด้านความ
62.
ทบทวนชุดจิตอาสาภัย
มั่นคงและความสงบ
พิบัติ(หลักสูตรทบทวน)
เรียบร้อย
6.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านความ
63.
มั่นคงและความสงบ
เรียบร้อย

โครงการรณรงค์เฝ้า
ระวังอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต์

สำนักปลัด
อบจ., สำนัก
50,000.00 ปลัดเทศบาล,
สำนักงาน
ปลัด อบต.

เพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

5

เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพและความ
เข้มแข็งให้บุคลากร 50
สามารถช่วยเหลือ
บรรเทาสาธารณภัย

สำนักปลัด
อบจ., สำนัก เพื่อป้องกันการเกิด
3,000.00 ปลัดเทศบาล, อุบตั ิเหตุทางท้อง 2
สำนักงาน ถนน
ปลัด อบต.

การใช้จ่ายงบประมาณ
อบต.น้ำเกี๋ยน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการ
ก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 41 โครงการ จำนวนเงิน 9,826,220 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
จำนวน 40 โครงการ จำนวนเงิน 9,140,695 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ

การก่อหนี้
ผูกพัน/
ลงนามใน
สัญญา

โครงการ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ

13 2,231,500.00

12

1,881,500.00

3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์

22 7,126,325.20

22

7,126,325.20

4.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการ
บริการ
5.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

3

92,620.00

3

92,620.00

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงและ
ความสงบเรียบร้อย

3

40,250.00

3

40,250.00

41 9,490,695.20

40

9,140,695.20

รวม

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.น้ำเกี๋ยน ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มี
ดังนี้
ยุทธศาสตร์

ชื่อโครงการตาม งบตามข้อบัญญัติ/
ลงนามสัญญา
แผน
เทศบัญญัติ

เบิกจ่าย

คงเหลือ

2.ยุทธศาสตร์ด้านการ
ก่อสร้างตลาดรับซื้อ
พัฒนาระบบ
1.
ขายยางพารา บ้าน
สาธารณูปโภค
ใหม่พัฒนา หมู่ที่ 4
สาธารณูปการ

350,000.00

350,000.00

0.00

0.00

2.ยุทธศาสตร์ด้านการ ก่อสร้างถนน คสล.
พัฒนาระบบ
บ้านต้นกอก หมู่ที่

215,000.00

215,000.00 215,000.00

0.00

2.

สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ

3 สายทางบ้านนาย
สุทธิพงษ์ ธนะวงค์

ก่อสร้างถนน คสล.
2.ยุทธศาสตร์ด้านการ บ้านน้ำเกี๋ยนใต้ หมู่
พัฒนาระบบ
ที่ 1 บริเวณสาม
3.
สาธารณูปโภค
แยกบ้านนายสวัสดิ์
สาธารณูปการ
ซางนา-บ้านนาย
ถาวร จิตมะโน

120,000.00

120,000.00 120,000.00

0.00

ก่อสร้างถนน คสล.
บ้านใหม่สันติสุข
2.ยุทธศาสตร์ด้านการ
หมู่ที่ 5 สายทาง
พัฒนาระบบ
4.
บ้านนางชวนชม
สาธารณูปโภค
พลพิชัย-บริเวณ
สาธารณูปการ
สวนนายจำนงค์ ธนู
สาร

105,000.00

105,000.00 105,000.00

0.00

ก่อสร้างถนน
2.ยุทธศาสตร์ด้านการ คอนกรีตเสริมเหล็ก
พัฒนาระบบ
บ้านน้ำเกี๋ยนใต้ ม.
5.
สาธารณูปโภค
1(สายบ้านนาง
สาธารณูปการ
ฉลวย ดีปินตา-บ้าน
นายอิ่นคำ ดีบุญมา)

228,500.00

228,000.00 228,000.00

500.00

2.ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาระบบ
6.
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ

200,000.00

200,000.00 200,000.00

0.00

ก่อสร้างรางระบาย
น้ำ คสล.บริเวณ
2.ยุทธศาสตร์ด้านการ
หน้าบ้านนายพิบูลย์
พัฒนาระบบ
7.
อุดอ้าย-บ้านนาย
สาธารณูปโภค
ประสิทธิ์ ดีอุต บ้าน
สาธารณูปการ
น้ำเกี๋ยนเหนือ หมู่ที่
2

315,000.00

315,000.00 315,000.00

0.00

8. 2.ยุทธศาสตร์ด้านการ ก่อสร้างรางระบาย

200,000.00

200,000.00 200,000.00

0.00

ก่อสร้างปรับปรุง
หอประชุมหมู่บ้าน
บ้านน้ำเกี๋ยนใต้หมู่
ที่ 1

พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ

น้ำ คสล.พร้อมฝา
เหล็กปิดราง
บริเวณหน้าบ้าน
นายวีระ กลิ่นสังข์บริเวณหน้าบ้าน
นายชูชีพ พลพิชัย
บ้านใหม่สันติสุข
หมู่ที่ 5

ก่อสร้างรางส่งน้ำ
2.ยุทธศาสตร์ด้านการ
คสล. บริเวณบ้าน
พัฒนาระบบ
9.
นายผัด ข่มแก้ว –
สาธารณูปโภค
บ้านนายแสน นุ
สาธารณูปการ
เสน

80,000.00

2.ยุทธศาสตร์ด้านการ
ก่อสร้างอาคารที่
พัฒนาระบบ
10.
ทำงานกอง
สาธารณูปโภค
การศึกษา
สาธารณูปการ

180,000.00

80,000.00

80,000.00

0.00

174,000.00 174,000.00

6,000.00

โครงการปรับปรุง
ฝาปิดรางน้ำข้าง
ถนน(เฉพาะฝา
2.ยุทธศาสตร์ด้านการ คอนกรีตเดิมที่
พัฒนาระบบ
ชำรุด)บริเวณหน้า
11.
สาธารณูปโภค
บ้านนายเหรียญ
สาธารณูปการ
สนธิ และบริเวณ
หน้าบ้านนายโชติ
ข่มแก้ว บ้านน้ำ
เกี๋ยนเหนือ หมู่ที่ 2

55,000.00

54,000.00

54,000.00

1,000.00

โครงการวางท่อ
2.ยุทธศาสตร์ด้านการ ประปาหมู่บ้าน ม.3
พัฒนาระบบ
บ้านต้นกอก
12.
สาธารณูปโภค
บริเวณบ้านนายเดช
สาธารณูปการ
เกี๋ยนคำ-บ้านนาย
นิตย์ แก่นธิยา

69,000.00

69,000.00

69,000.00

0.00

2.ยุทธศาสตร์ด้านการ
โครงการเสริมไหล่
พัฒนาระบบ
13.
ทางหินคลุก2ข้าง
สาธารณูปโภค
ถนนสายห้วยคำ
สาธารณูปการ

121,500.00

(4) โครงการ
3.ยุทธศาสตร์ด้านการ ฝึกอบรมเสริมสร้าง
14. พัฒนาสังคมและความ คุณธรรม จริยธรรม
มั่นคงของมนุษย์
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ

20,000.00

(1) โครงการ
3.ยุทธศาสตร์ด้านการ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
15. พัฒนาสังคมและความ
ในการบริหาร
มั่นคงของมนุษย์
สถานศึกษา

349,400.00

253,780.00 253,780.00 95,620.00

3.ยุทธศาสตร์ด้านการ
ค่าอาหารเสริม
16. พัฒนาสังคมและความ
(นม) (ยกเลิก)
มั่นคงของมนุษย์

297,320.00

276,515.20 276,515.20 20,804.80

3.ยุทธศาสตร์ด้านการ
1. อุดหนุนโรงเรียน
17. พัฒนาสังคมและความ
บ้านน้ำเกี๋ยน
มั่นคงของมนุษย์

420,000.00

391,800.00 391,800.00 28,200.00

3.ยุทธศาสตร์ด้านการ
3.อุดหนุนโรงเรียน
18. พัฒนาสังคมและความ
บ้านน้ำเกี๋ยน
มั่นคงของมนุษย์

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

5,000.00

1,770.00

1,770.00

3,230.00

3.ยุทธศาสตร์ด้านการ 1.โครงการป้องกัน
20. พัฒนาสังคมและความ และควบคุมโรคพิษ
มั่นคงของมนุษย์
สุนัขบ้า

25,000.00

18,300.00

18,300.00

6,700.00

เงินอุดหนุนสำหรับ
3.ยุทธศาสตร์ด้านการ ดำเนินงานตาม
21. พัฒนาสังคมและความ แนวทางโครงการ
มั่นคงของมนุษย์
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่

100,000.00

100,000.00 100,000.00

0.00

3.ยุทธศาสตร์ด้านการ
รายจ่ายเพื่อให้
19. พัฒนาสังคมและความ
ได้มาซึ่งบริการ
มั่นคงของมนุษย์

121,500.00 121,500.00

16,760.00

16,760.00

0.00

3,240.00

1-5
6.โครงการส่งเสริม
3.ยุทธศาสตร์ด้านการ
การท่องเที่ยววิถี
22. พัฒนาสังคมและความ
ชุมชนน้ำเกี๋ยนแบบ
มั่นคงของมนุษย์
ยั่งยืน

20,000.00

17,500.00

17,500.00

2,500.00

3.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินอุดหนุนองค์กร
23. พัฒนาสังคมและความ
ประชาชน
มั่นคงของมนุษย์

25,000.00

25,000.00

25,000.00

0.00

3.ยุทธศาสตร์ด้านการ 3.โครงการจัดงาน
24. พัฒนาสังคมและความ ประเพณีลอย
มั่นคงของมนุษย์
กระทง(ยี่เป็ง)

35,000.00

34,000.00

34,000.00

1,000.00

5. โครงการจัดงาน
3.ยุทธศาสตร์ด้านการ
ประเพณีหกเป็งไหว้
25. พัฒนาสังคมและความ
สาพระมหาธาตุแช่
มั่นคงของมนุษย์
แห้ง

16,500.00

16,500.00

16,500.00

0.00

3.ยุทธศาสตร์ด้านการ โครงการลาน
26. พัฒนาสังคมและความ วัฒนธรรมสาน
มั่นคงของมนุษย์
สัมพันธ์คริสจักร

8,000.00

7,600.00

7,600.00

400.00

3.ยุทธศาสตร์ด้านการ 1. อุดหนุนที่ทำการ
27. พัฒนาสังคมและความ ปกครองอำเภอภู
มั่นคงของมนุษย์
เพียง

5,000.00

5,000.00

5,000.00

0.00

3.ยุทธศาสตร์ด้านการ 2. อุดหนุนที่ทำการ
28. พัฒนาสังคมและความ ปกครองอำเภอภู
มั่นคงของมนุษย์
เพียง

5,000.00

5,000.00

5,000.00

0.00

3.ยุทธศาสตร์ด้านการ 8. อุดหนุนที่ทำการ
29. พัฒนาสังคมและความ ปกครองอำเภอภู
มั่นคงของมนุษย์
เพียง

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

300.00

3.ยุทธศาสตร์ด้านการ
30. พัฒนาสังคมและความ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
มั่นคงของมนุษย์

4,470,000.00

4,469,700.00 4,469,700.00

3.ยุทธศาสตร์ด้านการ เบี้ยยังชีพความ
พัฒนาสังคมและความ พิการ

1,470,000.00

1,328,200.00 1,328,200.00 141,800.00

31.

มั่นคงของมนุษย์
3.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
32. พัฒนาสังคมและความ
เอดส์
มั่นคงของมนุษย์

60,000.00

49,000.00

49,000.00 11,000.00

3.ยุทธศาสตร์ด้านการ
4.อุดหนุนโรงเรียน
33. พัฒนาสังคมและความ
บ้านน้ำเกี๋ยน
มั่นคงของมนุษย์

15,000.00

15,000.00

15,000.00

0.00

โครงการฝึกอบรม
และส่งเสริมอาชีพ
3.ยุทธศาสตร์ด้านการ
ให้กับประชาชน
34. พัฒนาสังคมและความ
ทั่วไปในเขต
มั่นคงของมนุษย์
องค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำเกี๋ยน

25,000.00

24,900.00

24,900.00

100.00

โครงการแข่งขัน
3.ยุทธศาสตร์ด้านการ กีฬาและ
35. พัฒนาสังคมและความ นันทนาการสำหรับ
มั่นคงของมนุษย์
ผู้สูงอายุตำบลน้ำ
เกีย๋ น

30,000.00

30,000.00

30,000.00

0.00

5.ยุทธศาสตร์ด้านการ
3.โครงการป้องกัน
จัดการ
36.
และแก้ไขปัญหาไฟ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ป่าและหมอกควัน
และสิ่งแวดล้อม

25,300.00

25,300.00

25,300.00

0.00

5.ยุทธศาสตร์ด้านการ
1.โครงการบริหาร
จัดการ
37.
จัดการขยะอย่าง
ทรัพยากรธรรมชาติ
ยั่งยืน
และสิ่งแวดล้อม

27,700.00

27,320.00

27,320.00

380.00

1. อุดหนุน
5.ยุทธศาสตร์ด้านการ
คณะกรรมการ
จัดการ
38.
หมู่บ้าน บ้านน้ำ
ทรัพยากรธรรมชาติ
เกี๋ยนเหนือ หมู่ท2ี่
และสิ่งแวดล้อม
ตำบลน้ำเกี๋ยน

40,000.00

40,000.00

40,000.00

0.00

30,000.00

23,000.00

23,000.00

7,000.00

39.

6.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านความ

2.โครงการฝึกซ้อม
แผนป้องกันและ

มั่นคงและความสงบ บรรเทาสาธารณภัย
เรียบร้อย
6.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านความ
40.
มั่นคงและความสงบ
เรียบร้อย

โครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติด
ในเด็กและเยาวชน
ตำบลน้ำเกี๋ยน

20,000.00

15,150.00

15,150.00

4,850.00

4.โครงการรณรงค์
6.ยุทธศาสตร์การ
เฝ้าระวังอุบัติเหตุ
พัฒนาด้านความ
41.
ทางถนนช่วง
มั่นคงและความสงบ
เทศกาลปีใหม่และ
เรียบร้อย
เทศกาลสงกรานต์

3,000.00

2,100.00

2,100.00

900.00

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2564
อบต.น้ำเกี๋ยน ภูเพียง จ.น่าน

ยุทธศาสตร์

แผนการดำเนินการ
ทั้งหมด
จำนวน
โครงการ

งบประมาณ

อนุมัติงบประมาณ
จำนวน
โครงการ

งบประมาณ

ลงนามสัญญา
จำนวน
โครงการ

งบประมาณ

เบิกจ่าย
จำนวน
โครงการ

งบประมาณ

1.1.ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาเศรษฐกิจ

13

2,990,000.00

1

30,000.00

2.2.ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ

57 17,853,500.00

14

2,289,000.00

13 2,231,500.00

12 1,881,500.00

3.3.ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของ
มนุษย์

65

9,000,000.00

38

7,561,220.00

22 7,126,325.20

22 7,126,325.20

4.4.ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
และการบริการ

6

878,000.00

2

10,000.00

5.5.ยุทธศาสตร์ด้าน
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

13

675,000.00

3

93,000.00

3

92,620.00

3 92,620.00.00

6.6.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านความ
มั่นคงและความสงบ
เรียบร้อย
รวม

9

385,000.00

163 31,781,500.00

5

142,400.00

63 10,125,620.00

3

40,250.00

41 9,490,695.20

3

40,250.00

40 9,140,695.20

ผลการดำเนินงาน
อบต.น้ำเกี๋ยน ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความ
ร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ
ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง
ปัญหา
1. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้อง
ใช้งบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ
2. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานบางด้าน
3. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วย
ความล่าช้า
4. ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ยังไม่เข้าใจระบบขั้นตอนการทำงาน ขององค์กรทำให้การทำงาน
ร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
5. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเทศไทยและในเขตพื้นที่ของจังหวัดน่านยังประสบปัญหาจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบกับมีคำสั่งและประกาศของคณะกรรมการ
โรคติดต่อของจังหวัดน่าน มีผลต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำ
เกี๋ยนที่มีลักษณะเป็นการรวมคนเป็นจำนวนมาก หรือเสี่งต่อการแพร่ระบาดของโรค บางโครงการ/
กิจกรรมไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้
ข้อเสนอแนะ
1. นำโครงการที่เกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประสานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการต่อไป
2. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเนื่อง
4. จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือทำการซักซ้อมทำความเข้าใจของกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานและชุมชน
5. เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน
และยังมีสายพันธุ์ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และมีความรุนแรงขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน จึงได้มี
การเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานณ์การเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอ และ
ควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถารณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดและการดำเนินงานเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า
โปร่งใส เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความต้องการอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถให้
ข้อเสนอแนะให้คำปรึกษา แนะนำ ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน ได้โดยตรงต่อ
ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน หรือให้ข้อมูลผ่านระบบเว็บไซค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำ
เกี๋ยน www.namkainlocal.com หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน
หมายเลขโทรศัพท์ 054 719 417 ในวันเวลาราชการ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุง
การดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ.2565

(นายโชติ ข่มแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

