
 
ประกาศ อบต.หนองแปน 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
รอบ  6 เดือน (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563) 
******************************************* 

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและ
รายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
     ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้ องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของ
ทุกปี 
      ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.หนองแปน จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้
จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการอบต.หนองแปน ดังนี้ 
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.หนองแปน  
    "หนองแปนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม น าการศึกษา ปลอดยาเสพติด เศรษฐกิจยั่งยืน" 
 
ข. พันธกิจ ของอบต.หนองแปน  
    1. จัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดีมีคุณภาพ  
    2. จัดให้มีการส่งเสริมอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต  
    3. จัดให้มีการส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สงูอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์  
    4. จัดให้มีการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
    5. จัดให้มีการจัดระเบียบชุมชน และรักษาความสงบเรียบร้อย  
    6.จัดให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน  
    7. จัดให้มีการพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 
ค โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนนิการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2563 รอบ  6 เดือน  
   (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563) 

1.  โครงการจัดฝึกอบรมและการศึกษาดูงานภายในประเทศและต่างประเทศ  งบประมาณ  261,480  
บาท 

2. โครงการจัดท าหรือปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  จ านวน  87,630  บาท 
3. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  จ านวน  29,990  บาท  
4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  จ านวน  564,000  บาท 



5. โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน  สัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์  อัครราช
กุมารี  จ านวน  44,855  บาท 

6. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก  จ านวน  97,200  บาท 
7. โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อในขุมชน จ านวน  14,700  บาท 
8. โครงการปลูกจิตส านึกของประชาชนในการเทิดทูนสถาบันและจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ฯลฯ จ านวน  34,570  บาท 
9. โครงการจัดกิจกรรมทอดเทียนพรรษาและวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  จ านวน  6,500  บาท 
10.   โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน(ลงดินลูกรัง)  จ านวน  394,000  บาท 
11.   โครงการก่อสร้างห้องน้ าส านักงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน  จ านวน  420,000  บาท 
12.  โครงการก่อสร้างอาคารกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน จ านวน  426,000  

บาท 
13.   โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้านหนองแปน  หมู่ 1  จ านวน  205,000  บาท  
14.   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านค าเจริญ  หมู่ที่ 3 เส้นข้างบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแสงจันทร์  

จ านวน  199,000  บาท  
15.   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทรายทอง  หมู่ 8 เส้นหน้าบ้านนางค าปุ่น  ประชุมสุข  

จ านวน 266,000 บาท  
16.   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่ง  หมู่ที่ 2  เส้นข้างบ้านนายธีระศักดิ์  เพตา-หอประปา

หมู่บ้าน(หอที่ 1)  จ านวน  350,000  บาท  
17.   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาสีนวลนอก  หมู่ที่  6 เส้นหน้าบ้านนายค าหวาง  ประริ

สารัตน์- สามแยกวัดศิริวราราม  จ านวน 235,000 บาท  
18.   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน  เส้นหลังอาคาร

ส านักงานเชื่อมประตูหลัง  จ านวน  302,000  บาท 
19.  โครงการปรับปรุงรางระบายน้ าพร้อมฝาปิดบ้านนาสีนวล  หมู่ที่  11  เส้นศาลาประชาคม  จ านวน  

350,000บาท   
20.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน  จ านวน  68,890  บาท 

 

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ
เสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขออบต.หนองแปนทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2563 
 

 
 

นายประดิษฐ์  ดีกุดเรือ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน 


