ประกาศเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตําบลเสนางคนิคม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
............................................................................................

ดวยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 48 ทศ
วรรค 5 บัญญัติใหนายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาเทศบาลเปน
ประจําทุกป
ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 48 ทศ วรรค 5 จึงขอประกาศผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตําบล
เสนางคนิ ค ม ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ ไ ด แ ถลงนโยบายต อ สภาเทศบาลตํ า บลเสนางคนิ ค ม
เมื่อคราวประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 2554 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 ดังนี้
1. ดานการเมืองและการบริหาร
จํานวน
1. สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
และใหประชาชนมีความรูความเขาใจ ศรัทธายึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย
2. โครงการอบรมใหความรูดานกฎหมายเกี่ยวกับทองถิ่น และจัดเวทีประชาคมทองถิ่น
ระดับตําบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
๕,๖๐๐.- บาท
3. โครงการเทศบาลสัญจร (เวทีประชาคมหมูบาน) เพื่อบริการประชาชนทุกชุมชน
ในเขตเทศบาลตําบลเสนางคนิคม และเพื่อรับฟงปญหา ขอเสนอแนะ
และความคิดเห็นของประชาชนตอเทศบาล
๔,๑๔๐.- บาท
4. ใหประชาชนรวมเปนคณะกรรมการในงานประเพณีตางๆ ของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
5. พัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดอยางทั่วถึง และเปนธรรม
6. มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจ
หรือคนหาขอมูลขาวสารไดอยางสะดวก รวดเร็ว และถูกตอง
2. ดานการพัฒนาสังคม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
จํานวน
1. โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม
63,996.- บาท
2. โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการปองกันการลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต
63,996.- บาท
3. โครงการซื้อพรอมติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด CCTV จํานวน 5 ตัว
283,000.- บาท
4. เงินชวยเหลือผูประสบวาตภัย
5,597.17 บาท
5. สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
6,471,700.- บาท
6. สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูพิการ
1,724,000.- บาท
7. สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
72,000.- บาท
8. เงินอุดหนุนศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอํานาจเจริญ
(ศอ.ปส.อจ.) (โครงการขอรับการอุดหนุนงบประมาณเพื่อการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด จากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2562)
100,000.- บาท
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จํานวน
1. โครงการกอสรางศูนยจําหนายอาหาร จํานวน 12 หอง
498,000.- บาท
2. โครงการปรับปรุงตอเติมตลาดสดเทศบาลตําบลเสนางคนิคม (คชจ.คางจาย,จายขาดเงินสะสม) 61,500.- บาท
3. สนับสนุนสงเสริมสรางรายไดใหกลุมอาชีพ โดยการจัดหาสถานที่จําหนายผลิตภัณฑสินคา
กลุมอาชีพในงานจังหวัดเคลื่อนที่ งานประเพณีสําคัญตางๆ
4. พัฒนาตลาดสดเทศบาลใหเปนตลาดสดนาซื้อ โดยมีกิจกรรมลางทําความสะอาด
ตลาดสดเทศบาลฯ ลางยอย จันทร พุธ ศุกร ลางใหญ เดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันพุธ
สัปดาหสุดทายของเดือน
4. ดานการศึกษา
จํานวน
1. โครงการจางเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็ก
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
434,540.- บาท
2. เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม ในโครงการอาหารกลางวัน
1,428,580.- บาท
3. โครงการแขงขันกีฬาเด็กเล็ก
2,925.- บาท
4. โครงการวันเด็กแหงชาติ
30,000.- บาท
5. โครงการเปดบานการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ (Open House)
2,000.- บาท
6. โครงการ To Be Number One ปฐมวัยตนแบบ
6,850.- บาท
7. คาใชจายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
141,100.- บาท
8. คาจัดซื้อหนังสือเรียนสําหรับนักเรียนใน ศพด.ทต.เสนางคนิคม
13,600.- บาท
9. คาอุปกรณการเรียนสําหรับนักเรียนใน ศพด.ทต.เสนางคนิคม
13,600.- บาท
10. คาเครื่องแบบนักเรียนสําหรับนักเรียนใน ศพด.ทต.เสนางคนิคม
20,400.- บาท
11. คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียน
894,123.16 บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเสนางคนิคม (183,691.80 บาท)
- โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม
(710,431.36 บาท)
12. คาจัดซื้อชุดอุปกรณเรียนทางไกล DLTV สําหรับนักเรียนใน ศพด.ทต.เสนางคนิคม
30,700.- บาท
13. โครงการปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเทศบาลตําบลเสนางคนิคม (คชจ.คางจาย) 200,800.- บาท
5. ดานโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1. โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนปาชาหนองหิ้ง
2. โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนโศกจิก
3. โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนสุขาภิบาล 3
4. โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวาง (แบบมาตรฐานกรมทางหลวงที่ DWG.NO.MD-601)
5. โครงการกอสรางรางระบายน้าํ คสล.ฝาตะแกรงเหล็ก ถนนมเหศักดิ์ใต (คชจ.คางจาย)
6. โครงการกอสรางรางระบายน้าํ คสล.ฝาตะแกรงเหล็ก ถนนมเหศักดิ์เหนือ (คชจ.คางจาย)
7. โครงการกอสรางรางระบายน้าํ คสล.ฝาตะแกรงเหล็ก ถนนสมเด็จ (คชจ.คางจาย)
8. โครงการกอสรางลาน คสล.เอนกประสงคสาธารณะ (คชจ.คางจาย)
9. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนหนาเทศบาลตําบลเสนางคนิคม (คชจ.คางจาย)
10. โครงการกอสรางถังน้ําใสความจุ 25 ลูกบาศกเมตร (คชจ.คางจาย)

จํานวน
152,000.- บาท
491,000.- บาท
494,000.- บาท
487,000.- บาท
200,700.- บาท
207,300.- บาท
345,800.- บาท
245,800.- บาท
350,000.- บาท
280,500.- บาท
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-3 11. โครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟลทคอนกรีต รหัสสายทางหลวงทองถิ่น
อจ.ถ.16-051 สายทางถนนทับมา หนา 4 ซม. (จายขาดเงินสะสม)
12. โครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟลทคอนกรีต รหัสสายทางหลวงทองถิ่น
อจ.ถ.16-074 สายทางถนนพลับพลาชัย หนา 4 ซม. (จายขาดเงินสะสม)
13. โครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟลทคอนกรีต รหัสสายทางหลวงทองถิ่น
อจ.ถ.16-092 สายทางถนนสมเด็จ หนา 4 ซม. (จายขาดเงินสะสม)
14. โครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟลทคอนกรีต รหัสสายทางหลวงทองถิ่น
อจ.ถ.16-047 สายทางถนนตาเทาะใต หนา 4 ซม. (จายขาดเงินสะสม)
15. คาจางเหมาแรงงานในการซอมบํารุงถนน และไฟฟาภายในเขตเทศบาล
16. คาจางเหมาแรงงานในการผลิตน้ําประปา และซอมบํารุงระบบประปา
ภายในเขตเทศบาล หรืองานตางๆ ในกิจการประปา
6. ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
1. โครงการบานเมืองนาอยู โดยการมีสวนรวมของชุมชน
(จางเหมาแรงงานทําความสะอาดถนน ทางเทา หรือทางสาธารณะตางๆ)
2. โครงการควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก
3. โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบาตามโครงการสัตวปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาฯ
4. โครงการตลาดปราศจากมูลฝอยและพาหะนําโรค
5. โครงการหนาบานนามอง
6. โครงการหมูบาน/ชุมชนสะอาด เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
7. โครงการปลูกปานิเวศ (Eco forest) ในเขตเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
8. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
9. โครงการพัฒนาตลาดใหสะอาดนาซื้อ

491,000.- บาท
490,000.- บาท
490,000.- บาท
493,000.- บาท
522,664.- บาท
431,224.- บาท
จํานวน
714,863.- บาท
23,400.- บาท
50,000.- บาท
15,000.- บาท
30,000.- บาท
49,200.- บาท
10,000.- บาท
36,000.- บาท
10,000.- บาท

7. ดานศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา
จํานวน
1. โครงการทําบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปใหม 2562
1,500.- บาท
2. โครงการประเพณีบุญบั้งไฟบานบก ประจําป 2562
40,000.- บาท
3. โครงการประเพณีบุญบั้งไฟบานหนองทับมา ประจําป 2562
100,000.- บาท
4. โครงการประเพณีลอยกระทง ประจําปงบประมาณ 2562
69,600.- บาท
5. โครงการประเพณีสงกรานต ประจําป 2562
80,000.- บาท
6. โครงการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันฟุตบอลมวลชน “อําเภอเสนางคนิคมคัพ”
15,000.- บาท
7. โครงการรวมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
(วันปยมหาราช) วันที่ 23 ตุลาคม 2561
1,000.- บาท
8. โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561
5,000.- บาท
/9. โครงการ.....

-4 9. โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกและวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562
1,200.- บาท
10. โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจาอยูหัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562
7,100.- บาท
11. โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562
38,300.- บาท
12. โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันทองถิ่นไทย ประจําป 2562
450.- บาท
13. โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินี
14,520.- บาท
14. โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในการพิธีบรมราชาภิเษก
98,600.- บาท
15. โครงการศึกษาเรียนรูโบราณราชประเพณีการพระราชพิธีบรมราชภิเษกและพระราชกรณียกิจ
ที่สําคัญของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร
63,000.- บาท
16. โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ พุทธศักราช 2561
5,000.- บาท
17. โครงการ “สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติฯ”อําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ
1,200.- บาท
18. เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดอํานาจเจริญ (โครงการขอรับเงินสนับสนุน
การจัดงานประเพณีฮีตสิบสองและงานกาชาดจังหวัดอํานาจเจริญ ประจําป 2561)
20,000.- บาท
19. เงินอุดหนุนโรงเรียนเสนางคนิคม (โครงการเปดบานการศึกษาเบิ่งวิถีชีวิตชาวเสนางค
ในบุญฮีตสิบสองคองสิบสี่สืบสานประเพณีบุญบานเฮา ประจําป 2561)
60,000.- บาท
20. เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเสนางคนิคม (โครงการสืบสานประเพณีบุญขาวจี่
อําเภอเสนางคนิคม ประจําป 2562)
ไมไดใชงบประมาณ
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

(นายพุทธา นารีวงศ)
นายกเทศมนตรีตําบลเสนางคนิคม

