
  
ประกาศเทศบาลต าบลเสนางคนิคม 

เรื่อง   การรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลเสนางคนิคม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

............................................................................................ 
 

ด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 48 ทศ 
วรรค 5 บัญญัติให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็น
ประจ าทุกปี 
 

  ดังนั้น เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 48 ทศ วรรค 5 จึงขอประกาศผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบล
เสนางคนิคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามที่ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลต าบลเสนางคนิคม                
เมื่อคราวประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  ประจ าปี  2554  เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554  ดังนี้ 
 

1. ด้านการเมืองและการบริหาร            จ านวน 
1.  ให้ประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการในการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการ 
     ตรวจการจ้างโครงการต่างๆ ของเทศบาลต าบลเสนางคนิคม 
2.  ให้ประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการในงานประเพณีต่างๆ ของเทศบาลต าบลเสนางคนิคม 
3.  พัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม 
4.  มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลเสนางคนิคม เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจ 
       หรือค้นหาข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง 

 

2. ด้านการพัฒนาสังคม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน        จ านวน 
1.  โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่           57,100.- บาท 
2.  โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์           41,125.- บาท 
3.  เงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย                   6,692.- บาท 
4.  สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ              6,330,400.- บาท 
5.  สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ                 1,680,800.- บาท 
6.  สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                69,500.- บาท 
7.  เงินอุดหนุนศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอ านาจเจริญ  
     (ศอ.ปส.อจ.) (โครงการขอรับการอุดหนุนงบประมาณเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
     ยาเสพติด จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2561)          100,000.- บาท 
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3. ด้านเศรษฐกิจ              จ านวน 
1. โครงการ “น้ าคือชีวิต : ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ”  16,755.- บาท 
2. สนับสนุนส่งเสริมสร้างรายได้ให้กลุ่มอาชีพ โดยการจัดหาสถานที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า 

กลุ่มอาชีพในงานจังหวัดเคลื่อนที่ งานประเพณสี าคัญต่างๆ 
3. พัฒนาตลาดสดเทศบาลให้เป็นตลาดสดน่าซื้อ โดยมีกิจกรรมล้างท าความสะอาด 

ตลาดสดเทศบาลฯ ล้างย่อย จันทร์ พุธ ศุกร์ ล้างใหญ่ เดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันพุธ 
สัปดาห์สุดท้ายของเดือน 

 

4. ด้านการศึกษา              จ านวน 
1. โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็ก                                   

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเสนางคนิคม               446,433.- บาท 
2. เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม ในโครงการอาหารกลางวัน                      1,460,000.- บาท 
3. โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก                   8,750.- บาท 
4. โครงการวันเด็กแห่งชาติ                        39,990.- บาท 
5. โครงการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ของเด็กอายุ 3-5 ป ี(EQ)                          33,392.- บาท 
6.  โครงการเปิดบ้านการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (Open House)                 ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
7.  ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว)                  175,950.- บาท 
8.  ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับนักเรียน                          1,026,382.82 บาท 

 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเสนางคนิคม    (233,778.90 บาท)  
        - โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม      (792,603.92 บาท)     

9.  เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคมโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม   35,000.- บาท 
10.  เงินอุดหนุนโรงเรียนเสนางคนิคม โครงการอบรมค่ายคุณธรรม     

 เยาวชนวัยใส ห่างไกลยาเสพติด         50,000.- บาท 
 

5. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค          จ านวน 
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพุทธรักษา             175,000.- บาท 
2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ฝาตะแกรงเหล็ก ถนนพลับพลาชัย                   245,000.- บาท 
3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ฝาตะแกรงเหล็ก ถนนมเหศักดิ์ใต้                    440,000.- บาท 
4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ฝาตะแกรงเหล็ก ถนนสุขาภิบาล 2          365,000.- บาท 
5. โครงการก่อสร้างรูปปั้นม้า สัญลักษณ์ต านานเมืองเสนางคนิคม                   260,000.- บาท 
6. โครงการก่อสร้างลาน คสล.อเนกประสงค์สาธารณะ            480,000.- บาท 
7. โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค โดยการขุดเจาะบ่อบาดาล             196,300.- บาท 
8. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ตลาดสีเขียว      57,500.- บาท 
9. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ฝาตะแกรงเหล็ก ซอยปุยวงศ์ (คชจ.ค้างจ่าย)         180,500.- บาท 
10.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ฝาตะแกรงเหล็ก ถนนตาเทาะเหนือ (คชจ.ค้างจ่าย)  483,000.- บาท 
11.  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.มอก.ชั้น3 พร้อมบ่อพัก คสล. 

 ถนนดอนหวาย-นาไร่ใหญ่ (คชจ.ค้างจ่าย)                     453,500.- บาท 
12.  โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (แบบมาตรฐานกรมทางหลวงที่ DWG.NO.MD-601) 

 ชนิดเสาสูง 9.00 เมตร (หลอด 250 W.HPS.) (คชจ.ค้างจ่าย)                 498,300.- บาท 
 
                          /13. โครงการ..... 
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13.  โครงการปรับปรุง ต่อเติม หลังคา-ก่อสร้างลาน คสล. ศพด.หลังใหม่ (คชจ.ค้างจ่าย)        175,000.- บาท 
14.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรอบเมือง 1 (จ่ายขาดเงินสะสม)          452,000.- บาท 
15.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสุขาภิบาล 3/1 (จ่ายขาดเงินสะสม)          372,000.- บาท 
16.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนบ้านบก-นาโจด (จ่ายขาดเงินสะสม)          495,000.- บาท 
17.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสุขาภิบาล 3 (จ่ายขาดเงินสะสม)          290,000.- บาท 
18.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนดอนกลาง (จ่ายขาดเงินสะสม)           312,000.- บาท 
19.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนป่าช้าหนองหิ้ง (จ่ายขาดเงินสะสม)          480,000.- บาท 
20.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยดอนปู่ตา (จ่ายขาดเงินสะสม)             43,000.- บาท 
21.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนโศกจิก (จ่ายขาดเงินสะสม)           496,000.- บาท 
22.  โครงการงานเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศาลา รหัสทางหลวงท้องถิ่น 

 อจ.ถ.16-072 ช่วงที่ 1 ผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (จ่ายขาดเงินสะสม)         894,000.- บาท 
23.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนโรงไฟฟ้า-ดอนเจ้าปู่ (จ่ายขาดเงินสะสม) (คชจ.ค้างจา่ย)   467,100.- บาท 
24.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยทับม้า 3 (จ่ายขาดเงินสะสม) (คชจ.ค้างจ่าย)         497,300.- บาท 
25.  ค่าจ้างเหมาแรงงานในการซ่อมบ ารุงถนน  และไฟฟ้าภายในเขตเทศบาล                  561,500.- บาท 
26.  ค่าจ้างเหมาแรงงานในการผลิตน้ าประปา และซ่อมบ ารุงระบบประปา 
       ภายในเขตเทศบาล หรืองานต่างๆ ในกิจการประปา                               432,658.- บาท 
 

6. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม           จ านวน 
1. โครงการบ้านเมืองน่าอยู่ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

(จ้างเหมาแรงงานท าความสะอาดถนน  ทางเท้า หรือทางสาธารณะต่างๆ)                    713,040.- บาท 
2. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลต าบลเสนางคนิคม                        42,430.- บาท 
3. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เทศบาลต าบลเสนางคนิคม                    36,000.- บาท 
4. โครงการตลาดปราศจากมูลฝอยและพาหะน าโรค     10,000.- บาท 
5. โครงการอบรมเยาวชนวัยใสไร้เอดส์ในเขตเทศบาลต าบลเสนางคนิคม                            30,000.- บาท 
6. โครงการหน้าบ้านน่ามอง        19,350.- บาท 
7. โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก        6,900.- บาท 
8. โครงการอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะเทศบาลต าบลเสนางคนิคม                           20,000.- บาท 
 

7.  ด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา          จ านวน 
1. โครงการท าบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561                        1,500.- บาท 
2. โครงการประเพณีบุญบั้งไฟบ้านบก ประจ าปี 2561                        40,000.- บาท 
3. โครงการประเพณีบุญบั้งไฟบ้านหนองทับม้า ประจ าปี 2561                     100,000.- บาท 
4. โครงการประเพณีลอยกระทง ประจ าปีงบประมาณ 2561                       67,695.- บาท 
5. โครงการประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 2561                         68,544.- บาท 
6. โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลมวลชน “อ าเภอเสนางคนิคมคัพ”  13,380.- บาท 
7. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                     140,750.- บาท 
 
 
                        /8. โครงการ..... 
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8.  โครงการร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์    
     พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
     (วันปิยมหาราช) วันที่ 23 ตุลาคม 2560                 2,000.- บาท 
9.  โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
      เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561    67,150.- บาท 
10.  โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   
       ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 15,200.- บาท 
11.  โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจ าปี 2561               5,500.- บาท 
12.  เงินอุดหนุนส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ านาจเจริญ (โครงการขอรับเงินอุดหนุน 
       สนับสนุนกิจการเหล่ากาชาด จังหวัดอ านาจเจริญ ประจ าปีงบประมาณ 2561)            10,000.- บาท 
13.  เงินอุดหนุนที่ท าการปกครองจังหวัดอ านาจเจริญ (โครงการขอรับเงินสนับสนุน 
       การจัดงานประเพณีฮีตสิบสองและงานกาชาดจังหวัดอ านาจเจริญ ประจ าปี 2560)         20,000.- บาท 
14.  เงินอุดหนุนโรงเรียนเสนางคนิคม (โครงการเปิดบ้านการศึกษาเบิ่งวิถีชีวิตชาวเสนางค์ 
       ในบุญฮีตสิบสองคองสิบสี่สืบสานประเพณีบุญบ้านเฮา ประจ าปี 2561)    50,000.- บาท 
15.  เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอเสนางคนิคม (โครงการจัดงานสืบสานประเพณี 

  บุญข้าวจี่อ าเภอเสนางคนิคม ประจ าปี 2561)              100,000.- บาท  
  

   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ   ณ  วันที่   8   เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ.  2561 
   
 

               (นายพุทธา  นารีวงศ์) 
                       นายกเทศมนตรีต าบลเสนางคนิคม 
 

 

 

 

 

 


