
 

    

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
เรื่อง  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจ าปี ๒๕๖๐ 

******************* 
 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ บัญญัติให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณการใช้จ่าย และผลการ
ด าเนินงานในรอบปี เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๔๖ มาตรา ๕๘/๕ วรรค ๕ บัญญัติให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี และวรรค ๖ ค าแถลงนโยบายของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลและรายงานแสดงผลผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 
 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 
๕) พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๕๘/๕ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม จึงขอประกาศรายงานแสดงผลผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบาย ประจ าปี ๒๕๖๐  มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ดังนี้ 

ค าแถลง 
เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุ      
         ที่เคารพ ทุกท่าน 
 ตามที่กระผม นายสม  อุปนันท์ ซึ่งได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนต าบลดอนศรีชุมให้ด ารงต าแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม  2555 และได้แถลงนโยบายการบริหารราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ก่อนเข้ารับหน้าที่เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555 นโยบายดังกล่าวประกอบด้วย   

1.นโยบายเร่งด่วน 
              1.1 ด าเนินการขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะและซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะ ในพื้นที่ทุก
หมู่บ้านเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
    1.2 ด าเนินการขยายเขตประปาให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน 
              1.3 แก้ไขปัญหาถนนช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ในเส้นทางท่ีติดต่อระหว่างต าบลและในเส้นทางในพ้ืนที่ทาง
การเกษตรของราษฎรภายในต าบล  
    1.4 ก่อสร้างรางระบายน้ าให้ทั่วถึง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
         1.5 จัดสวสัดิการสังคมและกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสใน
สังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
              1.6 ส่งเสริมกิจกรรมด้านเด็กและเยาวชน ในด้านกีฬาและนันทนาการเพ่ือให้ห่างไกลจากยาเสพติด 
              1.7 ปรับระบบบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมโดยใช้หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี เพื่อให้การบริหารราชการบรรลุเป้าหมาย  ดังต่อไปนี้ 
                  (1) เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
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                  (2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
                  (3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
                  (4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
                  (5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
                  (6) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
                  (7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 

2.นโยบายการพัฒนาด้านต่าง ๆ 
              2.1 นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
      (1) การแก้ไขปัญหาความยากจน โดยสร้างรายได้และกระจายรายได้ 
      (2) สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่าง ๆให้มีรายได้และกระจายรายได้เพ่ิมยิ่งขึ้น 

      (3) สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนด ารงชีวิตแบบพอเพียง 
              2.2 นโยบายด้านการเกษตร 

      (1) ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      (2) ส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพเพ่ือลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 
      (3) ส่งเสริมการจัดท าไร่นาสวนผสมเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชน และ

หน่วยงานราชการ 
   2.3 นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

                (1) ส่งเสริมการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง 
                (2) ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ 

      (3) จัดหาปรับปรุงสถานที่ออกก าลังกาย ให้เพียงพอต่อประชาชนในชุมชน 
              2.4 นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

      (1) ส่งเสริมและรณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

      (2) สนับสนุนให้มีระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชนเพ่ือสุขอนามัยและสุขภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
      (3) ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
      (4) สนับสนุนการด าเนินโครงการลดภาวะโลกร้อนและการรณรงค์แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 
      (5) ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ส าคัญ และสร้างสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ 

              2.5 นโยบายด้านความเข้มแข็งของชุมชน 
                (1) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีในด้านสาธารณสุขและสุขภาพด้านการกีฬา 

      (2) สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
      (3) สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
      (4) สนับสนุนการด าเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
      (5) สนับสนุนการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติและอัคคีภัย 
      (6) การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
      (7) การส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม 
      (8) ส่งเสริมการสร้างครอบครัวอบอุ่น เข้มแข็งโดยส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวมีความรัก ความเข้าใจมี

จิตส านึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อสังคม รู้จักบทบาทและหน้าที่ตนเองไม่สร้างปัญหาให้เป็นภาระแก่สังคม 
   2.6 นโยบายด้านการกีฬาและนันทนาการ 

                (1) ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการทุกระดับเพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
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      (2) ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับชุมชน 
   2.7 นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
      (1) ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

       (2) ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       (3) พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้น่าอยู่และมีประสิทธิภาพ 
   2.8 นโยบายด้านความปลอดภัยของประชาชน 
      (1) สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      (2) การสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ 
      (3) สนับสนุน สมาชิก อปพร.อบต.ดอนศรีชุมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

      (4) ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อทุกประเภท 
             2.9 นโยบายด้านการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 

      (1) ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมุ่งเน้นให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในทุก ๆ ด้าน โดยการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมปฏิบัติ และร่วมรับผลประโยชน์ เพ่ือประชาชนชาวต าบล
ดอนศรีชุม 
                 (2) บริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม โดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
                 (3) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้แก่ประชาชนและองค์กร
อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
                 (4) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอแนะ 
และแสดงความคิดเห็นร่วมปฏิบัติงาน และตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
                 (5) พัฒนาองค์กร บุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

      (6) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยได้ปฏิบัตินโยบายดังกล่าวภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ยุทธศาสตร์  อันได้แก่   
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงและสงบเรียบร้อน 
5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
ซึ่งกระผมขอเรียนว่า การก าหนดนโยบายดังกล่าวได้ยึดกรอบการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ

บริหารส่วนต าบล เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารงานที่ดี ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา ภายในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมให้ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายแห่งรัฐ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพะเยาแบบบูรณาการ และให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญที่จะ
ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้พ่อแม่พ่ี
น้องชาวต าบลดอนศรีชุม มีความรู้ดี มีสุขภาพดี มีอาชีพ มีรายได้ ยึดมั่นในหลักค าสอนของศาสนารักษาวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีอันดีงาม มีจิตส านึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพ่ือให้ต าบลดอนศรีชุมมีการพัฒนาให้
เป็นไปตามวิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ที่ก าหนดไว้ว่า   
   “ชุมชนเข้มแข็ง   แหล่งเกษตรกรรม   ภายใต้ประชาคมอาเซียน” 

และได้ใช้นโยบายดังกล่าวเป็นแนวทางในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ในรอบ
ปีที่ผ่านมานั้น 

 
 
 



- ๔ - 
บัดนี้ กระผมและคณะผู้บริหาร ได้บริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรี ชุม มาจนสิ้นปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2560 แล้ว ซึ่งตามมาตราที่ 58/5 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546) ก าหนดให้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี กระผมและคณะผู้บริหาร จึงได้
รวบรวมผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา และได้จัดท าเป็นรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายเสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้มอบให้กับท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรี
ชุม ทุกท่านใช้ประกอบการแถลงผลการด าเนินงานในวันนี้ และขอสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายในรอบปีที่ผ่านมา
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) ให้ท่านได้รับทราบ ดังนี้ 

 

1. ด้าน นโยบายเร่งด่วน 
ที ่ โครงการ งบประมาณเบิกจ่าย (บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง หินคลุก ในเขตพื้นท่ี อบต.ดอนศรีชุม 
(เงินส ารองจ่าย) 

968,000.00 

2 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติต่าง ๆ 71,512.00 

3 โครงการก่อสร้างฝาย คสล.(เงินสะสม) 617,000.00 

4 โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะก้านเหล็ก(เงินสะสม) 489,000.00 

5 โครงการปรับปรุงแก้มลิง หมู่ 9(เงินสะสม) 89,000.00 

6 โครงการปรับปรุงสันฝายร่องสะเดด็(เงินสะสม) 20,000.00 

7 โครงการปรับปรุงสันฝายร่องสะเดด็ตอนล่าง(เงินสะสม) 8,700.00 

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างไฟฟ้า(เงินสะสม) 497,000.00 

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 เช่ือม หมู่ 9(เงินสะสม) 180,000.00 

10 โครงการก่อสร้างท่อเหลีย่ม(เงินสะสม) 30,900.00 

11 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล.กั้นล าเหมืองร่องสะเด็ด(เงินสะสม) 312,700.00 

12 โครงการวางท่อ คสล. หมู่ที่ 2(เงินสะสม) 322,000.00 

รวม  12 กิจกรรม/โครงการ  ใช้งบประมาณรวม 3,605,812.00 

 

2. นโยบายการพัฒนาด้านต่าง ๆ 
              2.1 นโยบายด้านเศรษฐกิจ 

ที ่ โครงการ งบประมาณเบิกจ่าย (บาท) 
1 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 40,357.00 

รวม  1  กิจกรรม/โครงการ  ใช้งบประมาณรวม 40,357.00 
   

          2.2 นโยบายด้านการเกษตร 
                    - การรับแจ้งความเสียหายของพืชผลทางการเกษตร 

         - การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย   27,700  บาท 
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2.3 นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ที ่ โครงการ งบประมาณเบิกจ่าย (บาท) 

1 โครงการก่อสร้างและเสริมผิวถนนคสล.พร้อมรางระบายน ้า หมู่ที่ 3 ซอย 3 (สายลม
โชย) 

353,700.00 

 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่4 ซอยบวกขมิ น 400,000.00 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่๙ ซอย 13 40,000.00 

4 โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมอเนกประสงค ์ 370,000.00 

5 โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ อบต.ดอนศรีชุม 489,000.00 

6 โครงการวางท่อระบายน ้าหน้าวดับ้านทุ่ง หมู่ที่ 4 181,000.00 

7 โครงการขยายเขตระบบจ้าหน่ายน ้าประปา หมู่ท่ี 2 400,000.00 

8 โครงการขยายเขตระบบจ้าหน่ายน ้าประปา หมู่ท่ี 6 ซอย 9 200,000.00 

9 โครงการขยายเขตระบบจ้าหน่ายน ้าประปา หมู่ท่ี 9 160,000.00 

10 โครงการขยายเขตระบบจ้าหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ 6 ซอย 1 200,000.00 

11 โครงการขยายเขตระบบจ้าหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ 8 187,906.00 

รวม  11 กิจกรรม/โครงการ  ใช้งบประมาณรวม 2,981,606.00 

 
2.4 นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ที ่ โครงการ งบประมาณเบิกจ่าย (บาท) 

1 โครงการรักน ้า รักป่า รักษาแผ่นดนิ 1,918.00 

2 โครงการรณรงค์ป้องกันและแกไ้ขปัญหาขยะในชุมชน ไม่ใช้งบประมาณ 

3 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหาหมอกควัน 3,510.00 

รวม  3 กิจกรรม/โครงการ  ใช้งบประมาณรวม 5,428.00 

 
2.5 นโยบายด้านความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ งบประมาณเบิกจ่าย (บาท) 

1 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพและสนบัสนุนการทบทวนแผนหมู่บ้าน/ชุมชน ไม่ใช้งบประมาณ 

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรสตรี ต้าบลดอนศรีชุม ไม่ใช้งบประมาณ 



3 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เด็กและเยาวชน/สภาเด็กและเยาวชน 1,650.00 

4 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์ 54,600.00 

5 ส่งเสริมสนับสนุนการด้าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น(สปสช.) 50,000.00 

6 โครงการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพตดิ ไม่ใช้งบประมาณ 

7 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมศนูย์เครือข่ายยุติธรรมชุมชน ต.ดอนศรีชุม 11,845.00 

8 ส่งเสริมพัฒนาคณุภาพชีวิตผูสู้งอายุ 3,499,390.00 

9 ส่งเสริมพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการ 1,432,800.00 

10 ส่งเสริมพัฒนาคณุภาพชีวิตผูต้ิดเชื อ 173,000.00 

รวม  10 กิจกรรม/โครงการ  ใช้งบประมาณรวม 5,223,285.00 

 
 

2.6นโยบายด้านการกีฬาและนันทนาการ 
ที ่ โครงการ งบประมาณเบิกจ่าย (บาท) 

1 โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2560 8,000.00 

รวม  1 โครงการ  ใช้งบประมาณรวม 8,000.00 

 

2.7 นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ที ่ โครงการ งบประมาณเบิกจ่าย (บาท) 

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับงานพิธี งานรัฐพิธี งานวันส าคัญฯ 29,185.00 

2 โครงการงานประเพณี วันปีใหม่เมอืง ไม่ใช้งบประมาณ 

3 โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ไม่ใช้งบประมาณ 

4 ส่งเสริมและสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็กก่อนวัยเรียนและเด็กนักเรยีน 89,353.00 

5 ส่งเสริมและสนับสนุนอาหารกลางวัน 248,600.00 

6 โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านทุ่ง 12,000.00 

รวม  6 โครงการ  ใช้งบประมาณรวม 379,138.00 

 

2.8 นโยบายด้านความปลอดภัยของประชาชน 
ที ่ โครงการ งบประมาณเบิกจ่าย (บาท) 

1 โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหต ุ 16,280.00 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมคัรป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) 1,140.00 



3 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด 420,000.00 

4 โครงการฝึกซ้อมแผนช่วยเหลือ และบรรเทาเหตุ อัคคีภยั อุทกภัย ฯลฯ ไม่ใช้งบประมาณ 

รวม  4 โครงการ  ใช้งบประมาณรวม 437,420.00 

 

2.9 นโยบายด้านการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
ที ่ โครงการ งบประมาณเบิกจ่าย (บาท) 

1 โครงการจดัท า/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 3,900.00 

2 โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ี/การปรับปรุงภูมิทัศน์ 91,000.00 

3 โครงการจดัซื้อจัดหาวัสดุที่ใช้ในส านักงาน 43,923.00 

4 โครงการส ารวจความพึงพอใจ 10,000.00 

5 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรท้องถิ่น 171,974.00 

6 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร และผู้น าชุมชน 76,000.00 

7 โครงการฝึกอบรมจริยธรรมและคณุธรรม บุคลากรท้องถิ่น 9,000.00 

8 สนับสนุนศูนย์ประสานราชการส่วนท้องถิ่น / ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการ
จ้างระดับท้องถิ่น /ศูนย์ข้อมลูท้องถิ่น 

16,000.00 

9 ปรับปรุง / ซ่อมแซม / ตดิตั้งระบบสารสนเทศประจ าส านักงาน 19,877.00 

รวม  9 โครงการ  ใช้งบประมาณรวม 441,674.00 

 
ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 

2560 ที่ผ่านมาร่วมทั้งหมด 57 กิจกรรม/โครงการ ใช้งบประมาณจ านวนทั้งสิ้น  13,150,420.00 บาท  แยกเป็น 
1. การพัฒนาตามนโยบายเร่งด่วน จ านวน 12 กิจกรรม/โครงการ จ านวนเงิน  3,605,812.00 บาท  
2. การพัฒนาตามนโยบายการพัฒนาด้านต่าง ๆ จ านวน 45 กิจกรรม/โครงการ จ านวนเงิน  9,544,608.00 
บาท 
 

3. กิจกรรม/โครงการพัฒนาโดยหน่วยงานอ่ืน ๆ  

   3.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
ที ่ โครงการ งบประมาณเบิกจ่าย (บาท) 

1 โครงการซ่อมสร้างผิวทาง แบบ Pavement in Place Recycling 6,089,000.00 
2 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร 1,997,500.00 
3 โครงการขุดลอกร าน้ าร่องชุม ไม่ทราบจ านวนงบประมาณ 

รวม  3  โครงการ  ใช้งบประมาณรวม 8,086,500.00 

 

3.2 กองทัพภาคที่ 3 
     - โครงการขุดลอกล าเหมืองร่องสะเด็ด (ไม่ทราบจ านวนงบประมาณ) 
 



3.3 ทางหลวงชนบท 
     - โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก สายดอกค าใต้ – จ าไก่ (ไม่ทราบจ านวนงบประมาณ) 
ผลการด าเนินงานการพัฒนาโดยหน่วยงานอ่ืน ๆ จ านวน 5 โครงการ ที่ทราบงบประมาณ 2 โครงการ 

จ านวนเงิน  8,086,500.00 บาท ท่ีไม่ทราบงบประมาณ 3 โครงการ 
 

4. กิจกรรม/โครงการพัฒนาตามความจ าเป็น และอ่ืนๆ 
ที ่ โครงการ งบประมาณเบิกจ่าย (บาท) 

1 การเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี (เงินเดือน เงินประจ า
ต าแหน่ง ค่าเช่าบ้าน การศึกษาบตุร) 

4,812,594.00 

2 การเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง(ค่าจ้างลูกจ้างประจ า พนัง
งานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป) 

1,654,205.00 

3 การเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเมือง(คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา และเลขาสภาฯ 

1,865,520.00 

4 ค่าสมทบสวัสดิการ(บ าเหนจ็บ านาญ ประกันสังคม) 196,343.00 
5 ค่าช่วยเหลืองานศพของพนักงาน 51,930.00 
6 ค่าสาธารณูปโภค(ค่าน้ า ไฟฟ้า โทรศัพท์ ไปรษณีย์) 174,315.00 

7 ค่าวัสดุยานพาหนะและค่าน้ ามันเช่ือเพลิง 115,050.00 
8 ค่าวัสดสุ านักงาน 40,501.00 
9 ค่าวัสดุการศึกษา 39,100.00 
10 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ 23,360.00 

11 คา่วัสดุงานบ้านงานครัวและน้ าดื่ม 24,222.00 
12 ค่าวัสดุก่อสร้าง และวสัดไุฟฟ้าและวิทยุ 29,711.00 
13 ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000.00 
14 ค่าวัสดุอื่นๆ 20,000.00 

4. กิจกรรม/โครงการพัฒนาตามความจ าเป็น และอ่ืนๆ (ต่อ) 
ที ่ โครงการ งบประมาณเบิกจ่าย (บาท) 

15 ครุภณัฑ์ส านักงาน 110,300.00 
16 ครุภณัฑ์ก่อสร้าง 4,500.00 
17 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ 71,400.00 
18 ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ 13,530.00 
19 ค่าซ่อมแซมวสัดุครุภณัฑ์ต่างๆ 224,250.00 
20 ค่าซ่อมแซมถนน และรางระบายน้ า 560,700.00 
21 ค่าซ่อมแซมรถยนต ์ 79,129.00 
22 ค่าจ้างเหมาบริการ(ป้ายไวนลิ ค่าถ่านเอกสาร ค่าจ้างคนงาน เป็นตน้) 159,465.00 
23 รายจ่ายอื่น(ค่าโบนัส ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา ค่ากรรมการตรวจการจ้าง ค่าธรรมเนียม 

ค่าเลี้ยงรับรอง) 
546,576.00 

รวม  23  กิจกรรม/โครงการ  ใช้งบประมาณรวม 10,846,701.00 

 

ผลการด าเนินงานการพัฒนากิจกรรม/โครงการพัฒนาตามความจ าเป็น และอ่ืนๆ  จ านวน 23 โครงการ 
จ านวนงบประมาณ  10,846,701.00 บาท 
  

 
 



สรุป 
ผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมาสามารถแยก

กิจกรรม/โครงการที่ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
1. การพัฒนาตามนโยบายเร่งด่วน จ านวน 12 กิจกรรม/โครงการ งบประมาณจ านวน  3,605,812.00 บาท  
2. การพัฒนาตามนโยบายการพัฒนาด้านต่าง ๆ จ านวน 45 กิจกรรม/โครงการ  งบประมาณจ านวน   
    9,544,608.00 บาท 
3. การพัฒนาโดยหน่วยงานอื่น ๆ จ านวน 5 โครงการ ที่ทราบงบประมาณ 2 โครงการ จ านวนเงิน   
    8,086,500.00 บาท ที่ไม่ทราบงบประมาณ 3 โครงการ 
4. การพัฒนากิจกรรม/โครงการพัฒนาตามความจ าเป็น และอ่ืนๆ จ านวน 23 โครงการ งบประมาณจ านวน   
    10,846,701.00 บาท 
 รวมทั้งสิ้น  จ านวน  85 กิจกรรม/โครงการ งบประมาณจ านวน  32,083,621.00 บาท 

 ทั้งนี้หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีความประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือ
เสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม เพื่อจะได้พิจารณาปรับปรุงการด าเนินงานให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนใน
พ้ืนที่ต่อไป 
 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
        ประกาศ ณ วันที่ ๑๕  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
                                                                     (ลงชื่อ)       สม  อุปนันท์ 

                                               (นายสม  อุปนันท์) 
                                                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 

 


