
 

 
 

ระเบียบวาระการประชุม  
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 

วันที่   27  ธันวาคม  2562 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 

................................................. 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 1           เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2           เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม สมัย 
                                       วิสามัญ สมัยท่ี 3  ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่  28  ตุลาคม  2562 
ระเบียบวาระท่ี 3            เรื่อง แถลงผลการด าเนินงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
                                       ดอนศรีชุม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ระเบียบวาระท่ี 4           เรื่อง  ญัตติเพื่อพิจารณา 

                        3.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  
                               2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ระเบียบวารที่ 5            เรื่องอ่ืนๆ  
                               5.1 หารือแนวเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งที่ 1  ประจ าปี  2562 

วันที่  27  ธันวาคม  พ.ศ. 2562  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายสนั่น   ดีปัญญา ประธานสภา สนั่น   ดีปัญญา 
2 นางสาวพัชรา  กันยานะ รองประธานสภา พัชรา  กันยานะ 
3 นายตั๋น  ใจดี สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 3 ตั๋น  ใจดี 
4 นางวันเพ็ญ  ค าอร สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 3 วันเพ็ญ  ค าอร 
5 นายสงัด  ปัญญา สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 4 สงัด  ปัญญา 
6 นายศิริพงษ์  เมืองชุม สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 6 ศิริพงษ์  เมืองชุม 
7 นายวรรณเชษฐ์  คนงาน สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 8 วรรณเชษฐ์  คนงาน 
8 นายวิเชษฐ์  ใสสม สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 8 วิเชษฐ์  ใสสม 
9 นายบุญธรรม  ธรรมขันธ์ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 9 บุญธรรม  ธรรมขันธ์ 

10 นางสาวอรสา  ไชยเมือง เลขานุการสภา อบต. อรสา  ไชยเมือง 
    
    

 
ผู้ลาประชุม          - นายวิทวัส  ปัญญา  
ผู้ขาดประชุม        - ไม่มี 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายสม  อุนันท์ นายก อบต สม  อุปนันท์ 
2 นายสมนึก  วงศ์รักษา รองนายก อบต.  สมนึก  วงศ์รักษา 
3 นายสัญญา  นันทะชาติ รองนายก  อบต. สัญญา  นันทะชาติ 
4 นายจรูญ  เรือนกูล เลขานุการนายก อบต. จรูญ  เรือนกูล 
5 นางประภัสษร  เรืองเดช รองปลัด อบต. ประภัสษร  เรืองเดช 
6 นายพรชัย  วงศ์ประสิทธ์ หัวหน้าส านักปลัด พรชัย  วงศ์ประสิทธ์ 
7 นางสาวภัททิรา  พนอนุอุดมสุข นักวิชาการพัสดุ ภัททิรา  พนอนุอุดมสุข 
8 นางสาวศรัญญา  บุญเรือง ผอ กองคลัง ศรัญญา  บุญเรือง 
9 นายค ารณ  ปวงค าตัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ค ารณ  ปวงค าตัน 

10 นายประสิทธิ์  เลิศค า ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 2 ประสิทธิ์  เลิศค า 
11 นายสุเทพ  เผ่าเต็ม ผู้ช่วยนายช่างโยธา สุเทพ  เผ่าเต็ม 
12 นางสาวจุฬากาญจน์  ล าพูน นักจัดการงานทั่วไป จุฬากาญจน์  ล าพูน 

 



 

 
                                                                                     
ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ) 
ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

13 นายก่อพงศ์ จ ารัส ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ก่อพงศ์ จ ารัส 
14 นายธนาการ   เสมอใจ นักพัฒนาชุมชน ธนาการ   เสมอใจ 
15 นางรักษ์  ไชยกุล  ก านันต าบลดอนศรีชุม รักษ์  ไชยกุล 
16 นายเจษฎา  กาวิละ นายช่างโยธา เจษฎา  กาวิละ 
17 นางพรพิมล  กันทา นักวิชาการเงินและบัญชี พรพิมล  กันทา 
18 นางกุลฉัตร  ธรรมขันแก้ว นักทรัพยากรบุคคล กุลฉัตร  ธรรมขันแก้ว 
19 นางศรีไพร  เลิศรัตน์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ศรีไพร  เลิศรัตน์ 
20 นายศิวะพันธ์  เจนใจ นักวิเคราะห์ฯ ศิวะพันธ์  เจนใจ 
21 นายธรรมรัตน์  ธรรมขันธ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน ธรรมรัตน์  ธรรมขันธ์ 
22 ส.อ. ธงชัย  ส่องแสง นักป้องกันฯ ธงชัย ส่องแสง 
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เริ่มประชุม  09.00 น. 

                                  เมื่อถึงเวลาประชุม นางสาวอรสา  ไชยเมือง ได้เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนศรีชุมทุกคน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนเข้าห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม  เมื่อสมาชิกครบ
องค์ประชุม  นางสาวอรสา  ไชยเมือง เลขานุการสภาฯ ได้เชิญนายสนั่น  ดีปัญญา ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัย และเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
พ.ศ. 2562 เพื่อด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
                                    นายสนั่น  ดีปัญญา  ด าเนินการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมัยสามัญ 
สมัยที่  4 ครั้งที่  1  พร้อมกล่าวต้อนรับสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน และด าเนินการตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี 1         เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ที่ประชุม                     - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 2           เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัย สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562   
                                เม่ือวันที่  28  ตุลาคม   2562  

   

  นายสนั่น  ดีปัญญา                      สอบถามสมาชิกสภาฯ ว่ามีความประสงค์ ขอเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม   
  ประธานสภา                  อีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
                                  ดอนศรีชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2562  วันที่  28  
                                    ตุลาคม  2562 
 ทีป่ระชุม                              ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียง 
                              มากกว่ากึ่งหนึ่ง ดังนี้ 
                                             -  รับรอง               จ านวน  9     สียง 
                                             -  ไม่รับรอง            จ านวน   0    เสียง 
                                             -  งดออกเสียง         จ านวน   0    เสียง        

 
ระเบียบวาระท่ี 3          เรื่อง แถลงผลการด าเนินงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
                               ดอนศรีชุม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 นายสนั่น  ดีปัญญา                         ขอเรียนเชิญ นายสม  อุปนันท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ได้    
 ประธานสภา                  แถลงผลการด าเนินงานตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมาครับ 
 นายสม  อุปนันท์                           เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมและสมาชิกสภา   
 นายก อบต.                  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมที่เคารพทุกท่าน 
                                            ตามที่กระผม นายสม  อุปนันท์ ซึ่งได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน
ต าบลดอนศรีชุมให้ด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม  2555 และได้แถลง
นโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ก่อนเข้ารับหน้าที่เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555นโยบาย
ดังกล่าวประกอบด้วย   
 
                                                                                                                    /นโยบาย... 
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1. นโยบายเร่งด่วน 

              1.1 ด าเนินการขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะและซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะ ในพ้ืนที่ทุก
หมู่บ้านเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
       1.2 ด าเนินการขยายเขตประปาให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน 
              1.3 แก้ไขปัญหาถนนช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ในเส้นทางท่ีติดต่อระหว่างต าบลและในเส้นทางในพ้ืนที่ทาง
การเกษตรของราษฎรภายในต าบล  
       1.4 ก่อสร้างรางระบายน้ าให้ทั่วถึง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
        1.5 จัดสวัสดิการสังคมและกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสใน
สังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
              1.6 ส่งเสริมกิจกรรมด้านเด็กและเยาวชน ในด้านกีฬาและนันทนาการเพ่ือให้ห่างไกลจากยาเสพติด 
              1.7 ปรับระบบบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมโดยใช้หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี เพื่อให้การบริหารราชการบรรลุเป้าหมาย  ดังต่อไปนี้ 
                  (1) เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
                  (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 ๆให้มีรายได้และกระจายรายได้เพ่ิมยิ่งข้ึน 

       (3) สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนด ารงชีวิตแบบพอเพียง 
              2.2 นโยบายด้านการเกษตร 
                  (1) ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

       (2) ส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพเพ่ือลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 
       (3) ส่งเสริมการจัดท าไร่นาสวนผสมเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชน และหน่วยงาน

ราชการ 
   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) สนับสนุน... 
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        (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) ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการทุกระดับเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
        (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
ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกๆด้าน โดยการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมปฏิบัติ และร่วมรับผลประโยชน์ เพ่ือประชาชนชาวต าบล
ดอนศรีชุม 
                    (2) บริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมโดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
                    (3) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้แก่ประชาชนและองค์กร
อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
                    (4) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอแนะ 
และแสดงความคิดเห็นร่วมปฏิบัติงาน และตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
                    (5) พัฒนาองค์กร บุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

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

ส่วนต าบล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารงานที่ดี ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน มุ่งมั่นที่จะ
พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา ภายในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมให้ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายแห่งรัฐ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพะเยาแบบบูรณาการ และให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญที่จะส่งเสริมการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้พ่อแม่พ่ีน้องชาวต าบลดอนศรีชุม 
มีความรู้ดี มีสุขภาพดี มีอาชีพ มีรายได้ ยึดมั่นในหลักค าสอนของศาสนารักษาวัฒนธรรมจารีตประเพณีอันดีงาม มีจิตส านึก
ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพ่ือให้ต าบลดอนศรีชุมมีการพัฒนาให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ที่ก าหนดไว้ว่า   
   “ชุมชนเข้มแข็ง   แหล่งเกษตรกรรม   ภายใต้ประชาคมอาเซียน” 
และได้ใช้นโยบายดังกล่าวเป็นแนวทางในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ในรอบปีที่ผ่านมา
นั้น 

บัดนี้ กระผมและคณะผู้บริหาร ได้บริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมมาจนสิ้นปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2562 แล้ว ซึ่งตามมาตราที ่58/5 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 (แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546) ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี กระผมและคณะผู้บริหาร จึง ได้รวบรวมผลการ
ด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา และได้จัดท าเป็นรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้มอบให้กับท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ทุกท่านใช้
ประกอบการแถลงผลการด าเนินงานในวันนี้ และขอสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายในรอบปีที่ผ่านมา   (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562)ให้ท่านได้รับทราบ ดังนี้ 

 
1. ด้าน นโยบายเร่งด่วน 

ที ่ โครงการ งบประมาณเบิกจ่าย (บาท) 
1 โครงการก่อสร้างผนัง คสล. ป้องกันตลิ่งพัง 540,000.00  
2 โครงการซ้อมแซมรั้วลวดหนาม อบต. 25,100.00 
3 โครงการซ้อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร 7,400.00 
4 ซ้อมแซมผิวถนนสันเก้าตุ้ม 28,000.00 
5 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 4 542,900.00 
6 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลูกรัง ซอยประชาสุขสันต์ 57,100.00 
7 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายเรียบล าเหมืองร่อง

ลึก หมู่ที่ 6 
49,900.00 

รวม    7  กิจกรรม/โครงการ  ใช้งบประมาณรวม 1,250,400.00 
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2. นโยบายการพัฒนาด้านต่าง ๆ 

          2.1 นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
การกู้ยืมเงินเศรษฐกิจชุมชน จ านวน  6 กลุ่ม  วงเงิน  155,405.00 บาท        

2.2 นโยบายด้านการเกษตร 
ที ่ โครงการ งบประมาณเบิกจ่าย (บาท) 
1 โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช้งบประมาณ 

รวม    1  กิจกรรม/โครงการ  ใช้งบประมาณรวม  
2.3นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ งบประมาณเบิกจ่าย (บาท) 
1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. บ้านร่องบัวลอย หมู่ที่ 2 ถนนบุญญาลัง

การ 
161,500.00 

2 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. บ้านร่องบัวลอย หมู่ที่ 2 ซอย 2 ร่องบัวลอย 37,100.00 
3 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนคสล.พร้อมเสริมผนังรางระบายน้ า หมู่ที่ 3 ซอย

บุญเจริญ 
399,500.00 

4 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน คสล. พร้อมเสริมผนังรางระบายน้ า หมู่ที่ 4 ซอย
รวมใจ 

434,900.00 

5 โครงการก่อสร้างรางระ บายน้ า คสล. บ้านทุ่งหลวงพัฒนา หมู่ที่ 6 ซอย 3 192,500.00 
6 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน คสล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 8 ซอย 

3 สันป่าหมากเหนือ 
197,500.00 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ซอย 14 สันป่าหมากใต้ 160,500.00 
8 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลงหินคลุก ถนนสายสันป่าหมากใต้ ซอย 3 7,400.00 
9 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร หมู่ที่ 6 ต.ดอนศรี

ชุม เชื่อมหมู่ที่ 11 ต.บ้านถ้ า อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา 
49,900.00 

10 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายสันเก้าตุ่ม หมู่ที่ 4 ต.
ดอนศรีชุม อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา 

69,800.00 

11 โครงการขยายเขตจ าหน่ายประปาหมู่ที่ 2  202,000.00 
12 โครงการขยายเขตจ าหน่ายประปา หมู่ที่ 6  223,000.00 
13 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 4  88,168.00 

รวม    13  กิจกรรม/โครงการ  ใช้งบประมาณรวม 2,223,768 
2.4 นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ที ่ โครงการ งบประมาณเบิกจ่าย (บาท) 
1 โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน ไม่ใช้งบประมาณ 
2 โครงการอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะในพื้นที่ 34,350.00 
2 โครงการประกวดหมู่บ้านต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชน 17,400.00 
4 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน     9,630.00 
5 โครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ าใสไร้ผักตบชวา 26,860.00 

รวม    5  กิจกรรม/โครงการ  ใช้งบประมาณรวม 88,240.00 
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2.5 นโยบายด้านความเข้มแข็งของชุมชน 
ที ่ โครงการ งบประมาณเบิกจ่าย (บาท) 
1 โครงการฝึกอบรมอาชีพการท าบายศรี การประดิษฐ์ดอกไม้ และการจัดดอกไม้

สด 
15,510.00 

2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เด็กและเยาวชน/สภาเด็กและเยาวชน 20,000.00 
3 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 3,893,600.00 
4 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 1,648,000.00 
5 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ 169,500.00 
6 โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(สปสช.) 50,000.00 
7 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลดอน

ศรีชุม 
77,000.00 

8 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 23,727.00 
9 โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่

ที่ 2 
20,000.00 

10 โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่
ที่ 3 

20,000.00 

11 โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่
ที่ 4 

20,000.00 

12 โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่
ที่ 6 

20,000.00 

13 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 13,525.00 
14 โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด 12,720.00 
15 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรสตรีต าบลดอนศรีชุม 20,000.00 
16 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติต่าง ๆ 1,668.00 

รวม    16  กิจกรรม/โครงการ  ใช้งบประมาณรวม 6,025,250.00 
 

2.6 นโยบายด้านการกีฬาและนันทนาการ 
ที ่ โครงการ งบประมาณเบิกจ่าย (บาท) 

1 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2562 25,209.00 
2 โครงการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 10,000.00 

รวม    2  โครงการ  ใช้งบประมาณรวม 35,000.00 
 
2.7 นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ที ่ โครงการ งบประมาณเบิกจ่าย (บาท) 
1 โครงการการบริหารจัดการสถานศึกษา(สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน) 20,400.00 
2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาหารกลางวันส าหรับเด็กก่อนวัยเรียน 69,950.00 
3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็กก่อนวัยเรียน 11,496.00 



 

4 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียน 191,000.00 
5 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียน 69,335.00 
6 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับงานพิธี งานรัฐพิธี งานวัน

ส าคัญฯ 
29,315.00 

7 โครงการสนับสนุนงบประมาณโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวราชการที่ 10 (อุดหนุนอ าเภอ) 

15,000.00 

8 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย 1,000.00 
9 โครงการงานประเพณี วันปีใหม่เมือง ไม่ใช้งบประมาณ 
10 โครงการอนุรักษ์และสืบสานงานประเพณีวันเข้าพรรษา 10,000.00 

รวม    10  โครงการ  ใช้งบประมาณรวม 417,496.00 
 

2.8นโยบายด้านความปลอดภัยของประชาชน 
ที ่ โครงการ งบประมาณเบิกจ่าย (บาท) 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) 117,010.00 
2 โครงการให้ความรู้ และฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยให้กับพนักงานส่วนต าบล 

สมาชิกสภา ผู้น าชุมชน 
6,860.00 

3 โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันอัคคีภัยและการระงับเหตุในสถานศึกษา และ
ประชาชนในพื้นท่ี 

13,090.00 

4 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาล
สงกรานต์ 

21,600.00 

รวม    4  โครงการ  ใช้งบประมาณรวม 158,560.00 
 
2.9 นโยบายด้านการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 

ที ่ โครงการ งบประมาณเบิกจ่าย (บาท) 
1 โครงการจัดท า/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 4,500.00 
2 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

จัดเก็บรายได้ 
84,700.00 

3 โครงการจัดท าสื่อประชา สัมพันธ์เพ่ือรณรงค์การช าระภาษี 4,380.00 
4 โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุที่ใช้ในส านักงาน 57,099.00 
5 โครงการส ารวจความพึงพอใจ 10,000.00 
6 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรท้องถิ่น 288,890.00 
7 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร และผู้น าชุมชน 57,180.00 
8 โครงการฝึกอบรมจริยธรรมและคุณธรรม บุคลากรท้องถิ่น 8,200.00 
9 สนับสนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16,000.00 
10 ปรับปรุง / ซ่อมแซม / ติดตั้งระบบสารสนเทศประจ าส านักงาน 8,346.00 

รวม    10  โครงการ  ใช้งบประมาณรวม 539,295.00 
 
 
                                                                                                                        /ผลการปฏิบัติ... 
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ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่
ผ่านมาร่วมทั้งหมด  61  กิจกรรม/โครงการ ใช้งบประมาณจ านวนทั้งสิ้น  9,487,609.00 บาท แยกเป็น 

1. การพัฒนาตามนโยบายเร่งด่วน จ านวน 7 กิจกรรม/โครงการ จ านวนเงิน  770,186.00บาท  
2. การพัฒนาตามนโยบายการพัฒนาด้านต่าง ๆ จ านวน  61 กิจกรรม/โครงการ จ านวนเงิน  

9,487,609.00 บาท 
 
3. กิจกรรม/โครงการพัฒนาโดยหน่วยงานอ่ืน ๆ  
   3.1 จังหวัดพะเยา (ผ่านทางอ าเภอ) 
ที ่ โครงการ งบประมาณเบิกจ่าย (บาท) 
1 โครงการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยให้กับผู้พิการ 20,000.00 
2 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลงหินคลุก ถนนสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 4 เชื่อม 

หมู่ที่ 6 (ถนนสายเรียบล าเหมืองขมุ) 
479,000.00 

 
3 โครงการขุดเปิดทางน้ าก าจัดวัชพืชกีดขวางทางน้ า ล าเหมืองแก่เสาร์ หมู่ที่ 6 485,000.00 
4 โครงการซ้อมแซมดาดกคอนกรีตคลองส่งน้ า ล าเหมืองแก่เสาร์ 120,000.00 
5 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 4 เชื่อม หมู่ที่ 6 (ถนน

สายเลียบล าเหมืองแก่เสาร์) 
479,000.00 

รวม    5  โครงการ  ใช้งบประมาณรวม 1,583,000.00 
 

 
ผลการด าเนินงานการพัฒนากิจกรรม/โครงการพัฒนาโดยหน่วยงานอ่ืน ๆ  จ านวน  5  โครงการ จ านวน

งบประมาณ  1,583,000.00  บาท 
 
4. กิจกรรม/โครงการพัฒนาตามความจ าเป็น และอ่ืนๆ 
ที ่ โครงการ งบประมาณเบิกจ่าย (บาท) 

1 การเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (เงินเดือน ค่าจ้าง
ลูกจ้างประจ า พนังงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปเงินประจ าต าแหน่ง 
ค่าเช่าบ้าน การศึกษาบุตร) 

7,257,503 

2 การเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเมือง(คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และเลขาสภาฯ 

1,787,280 

3 ค่าสมทบสวัสดิการ(บ าเหน็จบ านาญ ประกันสังคม) 272,821.00 
4 ค่าสาธารณูปโภค(ค่าน้ า ไฟฟ้า โทรศัพท์ ไปรษณีย์ อินเตอร์เน็ต) 119,695.00 
5 ค่าวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น 100,909.00 
6 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,280.00 
7 ค่าวัสดุก่อสร้าง 4,977.00 
8 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 43,880.00 
9 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 45,500.00 
10 ค่าวัสดุก่อสร้าง และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 41,027.00 
11 ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง 30,500.00 



 

12 ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย 20,000.00 
13 ค่าวัสดุอ่ืนๆ 19,492.00 
14 ครุภัณฑ์ส านักงาน 104,950.00 
15 ครุภัณฑ์การเกษตร 10,900.00 
16 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 707,000.00 
17 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 4,500.00 
18 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 32,140.00 
19 ค่าบ ารุงซ่อมแซม 514,799.00 
20 ค่าซ่อมแซมรถยนต์ 57,150.00 
21 ค่าจ้างเหมาบริการ(ป้ายไวนิล ค่าถ่านเอกสาร ค่าจ้างคนงาน เป็นต้น) 545,076.00 
22 รายจ่ายอื่น(ค่าโบนัส ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา ค่ากรรมการตรวจการจ้าง 

ค่าธรรมเนียม ค่าเลี้ยงรับรอง) 
573,689.00 

รวม    22  กิจกรรม/โครงการ  ใช้งบประมาณรวม 12,314,068.00 
 
ผลการด าเนินงานการพัฒนากิจกรรม/โครงการพัฒนาตามความจ าเป็น และอ่ืนๆ จ านวน  22 โครงการ จ านวน
งบประมาณ  12,314,068.00 บาท 
 
สรุป 

ผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมาสามารถแยก
กิจกรรม/โครงการที่ได้ด าเนินการ ดังนี้ 

1. การพัฒนาตามนโยบายเร่งด่วน จ านวน 7 กิจกรรม/โครงการ จ านวนเงิน  770,186.00 บาท  
2. การพัฒนาตามนโยบายการพัฒนาด้านต่าง ๆ จ านวน  61 กิจกรรม/โครงการ จ านวนเงิน  

9,487,609.00 บาท 
3. การพัฒนาโดยหน่วยงานอื่น ๆ จ านวน 5 โครงการ จ านวนงบประมาณ  1,583,000.00 บาท 
4. การพัฒนากิจกรรม/โครงการพัฒนาตามความจ าเป็น และอ่ืนๆจ านวน 22 โครงการ จ านวนงบประมาณ 

12,314,068.00 บาท   
           รวมทั้งสิ้น  จ านวน  95 กิจกรรม/โครงการ งบประมาณจ านวน  24,154,863.00 บาท 
ที่ประชุม                        - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4           เรื่อง  ญัตติเพื่อพิจารณา 

                        3.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  
                               2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

นายสนั่น  ดีปัญญา                           ขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม หรือผู้ได้รับ
ประธานสภา                       มอบหมายชี้แจงการรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                                       ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ครั้งที่ 2  
นายศิวะพันธ์  เจนใจ                          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
นักวิเคราะห์                        องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 14 ผู้บริหาร 
                                       ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ 
                                                                                                                    /พัฒนา... 
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              พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบ ในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนิผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีล่ะสองครั้งภายในเดือน เมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น จึงขอรายงานผลการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2560-2561) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ครั้งที่ 2  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ดังนี้ 

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561 – 2564) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 

เป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.01) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. บ้านร่องบัว
ลอย หมู่ที่ 2 ถนนบุญญาลังการ 

1 เม.ย. – 30 ก.ย. 62 161,500 กองช่าง 

2 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. บ้านร่องบัวลอย 
หมู่ที่ 2 ซอย 2 ร่องบัวลอย 

1 เม.ย. – 30 ก.ย. 62 37,100 

3 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนคสล.พร้อมเสริม
ผนังรางระบายน้ า หมู่ที่ 3 ซอยบุญเจริญ 

1 เม.ย. – 30 ก.ย. 62 399,500 

4 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน คสล. พร้อมเสริม
ผนังรางระบายน้ า หมู่ที่ 4 ซอยรวมใจ 

1 เม.ย. – 30 ก.ย. 62 434,900 

5 โครงการก่อสร้างรางระ บายน้ า คสล. บ้านทุ่ง
หลวงพัฒนา หมู่ที่ 6 ซอย 3 

1 เม.ย. – 30 ก.ย. 62 192,500 

6 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน คสล. พร้อม
ก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 8 ซอย 3 สันป่า
หมากเหนือ 

1 เม.ย. – 30 ก.ย. 62 197,500 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
9 ซอย 14 สันป่าหมากใต้ 

1 เม.ย. – 30 ก.ย. 62 160,500 

8 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลงหินคลุก ถนน
สายสันป่าหมากใต้ ซอย 3 

1 เม.ย. – 30 ก.ย. 62 7,400 

9 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พ้ืนที่
การเกษตร หมู่ที่ 6 ต.ดอนศรีชุม เชื่อมหมู่ที่ 11 
ต.บ้านถ้ า อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา 

1 เม.ย. – 30 ก.ย. 62 49,900 

10 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร สายสันเก้าตุ่ม หมู่ที่ 4 ต.ดอนศรีชุม 
อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา 

1 เม.ย. – 30 ก.ย. 62 69,800 

11 โครงการก่อสร้างผนัง คสล. ป้องกันตลิ่งพัง 1 เม.ย. – 30 ก.ย. 62 540,000 
(เงินสะสม) 

รวม  11  โครงการ 2,250,600 
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1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการขยายเขตจ าหน่ายประปาหมู่ที่ 2  1 เม.ย. – 30 ก.ย. 62 202,000 ส านักปลัด 
2 โครงการขยายเขตจ าหน่ายประปา หมู่ที่ 6  1 เม.ย. – 30 ก.ย. 62 223,000  
3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 4  1 เม.ย. – 30 ก.ย. 62 88,168  

รวม  3  โครงการ 513,168 
 
1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 
ที ่

 
  โครงการ/กิจกรรม 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการฝึกอบรมอาชีพการท าบายศรี การ
ประดิษฐ์ดอกไม้ และการจัดดอกไม้สด 

1 – 30 ก.ย. 62 15,510  

รวม  1  โครงการ 15,510 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 
2.1 แผนงานการศึกษา 
 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการการบริหารจัดการสถานศึกษา(สนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน) 

1 เม.ย. – 30 ก.ย. 62 20,400 ส านักปลัด 

2 โครงการส่งเสริมและสนับ สนุนอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กก่อนวัยเรียน 

1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62 69,950 

3 โครงการส่งเสริมและสนับ สนุนอาหารเสริม (นม) 
ให้แก่เด็กเล็กก่อนวัยเรียน 

1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62 11,496 

4 โครงการส่งเสริมและสนับ สนุนอาหารกลางวัน 
ให้แก่เด็กนักเรียน 

1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62 191,000 

5 โครงการส่งเสริมและสนับ สนุนอาหารเสริม (นม) 
ให้แก่เด็กนักเรียน 

1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62 69,335 

รวม  5  โครงการ 362,181 
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2.2 แผนงานสาธารณสุข 
 

 
ที ่

 
  โครงการ/กิจกรรม 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62 23,727  

2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคต่าง ๆ
(จัดซื้อน้ ายา วัคซีนและสารเคมีต่างๆ) 

1 เม.ย. – 30 ก.ย. 62 8,185  

รวม  2  โครงการ 31,912 
2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 
ที ่

 
  โครงการ/กิจกรรม 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการจัดท า/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 1 ม.ค. – มิ.ย. 62 4,500  
2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เด็กและ

เยาวชน/สภาเด็กและเยาวชน 
1 เม.ย. – 30 ก.ย. 62 20,000  

รวม  2  โครงการ 24,500 
 
 
2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

 
ที ่

 
  โครงการ/กิจกรรม 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 ส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพโครงการ
แข่งขันร าวงย้อนยุค 

1 มี.ค. – 30 เม.ย. 62   10,000 ส านักปลัด 

2 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2562 1 ม.ค. – ๒๘ ก.พ. 62 25,209 
3 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ งานพิธี 

งานรัฐพิธี งานส าคัญทางศาสนา งานประเพณี
ของไทย ของท้องถิ่น เช่น งานเทศกาลต่างๆ งาน
รัฐพิธีต่าง ๆ 

1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62 29,315 

4 โครงการอนุรักษ์และสืบสานงานประเพณีวัน
เข้าพรรษา 

1 – 30 ก.ค. 62 10,000 

รวม  4  โครงการ  74,524 
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2.5 แผนงานงบกลาง 
 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ(บาท) หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62 3,893,600 ส านักปลัด 
2 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62 1,648,000 
3 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62 169,500 
4 ส่งเสริมการด าเนินงาน สปสช. 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62 50,000 
5 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ

กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลดอนศรีชุม 
1 – 30 ก.ย. 62 77,000 

รวม  5  โครงการ 5,838,100 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาหมอกควันและไฟป่า 

1 ม.ค. 62 – 30 มี.ค. 62 9,630 ส านักปลัด 

2 โครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ าใสไร้
ผักตบชวา 

 26,860  

รวม  2  โครงการ 36,490 
 
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะและ
ลดปริมาณขยะในพ้ืนที่ 

1 – 30 มิ.ย. 62 34,350 ส านักปลัด 

2 โครงการประกวดหมู่บ้านต้นแบบด้านการบริหาร
จัดการขยะในชุมชน 

1 – 30 ก.ย. 62 17,400  

รวม  2  โครงการ 51,750 
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3.3 แผนงานการเกษตร 
 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม/โครงการ"รักน้ า รัก
ป่า รักษาแผ่นดิน" 

1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62 ไม่ใช้งบประมาณ ส านักปลัด 

รวม  1  โครงการ 0 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร) 

1 – 30 ก.ค. 62 117,010  

2 โครงการให้ความรู้ และฝึกซ้อมแผนป้องกัน
อัคคีภัยให้กับพนักงานส่วนต าบล สมาชิกสภา 
ผู้น าชุมชน 

1 เม.ย. – 30 ก.ย. 62 6,860  

3 โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันอัคคีภัยและ
การระงับเหตุในสถานศึกษา และประชาชนใน
พ้ืนที่ 

1 เม.ย. – 30 ก.ย. 62 13,090  

4 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ 

1 ธ.ค. 61 – 30 เม.ย. 62 21,600  

รวม  4  โครงการ 158,560 
 
 
4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือปกป้อง และ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62 13,525  

2 โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62 12,720  

3 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัย
ธรรมชาติ ภัยพิบัติต่าง ๆ 

1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62 1,668  

รวม  3  โครงการ 27,913 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุที่ใช้ในส านักงาน 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62 57,099 สป,คลัง,ช่าง 
2 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการท างานของ

บุคลากร และผู้น าชุมชน 
1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62 57,180  

3 โครงการฝึกอบรมจริยธรรมและคุณธรรม
บุคลากรท้องถิ่น 

1 – 30 มี.ค. 62 8,200  

4 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้บุคลากร
ท้องถิ่น 

1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62 288,890  

5 โครงการปรับปรุง / ซ่อมแซม / ติดตั้งระบบ
สารสนเทศประจ าส านักงาน 

1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62 8,346  

6 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 

1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62 84,700  

7 โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือรณรงค์การ
ช าระภาษี 

1 ธ.ค. 61 – 30 มี.ค. 62 4,380  

8 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย  1 – 30 มี.ค. 62 1,000  
9 โครงการส ารวจความพึงพอใจ 1 – 30 ก.ย. 62 10,000  

รวม  9  โครงการ 519,795 
 

ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม  
อุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชนองค์กรการกุศล 

เป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.02) 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 
2.1 แผนงานสาธารณสุข 
 
 
ที ่

 
  โครงการ/กิจกรรม 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 

1 เม.ย. – 30 ก.ย. 62 20,000 ส านักปลัด 

2 โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 

1 เม.ย. – 30 ก.ย. 62 20,000  

3 โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 

1 เม.ย. – 30 ก.ย. 62 20,000  

4 โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6 

1 เม.ย. – 30 ก.ย. 62 20,000  

รวม  4  โครงการ 60,000 
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2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
ที ่

 
  โครงการ/กิจกรรม 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรสตรีต าบลดอน
ศรีชุม 

1 – 28 ก.พ. 2562 20,000 
        

ส านักปลัด 

รวม  1  โครงการ 20,000 
2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 
ที ่

 
  โครงการ/กิจกรรม 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการสนับสนุนงบประมาณโครงการเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่ 
10 (อุดหนุนอ าเภอ) 

1 เม.ย. – 30 ก.ย. 62   15,000  

รวม  1  โครงการ 15,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 สนับสนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1 – 28 ก.พ. 62 16,000 
 
ส านักปลัด 

รวม  1  โครงการ 16,000 
 

ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
ขอประสานโครงการพัฒนาจังหวัดพะเยา (แบบ ผ.05) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลงหินคลุก ถนน
สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 4 เชื่อม หมู่ที่ 6 (ถนน
สายเรียบล าเหมืองขมุ) 

1 ก.พ. 61 – 30 มี.ค. 61 479,000 
 
กองช่าง 

2 โครงการขุดเปิดทางน้ าก าจัดวัชพืชกีดขวางทาง
น้ า ล าเหมืองแก่เสาร์ หมู่ที่ 6 

 485,000  

3 โครงการซ้อมแซมดาดกคอนกรีตคลองส่งน้ า ล า
เหมืองแก่เสาร์ 

 120,000  

4 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนสาธารณประโยชน์ 
หมู่ที่ 4 เชื่อม หมู่ที่ 6 (ถนนสายเลียบล าเหมือง
แก่เสาร์) 

 479,000  

รวม  4 โครงการ 1,563,000.00 
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ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม  

ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ (แบบ ผ.06) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 
2.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 
ที ่

 
  โครงการ/กิจกรรม 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ(บาท) หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการอนุรักษ์และสืบสานงานประเพณีวัน
สงกรานต์ 

1 – 30 เม.ย. 62 ไม่ใช้งบประมาณ ส านักปลัด 

รวม  1  โครงการ  
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561 – 2564) ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 
จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปีท่ี 1 พ.ศ. 2561 ปีท่ี 2 พ.ศ. 2562 ปีท่ี 3 พ.ศ. 2563 ปีท่ี 3 พ.ศ. 2564 รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.การพัฒนาเศรษฐกิจ 31 20,585,000 18 3,600,000 9 3,240,000 9 3,040,000 55 30,465,000 
2.การพัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

25 5,751,600 25 5,691,600 24 5,591,600 24 5,591,600 98 22,626,400 

3.การบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5 100,000 8 100,000 5 100,000 5 100,000 20 400,000 

4.การพัฒนาด้านความม่ันคงและ
ความสงบเรียบร้อย 

14 880,000 11 700,000 13 860,000 11 700,000 49 3,140,000 

5.ส่งเสริมการบรหิารจัดการใหม้ี
ประสิทธภิาพ 

11 956,000 10 956,000 10 886,000 10 886,000 42 3,684,000 

รวม 86 28,272,600 72 11,047,600 61 10,677,600 59 10,317,600 264 60,315,400 
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  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

 
ยุทธศาสตร์ 

 
ด้าน 

 
แผนงาน 

 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

 
หน่วยงานสนับสนุน 

ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง ส านักปลัด,กองคลัง 15 3,813,600.00 
เคหะและชุมชน 3 513,168.00 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 15,510.00 

2. พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม บริการชุมชนและสังคม การศึกษา ส านักปลัด กองคลัง,กองช่าง 5 362,181.00 
สาธารณสุข 7 91,912.00 
สังคมสงเคราะห์   
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 44,500.00 
การศาสนาวัฒนธรรมและฯ 6 89,524.00 
งบกลาง 4 5,838,100.00 

3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและสังคม การรักษาความสงบภายใน ส านักปลัด กองคลัง,กองช่าง 2 36,490.00 
เคหะและชุมชน 2 51,750.00 
การเกษตร 1 ไม่ใช้งบประมาณ 

4. ความมั่นคง และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

บริหารทั่วไป การรักษาความสงบภายใน ส านักปลัด กองคลัง,กองช่าง 5 158,560.00 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 27,913.00 

5. ส่งเสริมการบริหารจัด การให้มี
ประสิทธภิาพตามหลักธรรมาภิบาล 

บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป ส านักปลัด กองคลัง,กองช่าง 10 535,795.00 

รวม 66 11,579,003.00 
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จ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) เฉพาะปี 2562 ที่น ามาด าเนินการข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ า ปี 2562 

จ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี(2561 - 2564) เฉพาะปี 2562  

จ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561 - 
2564) เฉพาะปี 2562 ที่ด าเนินการตามข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 

คิดเป็นร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่  1 
       จ านวน  28  โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่  2 
       จ านวน  25  โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่  3 
       จ านวน   8  โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่  4 
       จ านวน  11  โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่  5 
       จ านวน  10  โครงการ 
 

 
19  โครงการ 

 
22  โครงการ 

 
  6  โครงการ 

 
8  โครงการ 

 
9  โครงการ 

 
23.17 

 
26.82 

 
7.31 

 
9.75 

 
10.97 

รวม  82  โครงการ 66  โครงการ 80.48 
 

คิดเป็นร้อยละในการน าโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561 - 2564) เฉพาะปี 2562 ที่ปรากฏใน
ข้อบัญญัติ    งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562  ดังนี้ 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561 - 2564) เฉพาะปี 2562   จ านวน 
72  โครงการ 

2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาสามปีที่ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2562   จ านวน  66  โครงการ 

                                       คิดเป็นร้อยละ  =   66 x 100   =   80.48 
                                                                     82                                                     

  ระดับความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  =   80.55 
  ข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561 – 2564) ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2562 
 1) ในการจัดท าแผนพัฒนาประจ าปีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลควรจะมีการ
พิจารณาโครงการที่บรรจุไว้ในแผนต้องมีความเหมาะสม และสามารถด าเนินการได้จริง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการ
วางแผนพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามนโยบายที่วางไว้อย่างเป็นรูปธรรม 
             2) ให้หาแนวทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโครงการ ให้ราษฎรทราบ โดย ส.อบต. หมู่บ้านนั้น ๆ ต้อง
แจ้งให้ประชาชนทราบเพ่ือให้ประชาชนมีสว่นรว่มมากขึ้น หรือแจ้งให้ประชาชนในการประชุมหมู่บ้าน 
                                                                                                                   /3 การรายงาน... 
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                    3) การรายงานผลการด าเนินงาน โครงการต่าง ๆ ของ อบต. น้อยมาก ควรท าให้ประชาชนรับรู้มากขึ้น 
เพ่ือการมีส่วนร่วมและโปร่งใส 
        4) ควรให้มีการติดตามและประเมินผลเป็นรายโครงการรวมถึงการส ารวจความพึงพอใจด้วย 
         5) ควรมีการประสานงานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
โดยเฉพาะ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลให้ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่เขามีศักยภาพกว่า 
             6) เห็นควรให้มีการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน โครงการต่าง ๆ ของ อบต. และประกาศให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน และมีการแจ้งให้กอง/งานต่าง ๆ รับทราบผลการด าเนินงานในภาพรวมของกอง/งาน
เพ่ือจะได้น าไปปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นหรือรักษามาตรฐานที่ดีอยู่แล้วให้ดีต่อไป 
               
นายสนั่น  ดีปัญญา                สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะมีข้อซักถาม หรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภา   
ที่ประชุม                            - ไม่มี                    
ที่ประชุม                            - รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี  5                        เรื่องอ่ืนๆ  
นายสนั่น  ดีปัญญา                       ท่านผู้บริหาร สมาชิกสภา หรือท่านผู้มีเกียรติท่านใด มีข้อเสนอแนะ 
ประธานสภาฯ               หรือข้อหารือให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมทรับทราบและ 

                                พิจารณา ขอเรียนเชิญครับ 

นางสาวอรสา  ไชยเมือง                เนื่องด้วย อ าเภอดอกค าใต้ ได้เชิญผู้บริหาร ปลัดท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่
ปลัด อบต.                      กองช่าง ได้เข้าร่วมหารือเกี่ยวกับแนวเขตพ้ืนที่ของแต่ล่ะท้องถิ่น ปรากฏว่า แนว 

                                  เขตรับผิดชอบของล่ะท้องถิ่น ไม่ตรงกับแนวเขตตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง ก าหนดเขตต าบลในท้องที่อ าเภอ จังหวัด ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 12 ตุลาคม 2541  
ประกอบ กับการบริการสาธารณะ ด้านการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย มีปัญหา อุปสรรค การ
รายงานสถานการณ์สาธารณภัย หรือภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพ่ือประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน  เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้อง   โดยเฉพาะผู้ครอบครองที่ดิน ที่นา ในพื้นที่ท้องที่อ่ืน เช่นเทศบาล
บ้านถ้ า องค์การบริหารส่วนต าบลสันโค้ง  ไม่ได้รับความสะดวกในการขอรับความช่วยเหลือ หรือขาดโอกาสใน
การพัฒนาถนนสู่พื้นที่เกษตรของตนเอง  ดังนั้น เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน จึงเห็นควรตรวจสอบแนว
เขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของราษฎรที่อาศัยในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม แต่มีพ้ืนที่
การเกษตรในท้องถิ่นอ่ืน 
 
 
 

                                                                                                                  /นายค ารณ....                                                   
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นายค ารณ  ปวงค าตัน                   กระผมเห็นชอบ ให้ด าเนินการส ารวจแนวเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6           ต าบลดอนศรีชุม ให้สอดคล้องกับความจริง โดยเฉพาะกรณีการเกิดสาธารณภัย                                 
ด้านการเกษตร เกษตรกร หมู่ที่ 6 มีพ้ืนที่นา อยู่นอกเขตพ้ืนที่ อบต. ดอนศรีชุม  เช่นอยู่ในเขตเทศบาลบ้านถ้ า 
ไม่ได้รับความสะดวก กรณีการแจ้งเหตุเกิดความเสียหายพ้ืนที่ประสบภัย  ต้องไปแจ้งต่อเทศบาลบ้านถ้ า หรือ
ผู้น าท้องที่ต าบลบ้านถ้ า ระยะทางการเดินทางไปแจ้งความเสียหายห่างไกล การตรวจสอบพ้ืนที่ประสบภัยของ
เจ้าหน้าที่เทศบาลบ้านถ้ าก็ล่าช้า  เพราะพ้ืนที่อยู่ห่างไกลชุมชนบ้านถ้ า  ท าให้การประกาศพ้ืนที่ประกาศเขต
พ้ืนที่ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และ
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ไม่ทันต่อเหตุการณ์ และไม่ได้รับการช่วยเหลือจากทางราชการ อีกประการ
ส าคัญ การพัฒนาถนน สู่พ้ืนที่การเกษตรของเกษตรกร หมู่ที่ 6 ไม่ได้รับการพัฒนาจากเทศบาลบ้านถ้ าที่เป็น
เจ้าของพ้ืนที่ความรับผิดชอบ  ต้องขอความช่วยเหลือจาก หน่วยงานอื่น ๆ หรือต้องรวบรวมเงินกันเองในการ
พัฒนาถนนสู่พ้ืนที่การเกษตร  หากองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมสามารถ ปรับแนวเขตพ้ืนที่นา ให้เข้ามา
อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม จะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร 
หมู่ที่ 6 ที่มีพ้ืนที่นาในเขตเทศบาลบ้านถ้ า หรือท้องถิ่นอ่ืนครับ                                                
นายสมนึก  วงศ์รักษา                   กระผมเห็นด้วยกับนายค ารณ  ปวงค าตัน เนื่องจากเกษตรกร หมู่ที่ 6 
รองนายก อบต.              ที่มีพ้ืนที่นาอยู่ในเขตเทศบาลบ้านถ้ า หรือท้องถิ่นอ่ืน ไดรับความเดือดร้อน  
                                 ถนนพ้ืนทีสู่่การเกษตรไม่ได้รับการพัฒนา ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ  การจราจรล าบาก 
การน าผลผลิตสู่ท่องตลาด ก็ล าบาก ควรให้มีการปรับปรุงแนวเขตให้มาอยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอน
ศรีชุม เพ่ือที่จะได้พัฒนาตามความต้องการของเกษตรกรต่อไป  
นางรักษ์  ไชยกุล                            ในฐานะก านันต าบลดอนศรีชุม มีความคิดเห็นให้ด าเนินการแก้ไขแนว
ก านันต าบลดอนศรีชุม         เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ให้สะดวกต่อการบริการสาธารณะ  
ที่ประชุม                                    เห็นชอบให้มีการส ารวจพื้นที่แนวเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอน 
                                   ศรีชุม ให้ตรงกับสภาพความเป็นจริง เกษตรกรที่มีพ้ืนที่นาอยู่ในเขตพ้ืนที่อ่ืน  
ควรปรับเปลี่ยนให้มาอยู่ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม เพ่ือสะดวกในการพัฒนาถนนสู่พ้ืนที่
การเกษตร และการประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  เขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย  ให้ทันต่อเหตุการณ์   ซึ่งเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนของเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม แต่พ้ืนที่การเกษตรอยู่ใน
ท้องถิ่นอ่ืน  
นายสม  อุปนันท์                            ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบให้มีการด าเนินการแก้ไขแนวเขตพ้ืนที่องค์การ 
นายก อบต.                       บริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของของเกษตรกรที่ 
                                    อาศัยอยู่ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม แต่พ้ืนที่การเกษตรอยู่ใน
ท้องถิ่นอ่ืน   จะได้แจ้งให้ ปลัด อบต. และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ด าเนินการประสานงานผู้เกี่ยวข้อง เดินส ารวจ
แนวเขตตามสภาพความเป็นจริง และด าเนินการแก้ไขตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป 
 
 

                                                                                                         นายธนาการ... 
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นายธนาการ  เสมอใจ                    แจ้งเรื่องการเบิกจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ตามโครงการสนับสนุนการ
นักพัฒนาชุมชน             เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจ าปีงบประมาณ  
                                 พ.ศ.2559 เพ่ิมเติมตามมติคณะรัฐมนตรี  

                         ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้
พิการหรือทุพพลภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕59 (เพ่ิมเติม) ครั้งที่ และแจ้งซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่าย
งบประมาณงบประมาณ กรณีไม่ได้ประมาณการรายรับไว้และไม่สามารถตราข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติมได้ทันเมื่อสิ้นปีงบประมาณ เงินที่ได้รับการจัดสรรจะตกเป็นเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้มีสิทธิที่ได้รับเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อาจขอท าความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือใช้จ่ายเงินสะสมไปจ่ายเบี้ยความพิการตามที่ได้รับ
จัดสรร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 89 ประกอบกับค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 
181/2548 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2548 ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณา
อนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าว                       
จ านวน  40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมไม่ได้ประมาณการรายรับ
และไม่สามารถตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมได้ทันเมื่อสิ้นปีงบประมาณ จึงท าให้งบประมาณที่
ได้รับการจัดสรรตกเป็นเงินสะสม  

ข้อระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และตรวจเงินของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
 2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3487  ลงวันที ่2 กันยายน 2562 
เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุน
การเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕59 (เพ่ิมเติม) ครั้ง
ที่ 5 

3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 3064 ลงวันที่ 28 กันยายน 
2561 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อุดหนุนทั่วไป เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการสนับสนุน การเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕59 เพิ่มเติม 

 เพ่ือให้การปฏิบัติงานด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบฯ และเพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้
มีสิทธิที่ได้รับเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมได้เสนอ
หนังสือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เพ่ือขอท าความตกลงยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗   

 
                                                                                                    /และแก้ไข... 
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และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ  89  เพ่ือน ามาใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยความพิการให้แก่ผู้มีสิทธิฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2558 – เดือนกรกฎาคม 2559 (จ านวน 10 เดือน)  จ านวน 9 ราย เป็นเงินจ านวน 40,000 บาท (สี่หมื่น
บาทถ้วน)  

ทั้งนี้ได้เบิกจ่ายเบี้ยความพิการ ตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพ่ิมเติมตามมติคณะรัฐมนตรี ให้แก่ผู้ที่มีสิทธิ จ านวน 9 ราย
ไปแล้ว เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562  
ที่ประชุม                            - รับทราบ 

นายสนั่น  ดีปัญญา                         ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านต้องการเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มี
ประธานสภา                    บัดนี้ ที่ประชุมได้ด าเนินการประชุมสภาฯ มาครบตามระเบียบวาระการประชุม 

                                  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1  
                                  ประจ าปี พ.ศ. 2562  เรียบร้อยแล้ว จึงขออนุญาตปิดการประชุม   
เลิกประชุมเวลา    12.30 น. 
                                                               
                                              อรสา   ไชยเมือง                 ผู้บันทึกการประชุม 
                               ( นางสาวอรสา  ไชยเมือง ) 
       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
 

- คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ ได้ด าเนินการตรวจสอบ 
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 วันที่ 29 ธันวาคม 2562 
เรียบร้อยแล้ว 

                                            สงัด  ปัญญา            ประธานคณะกรรมการ           
                                                 (นายสงัด     ปัญญา) 
 

                                                                        ศิริพงษ์  เมืองชุม        กรรมการ 
                                                             ( นายศิริพงษ์  เมืองชุม ) 
  

                                                                         วิทวัส  ปัญญา          กรรมการ                     
                                                           (นายวิทวัส    ปัญญา)      
 

                             - สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมฯ  ใน
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563  เมื่อวันที ่28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2563    
               ลงชื่อ           สนั่น  ดีปัญญา                          
         ( นายสนั่น  ดีปัญญา  ) 
                                         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 



 

 


