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 ค ำแถลงรำยงำน 
 

แสดงผลกำรปฏิบตัิงำนตำมนโยบำยนำยกองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลดอนศรชีุม 
เรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุมและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุม 
ที่เคำรพทุกท่ำน 
 ตำมที่กระผม นำยสม  อุปนันท์ ซึ่งได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนต าบลดอนศรีชุมให้ด ารงต าแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม เมื่อวันที่ 13 พฤษภำคม  2555 และได้แถลงนโยบายการบริหารราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ก่อนเข้ารับหน้าที่เมื่อวันที่ 15 มิถุนำยน 2555นโยบายดังกล่าวประกอบด้วย   

1. นโยบำยเร่งด่วน 
              1.1 ด าเนินการขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะและซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะ ในพื้นที่ทุก
หมู่บ้านเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

   1.2 ด าเนินการขยายเขตประปาให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน 
              1.3 แก้ไขปัญหาถนนช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ในเส้นทางท่ีติดต่อระหว่างต าบลและในเส้นทางในพ้ืนที่ทาง
การเกษตรของราษฎรภายในต าบล  

   1.4 ก่อสร้างรางระบายน้ าให้ทั่วถึง เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ 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. นโยบำยกำรพัฒนำด้ำนต่ำง ๆ 
              2.1 นโยบำยด้ำนเศรษฐกิจ 

       (1) การแก้ไขปัญหาความยากจน โดยสร้างรายได้และกระจายรายได้ 
       (2) สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่าง ๆให้มีรายได้และกระจายรายได้เพ่ิมยิ่งขึ้น 
       (3) สนับสนุนส่งเสริมใหป้ระชาชนด ารงชีวิตแบบพอเพียง 

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

หน่วยงานราชการ 
   2.3 นโยบำยด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

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

        (3) จัดหาปรับปรุงสถานที่ออกก าลังกาย ให้เพียงพอต่อประชาชนในชุมชน 
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              2.4 นโยบำยด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
        (1) ส่งเสริมและรณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

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

              2.5 นโยบำยด้ำนควำมเข้มแข็งของชุมชน 
                  (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 นโยบำยด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร 

                  (1) ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการทุกระดับเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

        (2) ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับชุมชน 
   2.7 นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
        (1) ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

         (2) ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
         (3) พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้น่าอยู่และมีประสิทธิภาพ 

   2.8 นโยบำยด้ำนควำมปลอดภัยของประชำชน 
         (1) สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
         (2) การสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ 
         (3) สนับสนุน สมาชิก อปพร.อบต.ดอนศรีชุมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
         (4) ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อทุกประเภท 

             2.9 นโยบำยด้ำนกำรบริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุม 
         (1) ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมุ่งเน้น

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกๆด้าน โดยการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมปฏิบัติ และร่วมรับผลประโยชน์ เพ่ือประชาชนชาวต าบล
ดอนศรีชุม 
                    (2) บริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมโดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิ
บาล 
                    (3) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้แก่ประชาชนและองค์กร
อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
                    (4) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอแนะ 
และแสดงความคิดเห็นร่วมปฏิบัติงาน และตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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                    (5) พัฒนาองค์กร บุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
         (6) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยได้ปฏิบัตินโยบำยดังกล่ำวภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 5 ยุทธศำสตร์  อันได้แก่   

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคม กำรศึกษำและวัฒนธรรม 
3. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคงและสงบเรียบร้อน 
5. ยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล 

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   ภำยใต้ประชำคมอำเซียน” 

และได้ใช้นโยบายดังกล่าวเป็นแนวทางในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ในรอบ
ปีที่ผ่านมานั้น 

บัดนี้ กระผมและคณะผู้บริหาร ได้บริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมมาจนสิ้นปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2561 แล้ว ซึ่งตามมาตราที่ 58/5 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546) ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี กระผมและคณะผู้บริหาร จึงได้
รวบรวมผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา และได้จัดท าเป็นรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายเสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้มอบให้กับท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรี
ชุม ทุกท่านใช้ประกอบการแถลงผลการด าเนินงานในวันนี้ และขอสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายในรอบปีที่ผ่านมา
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)ให้ท่านได้รับทราบ ดังนี้ 

 

1. ด้ำน นโยบำยเร่งด่วน 
ที ่ โครงกำร งบประมำณเบิกจ่ำย (บำท) 

1 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบ ๓ 
ช่องทาง) พิกัดที่X ๖๐๙๓๓๔ Y ๒๑๑๗๓๘๔(ล าเหมืองแก่เสาร์) 

86,500.00 

2 โครงการปรับปรุง /ซ่อมแซมท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบ ๓ 
ช่องทาง) พิกัดที่X ๖๐๙๓๖๖ Y ๒๑๑๗๕๖๘(ล าเหมืองแก่เสาร์) 

86,500.00 

3 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมท่อระบายน้ าคอน กรีตเสริมเหล็ก(แบบ ๔ 
ช่องทาง) พิกัดที่ X ๖๐๙๓๓๔ Y ๒๑๑๗๓๘๔(ล าเหมืองร่องสะเด็ด) 

158,500.00 

4 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลูกรังหรือหินผุ ข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร(สายสัน
เก้าตุ้ม สายสันเก้าเกลือ) 

200,000.00 

5 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลูกรังหรือหินผุข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร(สายร่อง
ชุม) 

43,500.00 



๔ 
 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมงานนโยบายและแผน 
 

๔ 

6 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลูกรัง หรือหินผุข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร(สาย
ประชาสุขสันต์) 

57,200.00 

7 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลูกรัง หรือหินผุเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร(สายร่อง
ลึก) 

50,000.00 

8 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลูกรัง หรือหินผุข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร(สาย
ประชาสุขสันต์) 

57,200.00 

9 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติต่าง ๆ 30,786.00 
รวม    9  กิจกรรม/โครงกำร  ใช้งบประมำณรวม 770,186.00 

 

2. นโยบำยกำรพัฒนำด้ำนต่ำง ๆ 
          2.1 นโยบำยด้ำนเศรษฐกิจ 

การกู้ยืมเงินเศรษฐกิจชุมชน จ ำนวน  ๗ กลุ่ม  วงเงิน  220,005.00 บำท 
        

2.2 นโยบำยด้ำนกำรเกษตร 
ที ่ โครงกำร งบประมำณเบิกจ่ำย (บำท) 
1 โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 63,642.00 

รวม    1  กิจกรรม/โครงกำร  ใช้งบประมำณรวม 63,642.00 
 

2.3นโยบำยด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
ที ่ โครงกำร งบประมำณเบิกจ่ำย (บำท) 

1 โครงการปรับปรุงเสริมราวสะพานกันตก หมู่ที่ ๘  51,000.00 
2 โครงการถมดินปรับพ้ืนที่บริเวณส านักงาน อบต.ดอนศรีชุม 37,600.00 
3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า บ้านร่องบัวลอย หมู่ที่ ๒ 158,500.00 
4 โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า 209,700.00 
5 โครงการก่อสร้างอาคารอเนก ประสงค์ บ้านทุ่ง หมู่ที่ ๔ 262,500.00 
6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. บ้านทุ่งหลวงพัฒนา หมู่ที่ ๖ 370,900.00 
7 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อบต. 119,000.00 
8 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลงหินคลุกถนนสายร่องสะเด็ด เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
9 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลงหินคลุกถนนสายรวมใจ 153,000.00 
10 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลงหินคลุกถนนสายท่าข้าม 78,500.00 
11 โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพังทลาย 171,500.00 
12 โครงการขยายเขตจ าหน่ายประปาหมู่ที่ 9 200,000.00 
13 โครงการขยายเขตจ าหน่ายประปาหมู่ที่ 4 130,000.00 
14 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 8 265,121.00 
15 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 4 48,927.00 

รวม    15  กิจกรรม/โครงกำร  ใช้งบประมำณรวม 2,256,248.00 
 

2.4 นโยบำยด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
ที ่ โครงกำร งบประมำณเบิกจ่ำย (บำท) 

1 โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน ไม่ใช้งบประมาณ 
2 โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน 28,945.00 
3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน     5,000.00 
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4 โครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ าใสไร้ผักตบชวา 7,560.00 
รวม    4  กิจกรรม/โครงกำร  ใช้งบประมำณรวม 41,505.00 

 

2.5 นโยบำยด้ำนควำมเข้มแข็งของชุมชน 
ที ่ โครงกำร งบประมำณเบิกจ่ำย (บำท) 
1 โครงการเนื่องในวันท้องถิ่นไทย 2,200.00 
2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เด็กและเยาวชน/สภาเด็กและ

เยาวชน 
37,000.00 

3 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 3,611,900.00 
4 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 1,504,800.00 
5 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ 176,000.00 
6 โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(สปสช.) 50,000.00 
7 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 22,960.00 
8 โครงการสนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข 
80,000.00 

 
9 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือปกป้อง และเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์ 
2,171.00 

10 โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่ใช้งบประมาณ 
11 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการสนับสนุนการจัดท า ทบทวน แผนหมู่บ้าน/

ชุมชน 
ไม่ใช้งบประมาณ 

12 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพองค์กรสตรีต าบลดอนศรีชุม 20,000.00 
รวม    12  กิจกรรม/โครงกำร  ใช้งบประมำณรวม 5,507,031.00 

 

2.6นโยบำยด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร 
ที ่ โครงกำร งบประมำณเบิกจ่ำย (บำท) 

1 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2561 14,780.00 
2 โครงการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 3,600.00 

รวม    2  โครงกำร  ใช้งบประมำณรวม 18,380.00 
 

2.7 นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
ที ่ โครงกำร งบประมำณเบิกจ่ำย (บำท) 

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับงานพิธี งานรัฐพิธี งานวัน
ส าคัญฯ 

50,750.00 

2 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย 2,200.00 
3 โครงการงานประเพณี วันปีใหม่เมือง ไม่ใช้งบประมาณ 
4 โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ไม่ใช้งบประมาณ 
5 ส่งเสริมและสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็กก่อนวัยเรียนและเด็ก

นักเรียน 
99,339.00 

6 ส่งเสริมและสนับสนุนอาหารกลางวัน 234,800.00 
7 โครงการการบริหารจัดการสถานศึกษา(สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน) 15,300.00 

รวม    7  โครงกำร  ใช้งบประมำณรวม 402,389.00 
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2.8นโยบำยด้ำนควำมปลอดภัยของประชำชน 

ที ่ โครงกำร งบประมำณเบิกจ่ำย (บำท) 
1 โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ 4,269.00 
2 โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันอัคคีภัยและการระงับเหตุในสถานศึกษา 

และประชาชนในพ้ืนที่ 
17,003.00 

3 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด 20,000.00 
4 โครงการฝึกซ้อมแผนช่วยเหลือ และบรรเทาเหตุ อัคคีภัย อุทกภัย ฯลฯ ไม่ใช้งบประมาณ 

รวม    4  โครงกำร  ใช้งบประมำณรวม 41,272.00 
 

2.9 นโยบำยด้ำนกำรบริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุม 
ที ่ โครงกำร งบประมำณเบิกจ่ำย (บำท) 

1 โครงการจัดท า/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 6,425.00 
2 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

จัดเก็บรายได้ 
22,310.00 

3 โครงการจัดท าสื่อประชา สัมพันธ์เพ่ือรณรงค์การช าระภาษี 6,150.00 
4 โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุที่ใช้ในส านักงาน 61,549.00 
5 โครงการส ารวจความพึงพอใจ 10,000.00 
6 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรท้องถิ่น 136,187.00 
7 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร และผู้น าชุมชน 105,450.00 
8 โครงการฝึกอบรมจริยธรรมและคุณธรรม บุคลากรท้องถิ่น 9,265.00 
9 สนับสนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16,000.00 
10 ปรับปรุง / ซ่อมแซม / ติดตั้งระบบสารสนเทศประจ าส านักงาน 6,000.00 

รวม    10  โครงกำร  ใช้งบประมำณรวม 379,336.00 
 

 ผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยที่ได้แถลงไว้ต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 
2561 ที่ผ่ำนมำร่วมทั้งหมด  64 กิจกรรม/โครงกำร ใช้งบประมำณจ ำนวนทั้งสิ้น  9,479,989.00 บำท แยกเป็น 

1. การพัฒนาตามนโยบายเร่งด่วน จ านวน 9 กิจกรรม/โครงการ จ านวนเงิน  770,186.00บาท  
2. การพัฒนาตามนโยบายการพัฒนาด้านต่าง ๆ จ านวน  55 กิจกรรม/โครงการ จ านวนเงิน  8,709,803.00
บาท 
 

3. กิจกรรม/โครงกำรพัฒนำโดยหน่วยงำนอ่ืน ๆ  

   3.1 จังหวัดพะเยำ (ผ่ำนทำงอ ำเภอ) 
ที ่ โครงกำร งบประมำณเบิกจ่ำย (บำท) 
1 โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่ 6 ต.ดอนศรีชุม                  800,000.00  
2 โครงการเสริมผิวถนนลงหินคลุกสายเรียบล าเหมืองขมุ                 450,000.00  
3 โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 ซอย 4 เชื่อม ต.สันโค้ง  305,000.00 

รวม    3  โครงกำร  ใช้งบประมำณรวม 1,555,000.00 
 

3.2กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
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 โครงกำร งบประมำณเบิกจ่ำย (บำท) 
1 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก 

คอนกรีต 
3,380,000.00 

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายร่องสะเด็ด หมู่ 4 - 6 978,000.00 
รวม    2  โครงกำร  ใช้งบประมำณรวม 4,358,000.00 

 

ผลกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำกิจกรรม/โครงกำรพัฒนำโดยหน่วยงำนอ่ืน ๆ  จ ำนวน  5 โครงกำร จ ำนวน
งบประมำณ  5,913,000.00 บำท 

 

4. กิจกรรม/โครงกำรพัฒนำตำมควำมจ ำเป็น และอ่ืนๆ 
ที ่ โครงกำร งบประมำณเบิกจ่ำย (บำท) 

1 การเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (เงินเดือน เงิน
ประจ าต าแหน่ง ค่าเช่าบ้าน การศึกษาบุตร) 

5,319,659.00 

2 การเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง(ค่าจ้าง
ลูกจ้างประจ า พนังงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป) 

1,303,190.00 

3 การเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเมือง
(คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเลขาสภาฯ 

1,842,720.00 

4 ค่าสมทบสวัสดิการ(บ าเหน็จบ านาญ ประกันสังคม) 214,799.00 
5 ค่าสาธารณูปโภค(ค่าน้ า ไฟฟ้า โทรศัพท์ ไปรษณีย์ อินเตอร์เน็ต) 243,923.00 
6 ค่าวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น 114,880.00 
7 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 4,150.00 
8 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 38,300.00 
9 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 44,920.00 
10 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 18,829.00 
11 ค่าวัสดุก่อสร้าง และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 49,065.00 
12 ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง 18,000.00 
13 ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย 14,050.00 
14 ครุภัณฑ์ส านักงาน 153,550.00 
15 ครุภัณฑก์่อสร้าง 7,000.00 
16 ครุภัณฑย์านพาหนะและขนส่ง 36,000.00 
17 ครุภัณฑง์านบ้านงานครัว 50,000.00 
18 ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ 27,600.00 
19 ครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ 28,000.00 
20 ครุภัณฑเ์ครื่องดับเพลิง 130,000.00 
21 ค่าซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ 39,005.00 
22 ค่าซ่อมแซมถนน และรางระบายน้ า 113,200.00 
23 ค่าซ่อมแซมรถยนต์ 42,626.00 
24 ค่าจ้างเหมาบริการ(ป้ายไวนิล ค่าถ่านเอกสาร ค่าจ้างคนงาน เป็นต้น) 450,466.00 
25 ค่าจ้างเหมารถบรรทุกกากยาง 36,500.00 
26 รายจ่ายอื่น(ค่าโบนัส ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา ค่ากรรมการตรวจการจ้าง 

ค่าธรรมเนียม ค่าเลี้ยงรับรอง) 
992,160.00 



๘ 
 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมงานนโยบายและแผน 
 

๘ 

รวม    26  กิจกรรม/โครงกำร  ใช้งบประมำณรวม 11,332,592.00 
 

ผลกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำกิจกรรม/โครงกำรพัฒนำตำมควำมจ ำเป็น และอ่ืนๆ จ ำนวน  26 โครงกำร 
จ ำนวนงบประมำณ 11,332,592.00 บำท 
 

สรุป 
ผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมาสามารถแยก

กิจกรรม/โครงการที่ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
1. การพัฒนาตามนโยบายเร่งด่วน จ านวน 9 กิจกรรม/โครงการ จ านวนเงิน  770,186.00บาท  
2. การพัฒนาตามนโยบายการพัฒนาด้านต่าง ๆ จ านวน 55 กิจกรรม/โครงการ จ านวนเงิน  8,709,803.00
บาท 
3. การพัฒนาโดยหน่วยงานอื่น ๆ จ านวน 5 โครงการ จ านวนงบประมาณ  5,913,000.00 บาท 
4. การพัฒนากิจกรรม/โครงการพัฒนาตามความจ าเป็น และอ่ืนๆจ านวน 26 โครงการ จ านวนงบประมาณ  
11,332,592.00 บาท   
 รวมทั้งสิ้น  จ ำนวน  95 กิจกรรม/โครงกำร งบประมำณจ ำนวน  26,734,581.00 บำท 


