
        
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
เรื่อง  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจ าปี ๒๕๖๓ 

******************* 
 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ บัญญัติไว้ว่า ในการด าเนินงาน 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้
ประชาชนทราบ และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๖๔ มาตรา ๕๘/๕ วรรคห้า บัญญัติให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี และวรรคหกค าแถลงนโยบายของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลและรายงานแสดงผลผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 
 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
มาตรา ๒๕๓ และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๔๖ มาตรา ๕๘/๕ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม จึงขอประกาศรายงานแสดงผลผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบาย ประจ าปี ๒๕๖๓  มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนศรีชุม ดังนี้ 

ค าแถลง 
เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุ      
         ที่เคารพ ทุกท่าน 
 ตามที่กระผม นายสม  อุปนันท์ ซึ่งได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนต าบลดอนศรีชุมให้ด ารงต าแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ และได้แถลงนโยบายการบริหารราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ก่อนเข้ารับหน้าที่เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ นโยบายดังกล่าวประกอบด้วย   

๑.นโยบายเร่งด่วน 
              ๑.๑ ด าเนินการขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะและซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะ ในพ้ืนที่ทุก
หมู่บ้านเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
              ๑.๒ ด าเนินการขยายเขตประปาให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน 
              ๑.๓ แก้ไขปัญหาถนนช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ในเส้นทางท่ีติดต่อระหว่างต าบลและในเส้นทางในพ้ืนที่ทาง
การเกษตรของราษฎรภายในต าบล  
              ๑.๔ ก่อสร้างรางระบายน้ าให้ทั่วถึง เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
        ๑.๕ จัดสวัสดิการสังคมและกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสใน
สังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
              ๑.๖ ส่งเสริมกิจกรรมด้านเด็กและเยาวชน ในด้านกีฬาและนันทนาการเพ่ือให้ห่างไกลจากยาเสพติด 



                                                                - ๒ - 
              ๑.๗ ปรับระบบบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมโดยใช้หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี เพื่อให้การบริหารราชการบรรลุเป้าหมาย  ดังต่อไปนี้ 
                  (๑) เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
                  (๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
                  (๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
                  (๔) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
                  (๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
                  (๖) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
                  (๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 

๒.นโยบายการพัฒนาด้านต่าง ๆ 
              ๒.๑ นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
             (๑) การแก้ไขปัญหาความยากจน โดยสร้างรายได้และกระจายรายได้ 
                (๒) สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่าง ๆให้มีรายได้และกระจายรายได้เพ่ิมยิ่งข้ึน 

      (๓) สนับสนุนส่งเสริมใหป้ระชาชนด ารงชีวิตแบบพอเพียง 
              ๒.๒ นโยบายด้านการเกษตร 

      (๑) ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      (๒) ส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพเพ่ือลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 
      (๓) ส่งเสริมการจัดท าไร่นาสวนผสมเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชน และ

หน่วยงานราชการ 
   ๒.๓ นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

                (๑) ส่งเสริมการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง 
                (๒) ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ 

     (๓) จัดหาปรับปรุงสถานที่ออกก าลังกาย ให้เพียงพอต่อประชาชนในชุมชน 
              ๒.๔ นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

      (๑) ส่งเสริมและรณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

      (๒) สนับสนุนให้มีระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชนเพ่ือสุขอนามัยและสุขภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
      (๓) ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
      (๔) สนับสนุนการด าเนินโครงการลดภาวะโลกร้อนและการรณรงค์แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 
      (๕) ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ส าคัญ และสร้างสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ 

              ๒.๕ นโยบายด้านความเข้มแข็งของชุมชน 
                (๑) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีในด้านสาธารณสุขและสุขภาพด้านการกีฬา 

      (๒) สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
      (๓) สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
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      (๔) สนับสนุนการด าเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

      (๕) สนับสนุนการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติและอัคคีภัย 
      (๖) การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
      (๗) การส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม 
      (๘) ส่งเสริมการสร้างครอบครัวอบอุ่น เข้มแข็งโดยส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวมีความรัก ความเข้าใจมี

จิตส านึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อสังคม รู้จักบทบาทและหน้าที่ตนเองไม่สร้างปัญหาให้เป็นภาระแก่สังคม 
   ๒.๖ นโยบายด้านการกีฬาและนันทนาการ 

                (๑) ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการทุกระดับเพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
      (๒) ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับชุมชน 
   ๒.๗ นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
      (๑) ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

       (๒) ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       (๓) พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้น่าอยู่และมีประสิทธิภาพ 
             ๒.๘ นโยบายด้านความปลอดภัยของประชาชน 
                  (๑) สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                  (๒) การสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ 
                  (๓) สนับสนุน สมาชิก อปพร.อบต.ดอนศรีชุมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

      (๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อทุกประเภท 
             ๒.๙ นโยบายด้านการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 

      (๑) ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมุ่งเน้นให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในทุก ๆ ด้าน โดยการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมปฏิบัติ และร่วมรับผลประโยชน์ เพ่ือประชาชนชาวต าบล
ดอนศรีชุม 
                 (๒) บริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม โดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
                 (๓) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้แก่ประชาชนและองค์กรอ่ืน 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
                 (๔) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอแนะ 
และแสดงความคิดเห็นร่วมปฏิบัติงาน และตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
                 (๕) พัฒนาองค์กร บุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

      (๖) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยได้ปฏิบัตินโยบายดังกล่าวภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕ ยุทธศาสตร์  อันได้แก่   
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 
๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงและสงบเรียบร้อน 



                                                     - ๔ - 
๕. 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 

บัดนี้ กระผมและคณะผู้บริหาร ได้บริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมมาจนสิ้นปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว ซึ่งตามมาตราที่ ๕๘/๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖) ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี กระผมและคณะผู้บริหาร จึงได้
รวบรวมผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา และได้จัดท าเป็นรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายเสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้มอบให้กับท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรี
ชุม ทุกท่านใช้ประกอบการแถลงผลการด าเนินงานในวันนี้ และขอสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายในรอบปีที่ผ่านมา   
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) ให้ท่านได้รับทราบ ดังนี้ 
 

๑. ด้าน นโยบายเร่งด่วน 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณเบิกจ่าย 

(บาท) 
๑ โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนหินคลุก ถนนสาธารณประโยชน์ (ถนนสาย

ประชาสุขสันต์) หมู่ที่ ๓ บ้านคลองประปา 
๙๔,๕๐๐.๐๐ 

๒ โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนหินคลุก ถนนสาธารณประโยชน์ (ถนนสาย
เลียบล าเหมืองร่องลึก) หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งหลวงพัฒนา 

๖๗,๕๐๐.๐๐ 

๓ โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนหินคลุก ถนนสาธารณประโยชน์ (ถนนสาย
เลียบล าเหมืองร่องสะเด็ด) หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่ง 

๓๔,๘๐๐.๐๐ 

๔ โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนหินคลุก ถนนสาธารณประโยชน์ (ถนนสายรวม
ใจ ซอย ๓) หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่ง 

๑๓๕,๐๐๐.๐๐ 

 

 



- ๕ - 
 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณเบิกจ่าย 

(บาท) 
๕ โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนหินคลุก ถนนสาธารณประโยชน์ (ถนนสายบวก

ขม้ิน) หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่ง 
๑๐๘,๐๐๐.๐๐ 

๖ 
 

โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนหินคลุก ถนนสาธารณประโยชน์ (ถนนสาย
สันเก๊าตุ้ม) หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่ง 

๔๙๘,๕๐๐.๐๐ 

๗ โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนหินคลุก ถนนสาธารณประโยชน์ (ถนนสาย
เลียบล าเหมืองแก่เสาร์) หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งหลวงพัฒนา 

๑๙๘,๕๐๐.๐๐ 

๘ โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลูกรัง ถนนสาธารณประโยชน์ (ถนนสายเลียบ
ล าเหมืองพญาปวง) หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งหลวงพัฒนา 

๑๓๖,๕๐๐.๐๐ 

๙ โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลูกรัง ถนนสาธารณประโยชน์ (ซอยหมู่บ้าน
จัดสรร) หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่ง 

๒๑,๐๐๐.๐๐ 

๑๐ โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณประโยชน์ 
(ถนนสายข้างการไฟฟ้าดอกค าใต้ หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่ง 

๒๓๘,๐๐๐.๐๐ 

๑๑ โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบ ๒ ช่องทาง) หมู่ที่ ๔ 
บ้านทุ่ง 

๒๒๔,๕๐๐.๐๐ 

รวม    ๑๑  กิจกรรม/โครงการ  ใช้งบประมาณรวม ๑,๗๕๖,๘๐๐.๐๐ 
 

๒. นโยบายการพัฒนาด้านต่าง ๆ 
          ๒.๑ นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
การกู้ยืมเงินเศรษฐกิจชุมชน (เหลือ ๑ กลุ่ม คือกลุ่มเลี้ยงไก่ หมู่ที่ ๓) จ านวน  ๑ กลุ่ม  วงเงิน  ๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท 
        

๒.๒ นโยบายด้านการเกษตร 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณเบิกจ่าย 

(บาท) 
๑ โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช้งบประมาณ 

๒ 
โครงการจัดท าสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ 

๓๐,๐๐๐.๐๐ 

รวม    ๒  กิจกรรม/โครงการ  ใช้งบประมาณรวม ๓๐,๐๐๐.๐๐ 
 

๒.๓ นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณเบิกจ่าย 

(บาท) 
๑ โครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารอเนกประสงค์ บ้านร่องบัวลอย หมู่ที่ ๒ ๒๙๘,๐๐๐.๐๐ 

 



- ๖ - 
 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณเบิกจ่าย 

(บาท) 
๒ โครงการค่าปรับปรุงห้องน้ า – ห้องส้วม อาคารป้อมยาม ในพ้ืนที่ส านักงาน

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
๒๒,๐๐๐.๐๐ 

๓ โครงการค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓ ร่องบัวลอย หมู่
ที่ ๒ บ้านร่องบัวลอย 

๘๙,๗๐๐.๐๐ 

๔ โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสริมผนังรางระบาย
น้ า ซอยบุญเจริญ หมู่ที่ ๓ บ้านคลองประปา 

๑๙๙,๐๐๐.๐๐ 

๕ โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลูกรังผสมหินผุ ถนนสาธารณประโยชน์(ซอย
บ้านลุงนั่น) หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่ง 

๓๒,๐๐๐.๐๐ 

๖ โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลูกรังผสมหินผุ ซอย ๓ บุญญาลังกา หมู่ที่ ๔ ๒๕,๐๐๐.๐๐ 
๗ โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนหินคลุก ถนนสาธารณประโยชน์(ถนนสายขัติ

พรม) หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่ง 
๑๘๑,๐๐๐.๐๐ 

๘ โครงการปรับปรุงรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔ เชื่อม ซอย ๕ หมู่
ที่ ๖ บ้านทุ่งหลวงพัฒนา 

๙๙,๐๐๐.๐๐ 

๙ โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างรางระบาย
น้ า ซอย ๓ สันป่าหมากเหนือ หมู่ที่ ๘ บ้านสันป่าหมากเหนือ 

๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๑๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๔ สันป่าหมากใต้ หมู่ที่ ๙ 
บ้านสันป่าหมากใต้ 

๔๔,๘๐๐.๐๐ 

๑๑ โครงการปรับปรุงวางท่อรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบ ๓ช่องทาง) 
ซอย ๓ สันป่าหมากใต้ ในล าเหมืองสาธารณประโยชน์(ล าเหมืองร่องร้อง)หมู่
ที่ ๙ บ้านสันป่าหมากใต้อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา 

๑๔๕,๐๐๐.๐๐ 

๑๒ ปรับปรุงเสริมผิวถนนหินคลุก ถนนสาธารณประโยชน์(ซอย ๓ สันป่าหมากใต้) 
หมู่ที่ ๙ บ้านสันป่าหมากใต้ 

๗,๙๐๐.๐๐ 

๑๓ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยใหม่เจริญ หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่ง ๑๒๑,๕๐๐.๐๐ 
๑๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเลียบล าเหมืองร่องสะเด็ด (ฝั่ง

ตะวันออก) หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่ง 
๓๙๙,๐๐๐.๐๐ 

๑๕ ปรับปรุงเสริมผิวถนนหินคลุก ถนนสาธารณประโยชน์(ถนนสายไชยมงคล) 
หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่ง 

๓๖๖,๐๐๐.๐๐ 

๑๖ 
 

ปรับปรุงเสริมผิวถนนหินคลุก ถนนสาธารณประโยชน์(ซอยรวมสุข) หมู่ที่ ๔ 
บ้านทุ่ง 

๓๑,๐๐๐.๐๐ 

 
 



- ๗ - 
 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณเบิกจ่าย 

(บาท) 
๑๗ ปรับปรุงเสริมผิวถนนหินคลุก ถนนสาธารณประโยชน์(ซอยหมู่บ้านจัดสรร) 

หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่ง 
๔๓,๕๐๐.๐๐ 

๑๘ ปรับปรุงเสริมผิวถนนหินคลุก ถนนสาธารณประโยชน์(สายเลียบล าเหมืองร่อง
สะเด็ด ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่ง 

๓๔,๘๐๐.๐๐ 

๑๙ ปรับปรุงเสริมผิวถนนหินคลุก ถนนสาธารณประโยชน์(ถนนสายท่าข้าม) หมู่ที่ 
๖ บ้านทุ่งหลวง 

๘๙,๐๐๐.๐๐ 

๒๐ โครงการก่อสร้างโรงจอดรถส าหรับผู้มาติดต่อราชการ องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนศรีชุม 

๑๐๐,๐๐๐ 

รวม    ๒๐  กิจกรรม/โครงการ  ใช้งบประมาณรวม ๒,๕๐๘,๔๐๐.๐๐ 
 
๒.๔ นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ที ่ โครงการ 
งบประมาณเบิกจ่าย 

(บาท) 
๑ โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน ไม่ใช้งบประมาณ 
๒ โครงการอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะในพื้นที่ ๔๔,๗๘๐.๐๐ 
๓ โครงการจัดท าสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ 
๓๐,๐๐๐.๐๐ 

๔ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า     ๓,๖๐๐.๐๐ 
๕ โครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ าใสไร้ผักตบชวา ๒๕,๕๐๐.๐๐ 

รวม    ๕  กิจกรรม/โครงการ  ใช้งบประมาณรวม ๑๐๓,๘๘๐.๐๐ 
 

๒.๕ นโยบายด้านความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณเบิกจ่าย 

(บาท) 
๑ โครงการฝึกอบรมไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ๒๒,๕๒๕.๐๐ 
๒ โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เด็กและเยาวชน/สภาเด็กและเยาวชน ๒๐,๐๐๐.๐๐ 
๓ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ๓,๕๔๒,๗๐๐.๐๐ 
๔ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ๑,๕๘๔,๔๐๐.๐๐ 
๕ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ ๑๕๖,๐๐๐.๐๐ 
๖ โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(สปสช.) ๕๐,๐๐๐.๐๐ 

 

 



- ๘ - 
 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณเบิกจ่าย 

(บาท) 
๗ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล

ดอนศรีชุม 
๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๘ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ๑๖,๕๙๙.๐๐ 
๙ โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

หมู่ที่ ๒ , ๓ , ๔ และ ๖ 
๘๐,๐๐๐.๐๐ 

๑๐ โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ๕,๐๐๐ 
๑๑ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคต่าง ๆ(จัดซื้อน้ ายา วัคซีนและสารเคมี

ต่าง ๆ) 
๒๒,๖๗๕ 

๑๒ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ 
บ้านคลองประปา 

๒๐๐,๐๐๐ 

๑๓ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ 
บ้านทุ่ง 

๑๖๐,๐๐๐ 

๑๔ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ 
บ้านทุ่งหลวงพัฒนา 

๓๐๐,๐๐๐ 

๑๕ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพองค์กรสตรีต าบลดอนศรีชุม ๒๐,๐๐๐ 
๑๖ โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมศูนย์ยุติธรรมชุมชน ๑๐,๒๙๕ 
๑๗ โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่ใช้งบประมาณ 
๑๘ โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติต่าง ๆ ๑๓,๗๘๐.๐๐ 

รวม    ๑๘  กิจกรรม/โครงการ  ใช้งบประมาณรวม ๖,๓๐๓,๙๗๔.๐๐ 
 

๒.๖ นโยบายด้านการกีฬาและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณเบิกจ่าย 

(บาท) 
๑ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๒ ๑๙,๐๐๐.๐๐ 
๒ โครงการอบรมศิลปะการป้องกันตัวแบบแม่ไม้มวยไทย ๒๐,๐๐๐.๐๐ 

รวม    ๒  โครงการ  ใช้งบประมาณรวม ๓๙,๐๐๐.๐๐ 
 

๒.๗ นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณเบิกจ่าย 

(บาท) 
๑ โครงการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย(อายุ ๓ – ๕ ปี) ๑๐,๒๐๐ 

 
 



- ๙ - 
 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณเบิกจ่าย 

(บาท) 
๒ โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๒ – ๕ 

ปี) 
๑๕,๓๐๐ 

๓ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาหารกลางวันส าหรับเด็กก่อนวัยเรียน ๗๓,๕๐๐ 
๔ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็กก่อนวัยเรียน ๒๒,๗๖๓ 
๕ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียน ๑๘๐,๐๐๐ 
๖ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียน ๘๖,๒๒๙ 
๗ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับงานพิธี งานรัฐพิธี งานวัน

ส าคัญฯ 
๑๕,๗๐๕.๐๐ 

๘ โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ไม่ใช้งบประมาณ 

๙ โครงการงานประเพณี วันปีใหม่เมือง ไม่ใช้งบประมาณ 

๑๐ โครงการอนุรักษ์และสืบสานงานประเพณีวันเข้าพรรษา ๑๐,๐๐๐.๐๐ 
รวม    ๑๐  โครงการ  ใช้งบประมาณรวม ๔๑๓,๖๙๗.๐๐ 

 
๒.๘ นโยบายด้านความปลอดภัยของประชาชน 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณเบิกจ่าย 

(บาท) 
๑ โครงการให้ความรู้ และฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยให้กับพนักงานส่วนต าบล 

สมาชิกสภา ผู้น าชุมชน 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๒ โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันอัคคีภัยและการระงับเหตุในสถานศึกษา 
และประชาชนในพ้ืนที่ 

๗,๓๘๐.๐๐ 

๓ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาล
สงกรานต์ 

๑๓,๐๙๐.๐๐ 

รวม    ๓  โครงการ  ใช้งบประมาณรวม ๒๐,๔๗๐.๐๐ 
 

๒.๙ นโยบายด้านการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณเบิกจ่าย 

(บาท) 
๑ โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุที่ใช้ในส านักงาน ๗๓,๑๙๐.๐๐ 
๒ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร และผู้น าชุมชน ๗๑,๓๘๔.๐๐ 
๓ โครงการฝึกอบรมจริยธรรมและคุณธรรมบุคลากรท้องถิ่น ๙,๒๕๐.๐๐ 
๔ โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรท้องถิ่น ๓๙,๓๕๐.๐๐ 



- ๑๐ - 
  

ที ่ โครงการ 
งบประมาณเบิกจ่าย 

(บาท) 
๕ โครงการปรับปรุง / ซ่อมแซม / ติดตั้งระบบสารสนเทศประจ าส านักงาน ๖,๐๐๐.๐๐ 
๖ โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

จัดเก็บรายได้ 
๑๘๙,๐๐๐.๐๐ 

๗ โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือรณรงค์การช าระภาษี ๔,๗๐๐.๐๐ 
๘ โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙ โครงการส ารวจความพึงพอใจ ๑๐,๐๐๐.๐๐ 

๑๐ สนับสนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๖,๐๐๐.๐๐ 
รวม    ๑๐  โครงการ  ใช้งบประมาณรวม ๔๑๘,๘๗๔.๐๐ 

 
ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓  ที่ผ่านมาร่วมทั้งหมด  ๗๑  กิจกรรม/โครงการ ใช้งบประมาณจ านวนทั้งสิ้น  ๙,๔๘๗,๖๐๙.๐๐ บาท แยก
เป็น 

๑. การพัฒนาตามนโยบายเร่งด่วน จ านวน ๑๑ กิจกรรม/โครงการ จ านวนเงิน  ๑,๗๕๖,๘๐๐.๐๐ บาท  
๒. การพัฒนาตามนโยบายการพัฒนาด้านต่าง ๆ จ านวน  ๗๑ กิจกรรม/โครงการ จ านวนเงิน  

๙,๘๘๖,๒๙๕.๐๐ บาท 
 

๓. กิจกรรม/โครงการพัฒนาโดยหน่วยงานอ่ืน ๆ  

    ๓.๑ จังหวัดพะเยา (ผ่านทางอ าเภอ) 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณเบิกจ่าย 

(บาท) 
๑ โครงการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยให้กับผู้พิการ (งบ พมจ.) ๒๐,๐๐๐.๐๐ 
๒ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งหลวงพัฒนา (ถนนสายดอก

ค าใต้ – บ้านถ้ า)ต าบลดอนศรีชุม อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา (งบ อบจ.) 
๗๔๘,๐๐๐.๐๐ 

รวม    ๒  โครงการ  ใช้งบประมาณรวม ๗๖๘,๐๐๐.๐๐ 
 
 

ผลการด าเนินงานการพัฒนากิจกรรม/โครงการพัฒนาโดยหน่วยงานอ่ืน ๆ  จ านวน  ๒  โครงการ จ านวน
งบประมาณ  ๗๖๘,๐๐๐.๐๐  บาท 
 
 
 
 

 



- ๑๑ - 
 

๔. กิจกรรม/โครงการพัฒนาตามความจ าเป็น และอ่ืน ๆ 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณเบิกจ่าย 

(บาท) 
๑ การเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (เงินเดือน ค่าจ้าง

ลูกจ้างประจ า พนังงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปเงินประจ าต าแหน่ง 
ค่าเช่าบ้าน การศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล) 

๗,๔๒๖,๗๐๙.๐๐ 

๒ การเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเมือง(คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และเลขาสภาฯ 

๑,๗๐๓,๑๖๘.๐๐ 

๓ ค่าสมทบสวัสดิการ(บ าเหน็จบ านาญ ประกันสังคม) ๒๗๙,๐๐๕.๐๐ 
๔ ค่าสาธารณูปโภค(ค่าน้ า ไฟฟ้า โทรศัพท์ ไปรษณีย์ อินเตอร์เน็ต) ๒๒๔,๒๕๒.๐๐ 
๕ ค่าวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น ๙๗,๒๒๙.๐๐ 
๖ ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ๓,๐๐๐.๐๐ 
๗ ค่าวัสดุก่อสร้าง ๑๔,๔๕๙.๐๐ 
๘ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ๒๕,๙๑๐.๐๐ 
๙ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ๓๕,๕๕๓.๐๐ 

๑๐ ค่าวัสดุก่อสร้าง และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๑๗๑,๗๒๙.๐๐ 
๑๑ ค่าวัสดุอ่ืน   ๆ ๑๙,๙๘๐.๐๐ 
๑๒ ครุภัณฑ์ส านักงาน ๘๒,๒๐๐.๐๐ 
๑๓ ครุภัณฑ์การเกษตร ๘,๕๐๐.๐๐ 
๑๔ ครุภัณฑว์ิทยาศาสตร์และการแพทย์ ๗,๐๐๐.๐๐ 
๑๕ ครุภัณฑก์่อสร้าง ๑๑๐,๐๐๐.๐๐ 
๑๖ ครุภัณฑ์โรงงาน ๑๗.๕๐๐.๐๐ 
๑๗ ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ ๙๒,๒๐๐.๐๐ 
๑๘ ปรับปรุงซ่อมแซม ๒๙๓,๒๔๗.๐๐ 
๑๙ ค่าซ่อมแซมรถยนต์ ๔,๑๓๓.๐๐ 
๒๐ ค่าจ้างเหมาบริการ(ป้ายไวนิล ค่าถ่านเอกสาร ค่าจ้างคนงาน เป็นต้น) ๕๕๔,๙๕๕.๐๐ 
๒๑ รายจ่ายอื่น(ค่าโบนัส ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา ค่ากรรมการตรวจการจ้าง 

ค่าธรรมเนียม ค่าเลี้ยงรับรอง) 
๖๑๓,๘๓๙.๐๐ 

๒๒ คืนเงินประกันสังคม คืนเงินประกันสัญญา   ๑๘๙,๓๓๐ 
รวม    ๒๒  กิจกรรม/โครงการ  ใช้งบประมาณรวม ๑๑,๙๗๓,๘๙๘.๐๐ 

 

 
 
 



- ๑๒ - 
 
ผลการด าเนินงานการพัฒนากิจกรรม/โครงการพัฒนาตามความจ าเป็น และอ่ืน ๆ จ านวน  ๒๒ โครงการ 

จ านวนงบประมาณ  ๑๑,๙๗๓,๘๙๘.๐๐ บาท 
 

สรุป 
ผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมาสามารถแยก

กิจกรรม/โครงการที่ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
๑. การพัฒนาตามนโยบายเร่งด่วน จ านวน  ๑๑ กิจกรรม/โครงการ จ านวนเงิน  ๑,๗๕๖,๘๐๐.๐๐  บาท  
๒. การพัฒนาตามนโยบายการพัฒนาด้านต่าง ๆ จ านวน  ๗๑ กิจกรรม/โครงการ จ านวนเงิน  ๙,๘๘๖,๒๙๕.๐๐  
บาท 
๓. การพัฒนาโดยหน่วยงานอื่น ๆ จ านวน  ๒ โครงการ จ านวนงบประมาณ  ๗๖๘,๐๐๐.๐๐  บาท 
๔. การพัฒนากิจกรรม/โครงการพัฒนาตามความจ าเป็น และอ่ืน ๆ จ านวน  ๒๒ โครงการ จ านวนงบประมาณ 
๑๑,๙๗๓,๘๙๘.๐๐ บาท   
 รวมทั้งสิ้น  จ านวน  ๑๐๖ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณจ านวน  ๒๔,๓๘๔,๙๙๓.๐๐ บาท 

 

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

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
        ประกาศ ณ วันที่ ๒๘  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 
 
                                                                     (ลงชื่อ)      สม  อุปนันท์ 

                                               (นายสม  อุปนันท์) 
                                                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 

 
 
 
 
 

 
 


