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ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนไชย
เรื่อง การรายงานผลการดาเนินงาน การติดตามประเมินผลแผน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
*******************************************
ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กาหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผย
ข้อมูลและรายงานผลการดาเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถินมีส่วนร่วม
ด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30 (5) กาหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่ างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ศรีดอนไชย จึงขอประกาศผลการดาเนินงานการจัดทา
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดาเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกากับการบริหารจัดการ
อบต.ศรีดอนไชย ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์
ศรี ด อนไชยชุ มชนน่ า อยู่ เพีย บพร้ อ มด้ ว ยบริ ก ารสาธารณะ สวั ส ดิ ก ารสั งคม ประชาช น
มีคุณภาพชีวิตที่ดี บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
ข. พันธกิจ
1) ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
2) สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาคการเกษตรและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตร
3) ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นชุมชนน่าอยู่
4) การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
5) ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการแก้ไขปัญหาสังคม
6) ส่งเสริมการดาเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง
7) ส่งเสริมการศึกษา การท่องเที่ยว ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
8) การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
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ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านอาชีพและเศรษฐกิจครัวเรือน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข การกีฬา และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านสังคม และความเข้มแข็งของชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ง. การวางแผน
อบต.ศรีดอนไชย ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นาและแผนพัฒ นา 4 ปี (พ.ศ. 25622564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่ านการมีส่ ว นร่ว มของประชาชน เช่ น การจั ดเวทีป ระชาคม การประชุ ม
กรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนามาจัดทาโครงการ
เพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป
อบต.ศรีดอนไชย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2562-2564) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม
2559 โดยได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2562-2564)
ยุทธศำสตร์
ยุทธศาสตร์ดา้ น
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ดา้ น
อาชีพและเศรษฐกิจ
ครัวเรือน
ยุทธศาสตร์ดา้ น
สาธารณสุข การ
กีฬา และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ดา้ น
สังคม และความ
เข้มแข็งของชุมชน
ยุทธศาสตร์ดา้ น
โครงสร้างพืน้ ฐาน
ยุทธศาสตร์ดา้ น
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองทีด่ ี
รวม

2562
2563
2564
2565
จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ
41
3,711,376 50
4,187,600 50
4,187,600
0
0.00

19

657,000

24

952,000

24

952,000

0

0.00

21

785,000

24

990,000

24

990,000

0

0.00

38

11,069,684

38

7,159,000

38

7,114,000

0

0.00

63

373,951,000

63

0

0.00

18

1,836,000

22

0

0.00

0

0.00

376,478,000 101 380,463,000
2,169,000

22

2,079,000

200 392,010,060 221 391,935,600 259 395,785,600
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แผนภูมิแสดงจานวนโครงการ การจัดทาแผน 4 ปี
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ด้านสังคม และความเข้มแข็งของชุมชน

2565
2564
2563
2562

ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข การกีฬา และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ด้านอาชีพและเศรษฐกิจครัวเรือน
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ การจัดทาแผน 4 ปี
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ด้านสังคม และความเข้มแข็งของชุมชน

2565
2564
2563
2562

ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข การกีฬา และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ด้านอาชีพและเศรษฐกิจครัวเรือน
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000
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จ. การจัดทางบประมาณ
ผู้บริหารอบต.ศรีดอนไชย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561
โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จานวน 55 โครงการ งบประมาณ 15,598,460.00 บาท
สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ

1. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2. ยุทธศาสตร์ด้านอาชีพและเศรษฐกิจครัวเรือน
3. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข การกีฬา และ สิ่งแวดล้อม
4. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม และความเข้มแข็งของชุมชน
5. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
รวม

20
5
5
14
2
9
55

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
1,862,776.00
1,820,000.00
145,000.00
10,294,684.00
590,000.00
886,000.00
15,598,460.00

แผนภูมิแสดงจานวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์
โครงการ

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ด้านสังคม และความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ

ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข การกีฬา และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ด้านอาชีพและเศรษฐกิจครัวเรือน
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
0
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25

แผนภูมิแสดงจานวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ด้านสังคม และความเข้มแข็งของชุมชน
ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข การกีฬา และสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ…

ยุทธศาสตร์ด้านอาชีพและเศรษฐกิจครัวเรือน
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
0.00

4,000,000.00

8,000,000.00 12,000,000.00
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนไชย มีดังนี้

ลาดับ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ยุทธศาสตร์

โครงการ

ผลผลิต

1

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

ส่งเสริมสนับสนุนการ
ดาเนินกิจกรรมในวัน
เด็กแห่งชาติ

รายได้
จัดเก็บเอง

30,000.00 เพื่อจัดกิจกรรมใน
วันเด็กแห่งชาติ

2

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

อาหารเสริมนม
โรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

576,776.00 เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาเด็กก่อนวัย
เรียนและ
เด็กวัยเรียน

3

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

โครงการสายใยรัก
วันปิดภาคเรียน

รายได้
จัดเก็บเอง

10,000.00 เพื่อให้เด็กนักเรียน
มีความพร้อมสู่
โรงเรียน
ระดับขั้นพื้นฐาน

เด็กและผู้ปกครองมี
ความพร้อมในการ
เลี้ยงดู พร้อมเข้าสู่
โรงเรียนระดับ ขั้น
พื้นฐาน

4

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

โครงการส่งเสริม
รายได้
พัฒนาการสมองส่วน จัดเก็บเอง
หน้า (EF) เด็กปฐมวัย

20,000.00 เพื่อให้เด็กเล็กมี
พัฒนาการ การ
เรียนรู้ที่สมวัย

จัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการสมองส่วน
หน้า

5

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้สู่โลกกว้างของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

รายได้
จัดเก็บเอง

เด็กระดับปฐมวัย ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตาบลศรีดอนไชย

6

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะ
กรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

7

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

โครงการอบรมและ
จัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

รายได้
จัดเก็บเอง

20,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
ชอบแสวง หา
ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้นอก
ห้องเรียน
40,000.00 เพื่อให้
คณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้เข้าใจ และเพิ่ม
บทบาทในการ
ทางาน
10,000.00 เพื่อให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก มีแนวทาง
ในการดาเนินงาน
ให้บรรลุตาม
เป้าหมาย

8

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

โครงการพัฒนา
รายได้
ศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก จัดเก็บเอง

20,000.00 เพื่อให้มีความรู้และ
นาแนวทางมา
พัฒนาการศึกษาใน
ท้องถิ่น

บุคลากรทางการศึกษา
ครู / ผู้ดูแลเด็ก ใน
ศูนย์ - พัฒนาเด็กเล็ก
ตาบล - ศรีดอนไชย

โรงเรียนในเขตพื้นที่
ตาบลศรีดอนไชยและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตาบลศรีดอนไชย
เด็กเล็กและเด็ก
นักเรียน ได้ดื่มนมที่มี
คุณภาพ อย่าง
สม่าเสมอ

คณะกรรมการศูนย์
และ ผู้ทเี่ กี่ยวข้องใน
การ บริหารศูนย์
พัฒนา เด็กเล็ก

จัดทาแผนพัฒนา การศึกษา และ
แผนการ ดาเนินงาน
ของ ศพด.

6

9

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

โครงการส่งเสริมและ รายได้
สนับสนุนกิจการ สภา จัดเก็บเอง
เด็กและเยาวชน

10,000.00 เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจการ
ของสภาเด็กและ
เยาวชน
ตาบลศรีดอนไชย
20,000.00 เพื่อสืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรมและร่วม
อนุรักษ์ประเพณีรด
น้าดาหัวผู้สูงอายุ

เด็กและเยาวชน ตาบล
ศรีดอนไชย

10

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

สืบสานประเพณีดา
หัวผู้สูงอายุ

รายได้
จัดเก็บเอง

11

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

ส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณี บุญบั้งไฟ
ไทยอิสาน

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

50,000.00 เพื่อสืบสานและ
อนุรักษ์ประเพณี
บุญบั้งไฟ

จัดงานประเพณี บุญ
บั้งไฟอิสานประจาปี

12

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

โครงการตานก๋วย
สลากภัตพระธาตุ
จอมโป้น (จอมพ้น)

รายได้
จัดเก็บเอง

10,000.00 เพื่อสืบทอด
ประเพณีท้องถิ่นสู่
คนรุ่นหลัง

จัดงานประเพณี
สลากภัต ภายในตาบล

13

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

สรงน้าพระธาตุจอม
โป้น (จอมพ้น)

รายได้
จัดเก็บเอง

จัดงานประเพณี
นมัสการ พระธาตุ ฯ

14

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

สรงน้าพระธาตุปูหลง

รายได้
จัดเก็บเอง

10,000.00 เพื่อสืบทอด
ประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม
ต่อไป
10,000.00 เพื่อสืบทอด
ประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม
ต่อไป

15

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

อนุรักษ์สืบสาน
ประเพณี สรงน้าพระ
เจ้าแสนแซ่

รายได้
จัดเก็บเอง

20,000.00 เพื่อสืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม
ต่อไป

จัดงานสรงน้า พระเจ้า
แสนแซ่

16

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

30,000.00 เพื่อสืบสานและ
อนุรักษ์
ประเพเณีท้องถิ่น

จัดกิจกรรมวัน
เข้าพรรษา

17

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

โครงการส่งเสริม สืบ
สานพิธีหล่อเทียน
และถวายเทียน
พรรษา
โครงการส่งเสริมสืบ
สาน ประเพณีวันลอย
กระทง

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

18

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

อุดหนุนอาหาร
กลางวัน โรงเรียน
สพฐ 3 โรงเรียน

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

30,000.00 เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรม
และประเพณีอัน
สาคัญ
ของท้องถิ่น
916,000.00 เพื่อส่งเสริม
โภชนาการ
เด็กเล็กก่อนวัย
เรียน

จัดงานประเพณีรดน้า
ดาหัวผู้สูงอายุภายใน
ตาบล

จัดงานประเพณี
นมัสการ พระธาตุปู่
หลง

จัดกิจกรรมวันลอย
กระทง

เด็กเล็กก่อนวัยเรียน มี
โภชนาการที่ดี

7

19

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

อุดหนุนงานประเพณี
ของจังหวัดและ
อาเภอให้แก่ที่ทาการ
ปกครองอาเภอเทิง

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

20,000.00 เพื่อส่งเสริม
สนับสนุน
การจัดงาน
วัฒนธรรม
ประจาปีของอาเภอ
และจังหวัด
10,000.00 เพื่อส่งเสริมสนับ
สนุนการจัดงานรัฐ
พิธีของอาเภอเทิง

อุดหนุนงานประเพณี
อาเภอ และจังหวัด

20

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

อุดหนุนงานรัฐพิธี
และ งานพระราชพิธี

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

21

ยุทธศาสตร์ด้านอาชีพและ
เศรษฐกิจครัวเรือน

โครงการส่งเสริม
เงินอุดหนุน
อาชีพ และเพิ่มรายได้ ทั่วไป
ให้แก่ ประชาชนหรือ
กลุ่ม ประชาชน

50,000.00 เพื่อบารุงและ
ส่งเสริม
การประกอบอาชีพ
ของประชาชน
เพื่อให้ประชาชนมี
รายได้เพียงพอต่อ
การดารงชีวิต
50,000.00 เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ให้กับกลุ่มพัฒนา
สตรีในตาบล

ประชาชนหรือ กลุ่ม
ประชาชนในเขต
ตาบลศรีดอนไชย

22

ยุทธศาสตร์ด้านอาชีพและ
เศรษฐกิจครัวเรือน

โครงการส่งเสริม
อาชีพ และกิจกรรม
ของกลุ่ม พัฒนาสตรี

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

23

ยุทธศาสตร์ด้านอาชีพและ
เศรษฐกิจครัวเรือน

โครงการส่งเสริมการ
จัดทาแผนชุมชนและ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ผู้นาชุมชน

รายได้
จัดเก็บเอง

10,000.00 เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนภายใน
ตาบล
จานวน 10 หมู่บ้าน

24

ยุทธศาสตร์ด้านอาชีพและ
เศรษฐกิจครัวเรือน

โครงการจัดทา
แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบลศรี
ดอนไชย

รายได้
จัดเก็บเอง

1,700,000.00 เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน
ภายในตาบล
จานวน 10 หมู่บ้าน

25

ยุทธศาสตร์ด้านอาชีพและ
เศรษฐกิจครัวเรือน

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

10,000.00 เพื่อสร้างความรู้รัก
สามัคคีของ
ประชาชนในชุมชน

ชุมชนมีความสามัคคี
ปรองดอง และ
สมานฉันท์

26

ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข การ
กีฬา และสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัด กิจกรรมสร้าง
ความปรอง ดองและ
สมานฉันท์ของ คนใน
ชาติ
แข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
(ศพด.) องค์การ
บริหารส่วนตาบลศรี
ดอนไชย

รายได้
จัดเก็บเอง

30,000.00 เพื่อส่งเสริมการเล่น
กีฬาของเด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ตาบลศรีดอนไชย

จัดกิจกรรมแข่งขัน
กีฬาให้แก่เด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ตาบลศรีดอนไชย

27

ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข การ
กีฬา และสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการแข่งขันกีฬา
และส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา

รายได้
จัดเก็บเอง

50,000.00 เพื่อสนับสนุนการ
เล่นกีฬาของ
เยาวชนและ
ประชาชน

จัดการแข่งขันกีฬาและ
ส่งเสริมพัฒนากีฬา

อุดหนุนงานรัฐพิธีและ
งานพระราชพิธี

กลุ่มพัฒนาสตรีมีอาชีพ
และกิจกรรมของกลุ่ม
ที่มั่นคงและสร้าง
รายได้ อย่างแท้จริง
จัดเวทีประชาคม
หมู่บ้านและตาบล
ภายในตาบล

จัดเวทีประชาคม
หมู่บ้าน และตาบล
ภายในตาบล

8

28

ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข การ
กีฬา และสิ่งแวดล้อม

โครงการจัดทาแนว
กันไฟและกิจกรรม
ลาดตะเวนไฟป่าเพื่อ
ระวังไฟป่า
โครงการบริหาร
จัดการขยะตาบลศรี
ดอนไชย

รายได้
จัดเก็บเอง

5,000.00 เพื่อให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
และแก้ไขปัญหา
ไฟป่า
30,000.00 เพื่อให้มีสถานที่
กาจัดมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูลให้กับ
ประชาชน
30,000.00 เพื่ออนุรักษ์แหล่ง
น้าธรรมชาติและ
แหล่งน้าสาธารณะ

ป่าชุมชนในพื้นที่ของ
อบต.ศรีดอนไชย

29

ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข การ
กีฬา และสิ่งแวดล้อม

30

ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข การ
กีฬา และสิ่งแวดล้อม

โครงการคลองสวยน้า เงินอุดหนุน
ใส
ทั่วไป

31

ยุทธศาสตร์ด้านสังคม และความ
เข้มแข็งของชุมชน

โครงการอบรมเพื่อ
เงินอุดหนุน
รณรงค์ป้องกันและ
ทั่วไป
แก้ไขปัญหายาเสพติด

20,000.00 เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดภายในตาบล

อบรมและสนับสนุน
กิจกรรมต่อสู้เอาชนะ
ยาเสพติดภายในตาบล
อาเภอ และจังหวัด

32

ยุทธศาสตร์ด้านสังคม และความ
เข้มแข็งของชุมชน

รณรงค์ป้องกัน
รายได้
อุบัติเหตุทางท้องถนน จัดเก็บเอง
ช่วงเทศกาล
สงกรานต์

ตั้งจุดตรวจและป้อม
ยาม ประจาตาบลช่วง
เทศกาลสงกรานต์

33

ยุทธศาสตร์ด้านสังคม และความ
เข้มแข็งของชุมชน

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

34

ยุทธศาสตร์ด้านสังคม และความ
เข้มแข็งของชุมชน

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย

รายได้
จัดเก็บเอง

22,000.00 เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ภายในชุมชน
ช่วงเทศกาล
สงกรานต์
22,000.00 เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ภายในชุมชนช่วง
เทศกาลปีใหม่
10,000.00 เพื่ออบรมให้ความรู้
แก่ประชาชนในการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย

35

ยุทธศาสตร์ด้านสังคม และความ
เข้มแข็งของชุมชน

อบรมการป้องกันและ เงินอุดหนุน
บรรเทาสาธารณภัย ทั่วไป
ตาบลศรีดอนไชย

36

ยุทธศาสตร์ด้านสังคม และความ
เข้มแข็งของชุมชน

37

ยุทธศาสตร์ด้านสังคม และความ
เข้มแข็งของชุมชน

ช่วยเหลือผู้ประสบสา
ธารณภัย เช่น วาตภัย
อุทกภัย ภัยหนาว
อัคคีภัย ภัยแล้ง
แผ่นดินไหว ต.ศรี
ดอนไชย
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

เงินอุดหนุน
ทั่วไป,
รายได้
จัดเก็บเอง

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

สถานที่กาจัดมูลฝอย
และ สิ่งปฏิกูล
รื้อผักตบชวา และสิ่ง
ปฏิกูลแหล่งน้า
สาธารณะ แหล่งน้า
ธรรมชาติ

อบรมให้ความรู้และ
เตรียมความพร้อม
รับมือด้านอุบัติเหตุ
ทางถนน
อบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนในการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย

50,000.00 เพื่อฝึกอบรม
ทบทวนสมาชิก
อปพร. / กนช.
และตารวจบ้าน
451,084.00 เพื่อช่วยเหลือ
เบื้องต้นให้กับ
ผู้ประสบภัย
ธรรมชาติภายใน
ตาบล

สมาชิก อปพร./ กนช.
และตารวจบ้าน ใน
พื้นที่ได้รับการฝึก
ทบทวนประจาปี
ประชาชนที่ประสบ สา
ธารณภัยภายในตาบล
จานวน 10 หมู่บ้าน

7,669,600.00 เพื่อช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจาวันแก่
ผู้สูงอายุภายใน
ตาบล

ผู้สูงอายุที่เข้าเกณฑ์ที่
จะได้รับภายในตาบล
จานวน 10 หมู่บ้าน
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38

ยุทธศาสตร์ด้านสังคม และความ
เข้มแข็งของชุมชน

เบี้ยยังชีพผู้พิการ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

1,632,000.00 เพื่อช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจาวันแก่
ผู้พิการภายใน
ตาบล
126,000.00 เพื่อช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจาวันแก่
ผู้ป่วยเอดส์ภายใน
ตาบล
250,000.00 เพื่อให้ผู้ที่ยากไร้
และด้อยโอกาสทาง
สังคม ได้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
10,000.00 เพื่อจัดทาผนพัฒนา
หมู่บ้านภายใน
ตาบล

ผู้พิการภายในตาบล
10 หมู่บ้านได้รับเบี้ย
ยังชีพ

39

ยุทธศาสตร์ด้านสังคม และความ
เข้มแข็งของชุมชน

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

40

ยุทธศาสตร์ด้านสังคม และความ
เข้มแข็งของชุมชน

รายได้
จัดเก็บเอง

41

ยุทธศาสตร์ด้านสังคม และความ
เข้มแข็งของชุมชน

โครงการสังคม
สงเคราะห์สาหรับเด็ก
ยากไร้และด้อย
โอกาส
อุดหนุนที่ทาการ
ปกครองอาเภอเทิง
ในการจัดทาแผน
พัฒนาหมู่บ้าน

42

ยุทธศาสตร์ด้านสังคม และความ
เข้มแข็งของชุมชน

อุดหนุนโครงการ จัด
กิจกรรมเนื่องในวัน
สตรีสากล

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

7,000.00 เพื่อจัดกิจกรรม
เนื่องในวันสตรี
สากล

อุดหนุนให้แก่
คณะกรรมการ พัฒนา
สตรีอาเภอเทิง

43

ยุทธศาสตร์ด้านสังคม และความ
เข้มแข็งของชุมชน

อุดหนุนการ
ปฏิบัติงาน ยาเสพติด
อาเภอเทิง

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

อุดหนุนให้แก่ที่ทาการ
ปกครองอาเภอเทิง

อุดหนุนงาน
สงเคราะห์ บรรเทา
ทุกข์กิ่งกาชาด
อาเภอเทิง
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 1 บ้านป่ารวก

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

20,000.00 เพื่อส่งเสริม
สนับสนุน การ
ปฏิบัติงานต่อต้าน
ยาเสพติดอาเภอ
เทิง
5,000.00 เพื่อสงเคราะห์
บรรเทาทุกข์
ประชาชนในพื้นที่
อาเภอเทิง
295,000.00 ประชาชนมีถนน
สาหรับใช้คมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น

44

ยุทธศาสตร์ด้านสังคม และความ
เข้มแข็งของชุมชน

45

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

46

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

295,000.00 เพื่อการระบายน้า
ที่ดี

ก่อสร้างรางระบายน้า
คสล. รูปตัวยู ขนาด
ปากกว้าง 0.60 ม.
ก้นกว้าง 0.60 ม. ลึก
0.60 ม. ยาว 70.00
ม. หนา 0.15 ม.
พร้อมฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมขยาย
ไหล่ทาง คสล.กว้าง 1
ม. ยาว 70 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 70
ตร.ม.

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

ก่อสร้างรางระบายน้า เงินอุดหนุน
คสล. แบบรูปตัวยู
ทั่วไป
หมู่ที่ 2 บ้านม่อน
มะปราง

ผู้ป่วยเอดส์ภายใน
ตาบล 10 หมู่บ้าน
ได้รับเบี้ยยังชีพ

ครอบครัวผู้ยากไร้ใน
ตาบลศรีดอนไชย
แผนพัฒนาหมู่บา้ นเพื่อ
เป็นข้อมูลในการจัดทา
แผนพัฒนาตาบลต่อไป

อุดหนุนกิ่งกาชาด
อ.เทิง
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง
4 เมตร ยาว 140
เมตร หนา 0.15 เมตร
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47

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

จัดซื้อวัสดุสานักงาน
สาหรับใช้ ในกิจการ
สานักปลัด อบต.

รายได้
จัดเก็บเอง

100,000.00 เพื่อจัดหาวัสดุ
สานักงาน

มีวัสดุสานักงานสาหรับ
ใช้ในสานักปลัด อบต.

48

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

สบทบกองทุน
บาเหน็จบานาญ
ข้าราชการท้องถิ่น

รายได้
จัดเก็บเอง

170,000.00 เพื่อจัดสวัสดิการ
ให้แก่ข้าราชการ
ท้องถิ่นเมื่อออก
จากราชการ

สบทบกองทุนบาเหน็จ
- บานาญข้าราชการ
ท้องถิ่นเมื่อข้าราชการ
ออกจากราชการ

49

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

สบทบเงิน
ประกันสังคม แก่
พนักงานจ้าง อบต.

รายได้
จัดเก็บเอง

100,000.00 เพื่อจัดสวัสดิการ
ให้แก่พนักงานจ้าง
อบต.

สมทบเงิน
ประกันสังคม แก่
พนักงานจ้าง อบต.

50

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

อบรมศึกษาดูงาน
รายได้
คณะผู้บริหาร สมาชิก จัดเก็บเอง
สภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล,พนักงาน
ส่วนตาบล และ
พนักงานจ้าง ฯลฯ

200,000.00 เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและนา
ความรู้
มาพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

จัดอบรมหรือส่ง
บุคลากรเข้ารับการ
อบรมตามโครงการ ที่
หน่วยงานราชการ ที่
เกี่ยวข้องจัดขึ้น

51

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

การจัดเก็บภาษีและ
การจัดทาแผนทีภ่ าษี

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

ออกจัดเก็บภาษีและ
จัดทาแผนที่ภาษี
ภายในตาบล

52

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

ปรับปรุงดูแลเว็บไซด์
อบต. อบต.ศรีดอน
ไชย

รายได้
จัดเก็บเอง

53

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการเลือกตั้ง
นายก อบต. สมาชิก
สภาฯ

รายได้
จัดเก็บเอง

54

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

ประเมินความพึง
พอใจ ในการ
ปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วน
ตาบล ศรีดอนไชย

รายได้
จัดเก็บเอง

100,000.00 เพื่อให้การจัดเก็บ
รายได้มี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น
5,000.00 เพื่อเพิ่มช่องทางใน
การเผยแพร่
ข่าวสารทาง
ราชการ
100,000.00 เพื่อให้ได้ผู้นาชุมชน
ตาม พ.ร.บ.สภา
ตาบลและ
องค์การบริหารส่วน
ตาบล
11,000.00 เพื่อจ้างสถาบันการ
ศึกษาวิจยั ประเมิน
ความพึงพอใจของ
ประชาชนภายใน
ตาบล

55

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

สมทบโครงการระบบ
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ อบต.ศรีดอน
ไชย (สปสช.)

รายได้
จัดเก็บเอง

100,000.00 เพื่อสนับสนุน
โครงการ
ระบบหลักประกัน
สุขภาพฯ

สนับสนุนงบประมาณ
สมทบโครงการระบบ
หลักประกันสุขภาพ ฯ

ปรับปรุงดูแลเว็บไซด์
อบต.ศรีดอนไชย
จัดการเลือกตั้งนายก
อบต.และสมาชิกอบต.
กรณีครบวาระ/แทน
ตาแหน่งว่าง/แยก
หมู่บ้าน
จ้างสถาบันการศึกษา
วิจัยประเมินความ พึง
พอใจของประชาชน
ต่อการปฏิบัติงาน ของ
อบต.

11

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
อบต.ศรีดอนไชย มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ
โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 24 โครงการ จานวนเงิน 7,946,559 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณจานวน 24 โครงการ จานวนเงิน 7,946,559 ล้านบาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

11

การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา
1,108,409.12

11

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
1,108,409.12

ยุทธศาสตร์ด้านอาชีพและ
เศรษฐกิจครัวเรือน

1

10,000.00

1

10,000.00

ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
การกีฬา และสิ่งแวดล้อม

4

117,950.00

4

117,950.00

ยุทธศาสตร์ด้านสังคม และ
ความเข้มแข็งของชุมชน

6

6,440,200.00

6

6,440,200.00

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี

2

270,000.00

2

270,000.00

24

7,946,559.12

24

7,946,559.12

ยุทธศาสตร์

โครงการ

รวม

โครงการ

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
ลาดับ
1

2

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

โครงการ
อาหารเสริม
นมโรงเรียน
และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

แหล่งที่มา
งบประมาณ
เงินอุดหนุน
ทั่วไป

โครงการศึกษา รายได้จัดเก็บ
แหล่ง เรียนรู้สู่ เอง
โลกกว้างของ
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

576,776.00

37,934.82

3/62

01/10/2561

ระยะเวลา
การดาเนิน
งาน
31102561

20,000.00

11,823.84
148,326.36
46,981.20
24,633.00
77,769.90
4,000.00

4/62
8/62
9/62
34/62
35/2562
36/62

01/10/2561
01/11/2561
01/11/2561
29/03/2562
29/03/2562
06/02/2562

31102561
102
102
4
4
2

346.00
3,200.00

37/62
นางสาวนุงนุช
ตาคา

06/02/2562
04/02/2562

1
1

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็น
สัญญา

12

3

4

5

6

7

8

9

ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

ส่งเสริม
อนุรักษ์
ประเพณี บุญ
บั้งไฟไทยอิ
สาน

โครงการ
ตานก๋วย
สลากภัตพระ
ธาตุจอมโป้น
(จอมพ้น)

สรงน้าพระ
ธาตุจอมโป้น
(จอมพ้น)

สรงน้าพระ
ธาตุปูหลง

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

รายได้จัดเก็บ
เอง

รายได้จัดเก็บ
เอง

รายได้จัดเก็บ
เอง

อนุรักษ์สืบ
รายได้จัดเก็บ
สานประเพณี เอง
สรงน้าพระเจ้า
แสนแซ่

โครงการ
ส่งเสริมสืบ
สาน ประเพณี
วันลอยกระทง

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

อุดหนุนอาหาร เงินอุดหนุน
กลางวัน
ทั่วไป
โรงเรียน สพฐ
3 โรงเรียน

50,000.00

12,700.00

นางสาวนุงนุช
ตาคา

28/05/2562

1

10,000.00

11,432.00
11,500.00
3,600.00
432.00

สัญญาจ้าง71 /62
สัญญาจ้าง72 /62
สัญญาจ้าง73 /62
สัญญาจ้าง13/62

29/05/2562
29/05/2562
29/05/2562
31/10/2561

2
3
2
1

10,000.00

2,350.00
1,500.00
346.00

สัญญาจ้าง14/62
สัญญาจ้าง15/62
สัญญจ้าง 68/62

31/10/2561
31/10/2561
16/05/2562

1
1
1

10,000.00

1,500.00
7,000.00
346.00

สัญญจ้าง 69/62
สัญญจ้าง 70/62
สัญญาจ้าง19/62

16/05/2562
16/05/2562
15/03/2562

2
1
4

สัญญาจ้าง50/62
สัญญาจ้าง51/62

20,000.00

2,500.00
5,000.00
432.00

15/03/2562
15/03/2562
05/10/2561

4
4
1

30,000.00

16,500.00
2,000.00
15,600.00

7/62
8/62
สัญญายืม
นางสาวนุงนุช
ตาคา

05/10/2561
05/10/2561
20/11/2561

3
3
1

สัญญาซื้อ 19 /62 21/11/2561
สัญญาซื้อ 11/62 21/11/2561
สัญญื้อ 12 /62
21/11/2561

916,000.00

432.00
1,380.00
3,604.00
212,160.00

อุดหนุน
โรงเรียน 3 โรง

01/11/2561

1
1
1
48

271,560.00

อุดหนุน
โรงเรียน 3 โรง
อุดหนุน
โรงเรียน 3 โรง

04/01/2562

131

04/06/2562

32

139,520.00

6/62

13

10

ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

อุดหนุนงาน
ประเพณีของ
จังหวัดและ
อาเภอให้แก่ที่
ทาการ
ปกครอง
อาเภอเทิง

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

20,000.00

20,000.00

ที่ทาการ
ปกครอง อาเภอ
เทิง

17/10/2561

1

11

ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

อุดหนุนงานรัฐ เงินอุดหนุน
พิธี และ งาน ทั่วไป
พระราชพิธี

10,000.00

10,000.00

ที่ทาการ
ปกครอง อาเภอ
เทิง

17/10/2561

1

12

ยุทธศาสตร์ด้าน
อาชีพและเศรษฐกิจ
ครัวเรือน

โครงการ
รายได้จัดเก็บ
ส่งเสริมการ
เอง
จัดทาแผน
ชุมชนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ผู้นาชุมชน

10,000.00

9,550.00

นางสาวน้องนุช
จุ่มสนอง

18/12/2561

1

30,000.00

450.00
7,175.00

สัญญาจ้าง24/62 17/12/2561
สัญญาซื้อ 19 /62 07/01/2562

1
3

สัญญาซื้อ20 /62
สัญญจ้าง 32/62

50,000.00

5,760.00
2,000.00
32,160.00

07/01/2562
09/01/2562
18/12/2561

3
1
1

7,920.00

นายขวัญใจ ภู
ด่านบัว
สัญญาซื้อ
20.1/62
นางสาวสวงสุดา
คุณาแปง

24/12/2562

1

21/01/2562

5

14/01/2562

1

13
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ยุทธศาสตร์ด้าน
สาธารณสุข การ
กีฬา และ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ด้าน
สาธารณสุข การ
กีฬา และ
สิ่งแวดล้อม

แข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก(ศพด.)
องค์การ
บริหารส่วน
ตาบลศรีดอน
ไชย

ส่งเสริม
สนับสนุนการ
จัดการแข่งขัน
กีฬาและส่ง
นักกีฬาเข้า
ร่วมการ
แข่งขันกีฬา

รายได้จัดเก็บ
เอง

รายได้จัดเก็บ
เอง

5,280.00
15
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ยุทธศาสตร์ด้าน
สาธารณสุข การ
กีฬา และ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ด้าน
สาธารณสุข การ
กีฬา และ
สิ่งแวดล้อม

โครงการ
บริหารจัดการ
ขยะตาบลศรี
ดอนไชย
โครงการคลอง
สวยน้าใส

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

นางสาวนุงนุช
ตาคา

30,000.00

18,700.00

สัญญาซื้อ 21 /62 16/01/2562

30,000.00

10,705.00
28,000.00

นางสาวสวงสุดา
คุณาแปง

22/04/2562

1
1

250.00

สัญญาจ้าง
66/62

23/04/2562

1

14
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ยุทธศาสตร์ด้าน
สังคม และความ
เข้มแข็งของชุมชน

เบีย้ ยังชีพ
ผู้สูงอายุ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

7,669,600.00

567,300.00

นายขวัญใจ ภู
ด่านบัว

03/10/2561

1

571,300.00

นายขวัญใจ
ด่านบัว
นายขวัญใจ
ด่านบัว
นายขวัญใจ
ด่านบัว
นายขวัญใจ
ด่านบัว
นายขวัญใจ
ด่านบัว
นายขวัญใจ
ด่านบัว
นายขวัญใจ
ด่านบัว
นายขวัญใจ
ด่านบัว
นายขวัญใจ
ด่านบัว

ภู

05/11/2561

1

ภู

28/11/2561

1

ภู

02/01/2562

1

ภู

04/02/2562

1

ภู

04/03/2562

1

ภู

01/04/2562

1

ภู

01/05/2562

1

ภู

31/05/2562

1

ภู

03/10/2561

1

นายขวัญใจ
ด่านบัว
นายขวัญใจ
ด่านบัว
นายขวัญใจ
ด่านบัว
นายขวัญใจ
ด่านบัว

ภู

05/11/2561

1

ภู

28/11/2561

1

ภู

02/01/2562

1

ภู

04/02/2562

1

572,500.00
574,400.00
572,500.00
572,800.00
575,600.00
576,200.00
576,700.00
18

ยุทธศาสตร์ด้าน
สังคม และความ
เข้มแข็งของชุมชน

เบี้ยยังชีพผู้
พิการ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

1,632,000.00

128,800.00
128,000.00
128,800.00
129,600.00
127,200.00
128,000.00
128,000.00
128,800.00
127,200.00

19

ยุทธศาสตร์ด้าน
สังคม และความ
เข้มแข็งของชุมชน

เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

126,000.00

10,500.00

10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00

นายขวัญใจ
ด่านบัว
นายขวัญใจ
ด่านบัว
นายขวัญใจ
ด่านบัว
นายขวัญใจ
ด่านบัว
นายขวัญใจ
ด่านบัว

ภู

04/03/2562

1

ภู

01/04/2562

1

ภู

01/05/2562

1

ภู

31/05/2562

1

ภู

03/10/2561

1

นายขวัญใจ
ด่านบัว
นายขวัญใจ
ด่านบัว
นายขวัญใจ
ด่านบัว
นายขวัญใจ
ด่านบัว
นายขวัญใจ
ด่านบัว

ภู

05/11/2561

1

ภู

28/11/2561

1

ภู

02/01/2562

1

ภู

04/02/2562

1

ภู

04/03/2562

1

15

10,500.00
10,500.00
10,500.00
20

ยุทธศาสตร์ด้าน
สังคม และความ
เข้มแข็งของชุมชน

21

ยุทธศาสตร์ด้าน
สังคม และความ
เข้มแข็งของชุมชน

22

ยุทธศาสตร์ด้าน
สังคม และความ
เข้มแข็งของชุมชน

23

ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

24

ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

อุดหนุน
โครงการ จัด
กิจกรรมเนื่อง
ในวัน สตรี
สากล
อุดหนุนการ
ปฏิบัติงาน ยา
เสพติดอาเภอ
เทิง
อุดหนุนงาน
สงเคราะห์
บรรเทาทุกข์
กิ่งกาชาด
อาเภอเทิง
สบทบกองทุน
บาเหน็จ
บานาญ
ข้าราชการ
ท้องถิ่น
สมทบโครงการ
ระบบ
หลักประกัน
สุขภาพ ระดับ
ท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ อบต.ศรี
ดอนไชย
(สปสช.)

นายขวัญใจ ภู
ด่านบัว
นายขวัญใจ ภู
ด่านบัว
นายขวัญใจ ภู
ด่านบัว

01/04/2562

1

01/05/2562

1

31/05/2562

1

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

7,000.00

7,000.00

กรมการพัฒนา
สตรีอาเภอเทิง

25/02/2562

1

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

20,000.00

20,000.00

ที่ทาการ
ปกครอง อาเภอ
เทิง

03/12/2561

1

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

5,000.00

5,000.00

กิ่งกาชาดอาเภอ
เทิง

25/02/2562

1

รายได้จัดเก็บ
เอง

170,000.00

170,000.00

กองทุนบาเหน็จ
บานาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน

28/11/2561

1

รายได้จัดเก็บ
เอง

100,000.00

100,000.00

สปสช ตาบลศรี
ดอนไชย

19/06/2562

1
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน ปี 2562
องค์การบริการส่วนตาบลศรีดอนไชย
แผนการดาเนินการ
ทั้งหมด

ยุทธศาสตร์

จานวน
1. ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
2. ยุทธศาสตร์ด้าน
อาชีพและเศรษฐกิจ
ครัวเรือน
3. ยุทธศาสตร์ด้าน
สาธารณสุข การกีฬา
และสิ่งแวดล้อม
4. ยุทธศาสตร์ด้าน
สังคม และความ
เข้มแข็งของชุมชน
5. ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
6. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

งบประมาณ

อนุมัติงบประมาณ

ลงนามสัญญา

เบิกจ่าย

100%

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

41

3,711,376.00

20

1,862,776.00

11

1,108,409.12

11

1,108,409.12

11

1,108,409.12

19

657,000.00

5

1,820,000.00

1

10,000.00

1

10,000.00

1

10,000.00

21

785,000.00

5

145,000.00

4

117,950.00

4

117,950.00

4

117,950.00

38

11,069,684.00

14

10,294,684.00

6

6,440,200.00

6

6,440,200.00

6

6,440,200.00

63

373,951,000.00

2

590,000.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

18

1,836,000.00

9

886,000.00

2

270,000.00

2

270,000.00

2

270,000.00

แผนภูมิแสดงจานวนโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์
6. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริ หารจัดการบ้ านเมืองที่ดี
5. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้ างพื ้นฐาน

100%
เบิกจ่าย

4. ยุทธศาสตร์ ด้านสังคม และความเข้ มแข็งของชุมชน

ลงนามสัญญา
3. ยุทธศาสตร์ ด้านสาธารณสุข การกีฬา และสิ่งแวดล้ อม

อนุมตั ิงบประมาณ

2. ยุทธศาสตร์ ด้านอาชีพและเศรษฐกิจครัวเรื อน

แผนการดาเนินการ
ทังหมด
้

1. ยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
0

10

20

30

40

50

60

70
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แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์
6. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริ หารจัดการบ้ านเมืองที่ดี
5. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้ างพื ้นฐาน

100%
เบิกจ่าย

4. ยุทธศาสตร์ ด้านสังคม และความเข้ มแข็งของชุมชน

ลงนามสัญญา

3. ยุทธศาสตร์ ด้านสาธารณสุข การกีฬา และสิ่งแวดล้ อม

อนุมตั ิงบประมาณ
2. ยุทธศาสตร์ ด้านอาชีพและเศรษฐกิจครัวเรื อน
1. ยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
0.00

100,000,000.00 200,000,000.00 300,000,000.00 400,000,000.00

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความ
ประสงค์จ ะเสนอตวามคิด เห็ น หรื อข้อ เสนอแนะ การบริ ห ารงานของ อบต.ศรีด อนไชย ทราบ เพื่ อจะได้
พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ใน
ระยะต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562

(ลงชื่อ)
(นายรณชัย ปาลี)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลศรีดอนไชย

