
 
ประกาศ อบต.ศรีดอนไชย 

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลแผนปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
******************************************* 

    ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถ่ิน และผู้บริหารท้องถ่ิน เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถินมีส่วน
ร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ
สภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถ่ิน พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบ ในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผล
การติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
    ดังน้ันเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อบต.ศรีดอนไชย จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท า
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการ
บริหารจัดการอบต.ศรีดอนไชย ดังน้ี  
ก. วิสัยทัศน ์ของอบต.ศรีดอนไชย  
    "ศรีดอนไชยชุมชนน่าอยู่ เพียบพร้อมด้วยบริการสาธารณะ สวัสดิการสังคม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล " 
ข. พันธกิจ ของอบต.ศรีดอนไชย  
    1) ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณปูโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน  
    2) สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาคการเกษตรและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  
    3) ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นชุมชนน่าอยู่  
    4) การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  
    5) ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการแก้ไขปัญหาสังคม  
    6) ส่งเสริมการด าเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง  
    7) ส่งเสริมการศึกษา การท่องเท่ียว ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
    8) การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  
     
ค. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ของอบต.ศรีดอนไชยได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
    ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
    ยุทธศาสตร์ด้านอาชีพ และเศรษฐกิจครัวเรือน 
 
    ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข การกีฬา และสิ่งแวดล้อม 
 
    ยุทธศาสตร์ด้านสังคม และความเข้มแข็งของชุมชน 
 
    ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 
    ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

ง. การวางแผน 
    อบต.ศรีดอนไชย ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น 
การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นท่ี ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  
    อบต.ศรีดอนไชย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

44 3,825,600.00 45 3,825,600.00 43 3,775,600.00 52 4,400,600.00 52 4,400,600.00 

ยุทธศาสตร์ด้านอาชีพ และเศรษฐกิจ
ครัวเรือน 

20 885,000.00 20 885,000.00 18 1,785,000.00 26 2,105,000.00 26 2,105,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข การกีฬา และ
สิ่งแวดล้อม 

11 430,000.00 12 480,000.00 9 340,000.00 14 585,000.00 14 585,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านสังคม และความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

52 12,009,000.00 53 13,149,000.00 52 14,199,000.00 58 15,689,000.00 58 16,653,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 111 340,362,000.00 111 347,731,000.00 111 367,788,000.00 112 356,137,500.00 112 357,564,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

26 2,026,000.00 26 2,026,000.00 26 2,470,900.00 26 2,435,000.00 26 2,441,000.00 

รวม 264 359,537,600.00 267 368,096,600.00 259 390,358,500.00 288 381,352,100.00 288 383,748,600.00 
 

    
 
 



 
 จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.ศรีดอนไชย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 77 โครงการ งบประมาณ 3,832,000 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้
ดังน้ี  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 20 210,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านอาชีพ และเศรษฐกิจครัวเรือน 12 50,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข การกีฬา และสิ่งแวดล้อม 2 160,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านสังคม และความเข้มแข็งของชุมชน 17 65,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 14 3,217,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 12 130,000.00 

รวม 77 3,832,000.00 
 

    
 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ศรีดอนไชย มีดังน้ี 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  ยุทธศาสตร์ด้าน
อาชีพ และ
เศรษฐกิจครัวเรือน 

โครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่ม
รายได้ให้แก่ประชาชนหรือกลุ่ม
ประชาชน 

0.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของประชาชนเพื่อให้
มีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ 

ประชาชนหรือกลุ่มประชาชนในเขตต าบลศรีดอนไชย 

2.  ยุทธศาสตร์ด้าน
อาชีพ และ
เศรษฐกิจครัวเรือน 

โครงการส่งเสริมอาชีพและกิจกรรม
ของกลุ่มพัฒนาสตรีต าบลศรีดอน
ไชย 

0.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับกลุ่มพัฒนา
สตรีในต าบล 

กลุ่มพัฒนาสตรีมีอาชีพและกจิกรรมของกลุ่มที่มั่นคง
และสร้างรายได้อย่างแท้จริง 

3.  ยุทธศาสตร์ด้าน
อาชีพ และ
เศรษฐกิจครัวเรือน 

โุครงการบริหารจัดการขยะต าบลศรี
ดอนไชย 

0.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้ชุมชนมีการบริหารจัดการ
ขยะอย่างถูกวิฑี และเพิ่มรายได้
ให้กับประชาชน 

ชุมชนในพื้นท่ีต าบล จ านวน 10 หมุุ่บ้าน 

4.  ยุทธศาสตร์ด้าน
อาชีพ และ
เศรษฐกิจครัวเรือน 

โครงการอบรมผู้น้ าชุมชนเพื่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

15,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่ออบรมผู้น าชุมชนเพือการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ผู้น าชุมชน ผู้น ากลุ่ม ฯลฯ ของต าบลศรีดอนไชย 

5.  ยุทธศาสตร์ด้าน
อาชีพ และ
เศรษฐกิจครัวเรือน 

โครงการท้องถ่ินรักษ์โลก 25,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในองค์กร 

พนักงาน อบต.ศรีดอนไชย และประชาชนต าบลศรี
ดอนไชย 

6.  ยุทธศาสตร์ด้าน
อาชีพ และ
เศรษฐกิจครัวเรือน 

โครงการปลูกป่าเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 10,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวให้กับป่าชุมชน 
และสถานท่ีส าคัญภายในต าบล 

ปลูกป่าชุมชน และสถานท่ีส าคัญภายในชุมชน 

7.  ยุทธศาสตร์ด้าน
อาชีพ และ
เศรษฐกิจครัวเรือน 

โครงการปลูกหญ้าแฝกเพือลดการ
พังทลายของหน้าดิน 

0.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อลดการพังทลายของหน้าดิน ปลูกหญ้าแฝก 

8.  ยุทธศาสตร์ด้าน
อาชีพ และ
เศรษฐกิจครัวเรือน 

โครงการเกษตรย่ังยืน 0.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
การเกษตรแก่ประชาชนและ
เกษตรกร 

ประชาชนต าบลศรีดอนไชย 

9.  ยุทธศาสตร์ด้าน
อาชีพ และ
เศรษฐกิจครัวเรือน 

โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน 0.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ส าหรับการ
อุปโภค และการเพาะปลูกได้ตลอด
ท้ังปีในระยะยาว 

อบรมเชิงปฏิบัติการ/ท าธนาคารน้ าใต้ดินระบบปิด
และระบบเปิด 

10.  ยุทธศาสตร์ด้าน
อาชีพ และ
เศรษฐกิจครัวเรือน 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ 

0.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสนองแนวพระราชด าริและสืบ
สานพระราชปณิธาน 

เพื่อสร้างความเข้าใจและท าให้ตระหนักถึง
ความส าคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆ ท่ีมีอยู่ในต าบล 

11.  ยุทธศาสตร์ด้าน
อาชีพ และ
เศรษฐกิจครัวเรือน 

โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

0.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข
กิจกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสม
กับปัญหาและบริบทของพื้นท่ี 

จัดท าโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวน 
3 โครงการ 



 ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

12.  ยุทธศาสตร์ด้าน
อาชีพ และ
เศรษฐกิจครัวเรือน 

อุดหนุนโครงการ จัดกิจกรรมเน่ือง
ใน วันแม่แห่งชาติ 

0.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจัดกิจกรรมเน่ืองใน วันแม่
แห่งชาติ  

อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ พัฒนาสตรีอ าเภอเทิง 

13.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

จัดซื้อวัสดุต่างๆ ส าหรับใช้ ใน
กิจการส านักปลัด อบต. 

0.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อพัฒนาระบบงานของ อบต. ให้มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

-- 

14.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

จัดซื้อวัสดุต่างๆ ส าหรับใช้ ใน
กิจการ กองคลัง 

0.00 ส านัก/กองคลัง เพื่อพัฒนาระบบงาน ของอบต.ให้มี
ประสิทธิ ภาพและประสิทธผิล  

-- 

15.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

จัดซื้อวัสดุต่างๆ ส าหรับใช้ ใน
กิจการกองช่าง 

0.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อพัฒนาระบบงาน ของอบต.ให้มี
ประสิทธิ ภาพและประสิทธผิล  

-- 

16.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

จัดซื้อวัสดุต่างๆ ส าหรับใช้ ใน
กิจการ กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

0.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อพัฒนาระบบงาน ของอบต.ให้มี
ประสิทธิ ภาพและประสิทธผิล  

มีวัสดุส านักงานส าหรับ ใช้ในกองการศึกษา - ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

17.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

สบทบกองทุน บ าเหน็จบ านาญ 
ข้าราชการท้องถ่ิน 

0.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจัดสวัสดิการให้แก ่ข้าราชการ
ท้องถ่ินเมื่อออก จากราชการ  

1 ครั้ง  ่ต่อปี 

18.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

สบทบเงินประกันสังคม แก่พนักงาน
จ้าง อบต. 

0.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจัดสวัสดิการให้แก ่พนักงานจ้าง 
อบต.  

สมทบเดือนละ 1 ครั้ง 

19.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

ปรับปรุงดูแลเว็บไซด์ อบต. อบต.ศรี
ดอนไชย 

0.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

อบต.มีเว็บไซต์ ในการเผยแพร่ 
ข่าวสารราชการ  

1 ครั้ง ต่อปี 

20.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมอืงท่ีดี 

ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลส าหรับ ผู้บริหาร
สมาชิก อบต. และพนักงานอบต. 

10,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

จ านวนผู้เข้ารับ การอบรมและ 
ศึกษาดูงาน  

-- 

21.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ด้าน 
พรบ.ข้อมูลข่าวสารทาง ราชการ
ให้กับประชาชนและ บุคลากรของ 
อบต. 

20,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน และ
ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจด้าน
ข้อมูลข่าวสาร ของทางราชการ  

1 ครั้ง ต่อปี 

22.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

เลือกต้ังนายก อบต. และ สมาชิก 
อบต. 

100,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ได้ผู้น าชุมชนตาม พ.ร.บ.สภา
ต าบลและ องค์การบริหารส่วน
ต าบล  

-- 

23.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

ประเมินความพึงพอใจ ในการ
ปฏิบัติงานของ องค์การบริหารส่วน
ต าบล ศรีดอนไชย 

0.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจ้างสถาบันการ ศึกษาวิจัย 
ประเมิน ความพึงพอใจของ 
ประชาชนภายในต าบล  

1 ครั้ง ต่อปี 

24.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

อุดหนุนโครงการระบบ หลักประกัน
สุขภาพ ระดับท้องถ่ินหรือพื้นท่ี 
อบต.ศรีดอนไชย (สปสช.) 

0.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสนับสนุนโครงการ ระบบ
หลักประกัน สุขภาพฯ  

สนับสนุนงบประมาณ สมทบโครงการระบบ 
หลักประกันสุขภาพ ฯ 

25.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 0.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อจัดกิจกรรม ในวันเด็กแห่งชาติ  โรงเรียนในเขตพื้นท่ีต าบล ศรีดอนไชยและศูนย์
พัฒนา เด็กเล็กต าบลศรีดอนไชย 

26.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

อาหารเสริม (นม) โรงเรียน และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

0.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมการพัฒนา เด็กก่อนวัย
เรียนและ เด็กวัยเรียน  

เด็กเล็กและเด็กนักเรียนได้ ด่ืมนมท่ีมีคุณภาพอย่าง 
สม่ าเสมอ 

27.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

กีฬาสีสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กเล็กได้ ออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ และความสามัคคี  

จัดงานกีฬาส าหรับเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบล
ศรีดอนไชย 

28.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่โลก
กว้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

0.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กชอบแสวงหา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้นอก
ห้องเรียน 

เด็กระดับปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลศรีดอน
ไชย 

29.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการบริหารศูนย์ ครู ผู้ดูแลเด็ก และ
บุคลากรทางการศึกษา 

0.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้คณะกรรมการบริหารศูนย์ ครู ผู้ดูแล
เด็กและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าใจและ
เพิ่มบทบาทในการท างาน 

คณะกรรมการบริหารศูนย์ ครู ผู้ดูแลเด็ก และ
บุคลากรทางการศึกษา 



 ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

30.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครู 0.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้มีความรู้และน าแนวทางมา
พัฒนาการศึกษาในท้องถ่ิน 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก 

31.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการประชาคมเพื่อจัดท า
แผนการศึกษา 

0.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนการ
ศึกษาฯ 

จัดกิจกรรมประชาคมเพื่อจัดท าแผนศึกษา 

32.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมพัฒนาการสมอง
ส่วนหน้า (EF) เด็กปฐมวัย 

0.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการสมองส่วน
หน้าของเด็กปฐมวัย 

ศพด.อบต.ศรีดอนไชย 

33.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

ส่งเสริมอนุกรักษ์ประเพณีวัน
สงกรานต์(รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ) 

20,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและ
ร่วมอนุรักษ์ประเพณีรดน้ าด าหัว
ผู้สูงอาย ุ

จัดงานประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุภายในต าบล 

34.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีบุญบั้งไฟ
ไทยอิสาน 

50,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีบุญ
บั้งไฟ 

จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟอิสานประจ าปี 

35.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

สืบสานประเพณีสลากภัตรพระธาตุ
จอมป้น (จอมพ้น) 

10,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อสืบสานประเพณีท้องถ่ินสู่
คนรุ่นหลัง 

จัดงานประเพณีสลากภัตรภายในต าบล 

36.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

สืบสานประเพรีสลากภัตรประจ า
ต าบล 

10,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณี
ท้องถ่ิน 

จัดงานประเพณีสลากภัตรภายในต าบล 

37.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

อนุรักษ์สืบสานประเพณีสรงน้ าพระ
ธาตุจอมพ้น 

10,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดี
งามของต าบล 

จัดงานประเพณีนมัสการพระธาตุ 

38.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

อนุรักษ์สืบสานประเพณีสรงน้ าพระ
ธาตุปูหลง 

10,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดี
งามในต าบล 

จัดงานประเพณีนมัสการพระธาตุปูหลง 

39.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

อนุรักษ์สืบสานประเพณีสรงน้ าพระ
เจ้าแสนแซ่ 

20,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดี
งามในต าบล 

จัดงานสรงน้ าพระเจ้าแสนแซ่ 

40.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมสืบสานพิธีหล่อ
เทียนและถวายเทียนพรรษา 

30,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณี
ท้องถ่ิน 

จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา 

41.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการงานบุญมหาชาติ (บุญเผวส) 20,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณี
ท้องถ่ิน 

จัดกิจกรรมงานบุญมหาชาติ 

42.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมสืบสานประเพณีวัน
ลอยกระทง 

30,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี
อันส าคัญของท้องถ่ิน 

จัดกิจกรรมวันลอยกระทง 

43.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

อุดหนุนงานประเพณี อ าเภอ และ
จังหวัด 

0.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การจัดงาน
วัฒนธรรม ประจ าปีของอ าเภอ และ
จังหวัด  

อุดหนุนงานประเพณีอ าเภอ และจังหวัด 

44.  ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

อุดหนุนงานพระราชพิธี และงานรัฐ
พิธ ี

0.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมสนับ สนุนการจัดงานรัฐ
พิธี ของอ าเภอเทิง  

อุดหนุนงานรัฐพิธีและ งานพระราชพิธี 

45.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สาธารณสุข การ
กีฬา และ
สิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมสนับสนุนในการจัดการ
แข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา 

130,000.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อสนับสนุนการเล่นกีฬาของ
เยาวชนและประชาชน 

จัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 

46.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สาธารณสุข การ
กีฬา และ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการคลองสวยน้ าใส 30,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่ออนุรักษ์แหล่งน้ าธรรมชาติ และ
แหล่งน้ าสาธารณะ 

รื้อผักตบชวา และสิ่งปฏิกูลแหล่งน้ าสาธารณะแหล่ง
น้ าธรรมชาติ 

47.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สังคม และความ
เข้มแข็งของชุมชน 

โครงการส่งเสริมการจัดท าแผน
ชุมชนและเพิ่มประสิทธิภาพผู้น า
ชุมชน 

0.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนภายในต าบล จ านวน 10 
หมู่บ้าน 

จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและต าบลภายในต าบลศรี
ดอนไชย 

48.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สังคม และความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม
สร้างความปรองดองและสมานฉันท์
ของคนในชาติ 

10,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคีของ
ประชาชนในชุมชนต าบลศรีดอนไชย 

ชุมชนมีความสามัคคีปรองดองและสานฉันท์ 

49.  ยุทธศาสตร์ด้านสงัคม 
และความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 0.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อปอ้งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ภายในต าบล 

อบรมและสนับสนุนกจิกรรมต่อสูเ้อาชนะยาเสพติดภายใน
ต าบล อ าเภอ และจังหวัด 



 ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

50.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สังคม และความ
เข้มแข็งของชุมชน 

รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

0.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนภายในชุมชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 

ต้ังจุดตรวจและป้อมยามประจ าต าบลช่วงเทศกาลปี
ใหม ่

51.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สังคม และความ
เข้มแข็งของชุมชน 

โครงการฝึกอบรมดับเพลิงข้ันต้น 10,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อฝึกอบรมดับเพลิงข้ันต้น สมาชิก /กนช. และประชาชนต าบลศรีดอนไชย 

52.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สังคม และความ
เข้มแข็งของชุมชน 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟ
ป่าและหมอกควัน 

20,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน 

สมาชิก อปพร./กนช. และประชาชนต าบลศรีดอน
ไชย 

53.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สังคม และความ
เข้มแข็งของชุมชน 

โครงการติดต้ังกระจกโค้งทางแยก
บริเวณจุดเสี่ยง เพื่อลดอุบัติเหตุ 

0.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณจุดเสี่ยงทาง
แยกทางโค้ง 

1 โครงการ 

54.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สังคม และความ
เข้มแข็งของชุมชน 

รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ ทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

0.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทาง
ถนนภายในชุมชน ช่วงเทศกาล
สงกรานต์  

1 โครงการ 

55.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สังคม และความ
เข้มแข็งของชุมชน 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  0.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่าย ใน
ชีวิตประจ าวันแก่ ผู้สูงอายุภายใน
ต าบล  

จ านวนผู้สูงอายุภายในต าบลศรีดอนไชย 

56.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สังคม และความ
เข้มแข็งของชุมชน 

เบี้ยยังชีพผู้พิการ 0.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่าย ใน
ชีวิตประจ าวันแก่ ผู้พิการภายใน
ต าบล  

จ านวนผู้พิการภายในต าบลศรีดอนไชย 

57.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สังคม และความ
เข้มแข็งของชุมชน 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่าย ใน
ชีวิตประจ าวันแก่ ผู้ป่วยเอดส์ภายใน
ต าบล  

จ านวนผู้ช่วยเอดส์ภายในต าบลศรีดอนไชย 

58.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สังคม และความ
เข้มแข็งของชุมชน 

โครงการส่งเสริมอาชีพ การเลี้ยงไก่
พื้นเมืองและ ไก่ไข่ส าหรับผู้พิการ
และ ผู้ดูแลผู้พิการ 

15,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อช่วยยกระดับรายได้ของ กลุ่มผู้
พิการให้เพิ่มสูงข้ึน  

1 โครงการ 

59.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สังคม และความ
เข้มแข็งของชุมชน 

โครงการสังคมสงเคราะห์ ส าหรับ
เด็กยากไร้และ ผู้ด้อยโอกาสในต.ศรี
ดอนไชย 

0.00 ส านัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เพื่อให้ผู้ที่ยากไร้และ ด้อยโอกาส
ทางสังคม ได้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  

1 โครงการ 

60.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สังคม และความ
เข้มแข็งของชุมชน 

โครงการส่งเสริมและ สนับสนุน
กิจการสภาเด็ก และเยาวชน 

10,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน กิจการ
ของสภาเด็กและ เยาวชนต าบลศรี
ดอนไชย  

1 โครงการ 

61.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สังคม และความ
เข้มแข็งของชุมชน 

อุดหนุนโครงการ จัดกิจกรรมเน่ือง
ในวัน สตรีสากล 

0.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ พัฒนา
สตรีอ าเภอเทิง  

อุดหนุนจ านวน ปีละ 1 ครั้ง 

62.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สังคม และความ
เข้มแข็งของชุมชน 

อุดหนุนการปฏิบัติงาน ยาเสพติด
อ าเภอเทิง 

0.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การ
ปฏิบัติงานต่อต้าน ยาเสพติดอ าเภอ
เทิง  

อุดหนุนให้แก่ที่ท าการ ปกครองอ าเภอเทิง 

63.  ยุทธศาสตร์ด้าน
สังคม และความ
เข้มแข็งของชุมชน 

อุดหนุนงานสงเคราะห์ บรรเทาทุกข์
กิ่งกาชาด อ าเภอเทิง 

0.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสงเคราะห์ บรรเทาทุกข์ 
ประชาชนในพื้นท่ี อ าเภอเทิง  

อุดหนุนกิ่งกาชาด อ.เทิง 

64.  ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ท่ี 1 บ้านป่ารวก 

296,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

ประชาชนมีถนน ส าหรับใช้คมนาคม 
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วย่ิงข้ึน  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร  

65.  ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ท่ี 1 บ้านป่ารวก 

296,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

ประชาชนมีถนน ส าหรบัใช้คมนาคม 
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 140 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  

66.  ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. แบบตัว
ยู หมู่ท่ี 2 บ้านม่อนมะปราง 

302,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนมี น้ าใช้อย่าง
เพียงพอ และท่ัวถึงทุกครัวเรือน  

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู ขนาดปากกว้าง 0.60 เมตร ก้น
กว้าง 0.60 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.12 เมตร. ลึก 0.60 เมตร 
พร้อมฝาปิด คสล. พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. กว้าง 1 เมตร ยาว 70 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 70 ตร.ม. 



 ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

67.  ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 3 บ้านแม่ลอยหลวง 

366,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนในชุมชน เดินทาง
ได้อย่างสะดวก และรวดเร็วยิ่งข้ึน  

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.50 
เมตร ยาว 16.00 เมตร 

68.  ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 
ปรับปรุงระบบแพลอยน้ าพร้อม
ขยาย เขตไฟฟ้า ตามแบบ อบต.
ก าหนด หมู่ท่ี 4 บ้านหนองเลียบ 

309,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนมี น้ าไว้ใช้อุปโภค/
บริโภค อย่างพอเพียง  

ย้ายระบบประปาหมู่บ้านพร้อมปรับปรุง ระบบแพ
ลอย และขยายเขตไฟฟ้า 

69.  ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 บ้านทุ่งต้อม 

275,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนในชุมชน เดินทาง
สะดวกปลอดภัย  

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 130 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 520 ตร.ม. ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 

70.  ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

พัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 
บ้านป่าตึงงาม 

280,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนมี น้ าไว้ใช้อย่าง
เพียงพอ  

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบถังส าเร็จรูปทรง
แชมเปญ ขนาด 10 ลบ.ม. 

71.  ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ท่ี 
7 บ้านใหม่แม่ลอย  

265,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชน ในชุมชนเดินทาง 
สะดวก  

รื้อถนน คสล.เดิม และก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 
เมตรยาว 1,00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรหรือพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 4,00 ตร.ม. ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 

72.  ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 
8 บ้านม่อนหลวง 

273,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า ส าหรับการ
อุปโภค/ บริโภคอย่างพอเพียง 
ตลอดท้ังปี  

ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก เจาะบ่อ
บาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ความลึกไม่
น้อยกว่า 100 ม. หรือ ปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 5 ลบ.
ม./ชม. 

73.  ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

พัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 9 
บ้านทุ่งสง่า 

287,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า ส าหรับการ
อุปโภค/บริโภค อย่างพอเพียงตลอด
ท้ังป ี 

เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ความ
ลึกไม่น้อยกว่า 100 ม. หรือ ปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 5 
ลบ.ม./ชม. ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 

74.  ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

พัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 
10 บ้านม่อนหินแก้ว 

268,000.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า ส าหรับการ
อุปโภค/บริโภค อย่างพอเพียงตลอด
ท้ังป ี 

เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว ความ
ลึกไม่น้อยกว่า 100 ม.หรือ ปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 5 
ลบ.ม./ชม. ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 

75.  ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการเสริมไหล่ทาง/ขยาย ไหล่
ทางถนนภายในหมู่บ้าน ในเขต
ต าบลศรีดอนไชย 

0.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชน สามารถสัญจรได้
อย่าง สะดวก ปลอดภัย  

ซ่อมแซม ปรับปรุง ขยาย ถนน คสล. ภายในต าบล 

76.  ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบ ประปา
หมู่บ้าน ในเขตพื้นท่ีต าบลศรีดอน
ไชย 

0.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อซ่อมแซมระบบ ประปาหมู่บ้าน
ท่ีช ารุด ให้มีสภาพการใช้งาน 
ตามปกติ  

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ ประปาในจุดท่ีเสียหาย 
ภายในต าบล 

77.  ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

อุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค
อ าเภอเทิง 

0.00 ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า ติดต้ังหม้อแปลง
ไฟฟ้า ณ ท่ีท าการองค์การ บริหาร
ส่วนต าบล  

ขยายเขตไฟฟ้า ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า ณ ท่ีท าการ 
อบต.ศรีดอนไชย 

 

 
 
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.ศรีดอนไชย มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหน้ีผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 12 โครงการ จ านวนเงิน 1,387,000 บาท มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 12 โครงการ จ านวนเงิน 1,253,682 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5 59,702.00 5 59,702.00 

ยุทธศาสตร์ด้านอาชีพ และเศรษฐกิจครัวเรือน 1 5,660.00 1 5,660.00 

ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข การกีฬา และสิ่งแวดล้อม 1 122,560.00 1 122,560.00 

ยุทธศาสตร์ด้านสังคม และความเข้มแข็งของชุมชน 1 11,760.00 1 11,760.00 

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 4 1,054,000.00 4 1,054,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
    

รวม 12 1,253,682.00 12 1,253,682.00 

     
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.ศรีดอนไชย ท่ีมีการก่อหน้ีผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังน้ี  

  ยุทธศาสตร์ ช่ือโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  
ยุทธศาสตร์ด้านอาชีพ และเศรษฐกิจ
ครัวเรือน 

1. โครงการอบรมผู้น า
ชุมชนเพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

15,000.00 5,660.00 5,660.00 9,340.00 

2.  
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

2. โครงการตานก๋วย
สลากภัตพระธาตุจอมโป้น 

10,000.00 4,846.00 4,846.00 5,154.00 

3.  
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

3. โครงการสรงน้ าพระธาตุ
ปูหลง 

10,000.00 9,932.00 9,932.00 68.00 

4.  
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

1. โครงการสรงน้ าพระเจ้า
แสนแซ่ 

20,000.00 15,946.00 15,946.00 4,054.00 

5.  
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

8. โครงการงานบุญ
มหาชาติ (บุญเผวส) 

20,000.00 10,332.00 10,332.00 9,668.00 

6.  
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

9. โครงการฝึกศึกษาเพื่อ
อนุรักษ์สืบสานงาน
ประเพณีลอยกระทง 

30,000.00 18,646.00 18,646.00 11,354.00 

7.  
ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข การกีฬา 
และสิ่งแวดล้อม 

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
แข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 

130,000.00 122,560.00 122,560.00 7,440.00 

8.  
ยุทธศาสตร์ด้านสังคม และความ
เข้มแข็งของชุมชน 

2. โครงการส่งเสริมอาชีพ
การเลี้ยงไก่พื้นเมืองและไก่
ไข่ส าหรับผู้พิการและผู้ดูแล
ผู้พิการ 

15,000.00 11,760.00 11,760.00 3,240.00 

9.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
4. โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 
บ้านหนองเลียบ 

309,000.00 253,000.00 253,000.00 56,000.00 

10.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
8. โครงการพัฒนาระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 8 
บ้านม่อนหลวง 

273,000.00 263,000.00 263,000.00 10,000.00 

11.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
9. โครงการพัฒนาระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 9 
บ้านทุ่งสง่า 

287,000.00 270,000.00 270,000.00 17,000.00 

12.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
10. โครงการพัฒนาระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 10 
บ้านม่อนหินแก้ว 

268,000.00 268,000.00 268,000.00 0.00 

 

รายงานสรปุผลการด าเนินงาน ปี 2563 
อบต.ศรีดอนไชย เทงิ จ.เชียงราย  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 43 3,775,600.00 20 210,000.00 5 59,702.00 5 59,702.00 

2.ยุทธศาสตร์ด้านอาชีพ และเศรษฐกิจครัวเรือน 18 1,785,000.00 12 50,000.00 1 5,660.00 1 5,660.00 

3.ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข การกีฬา และสิ่งแวดลอ้ม 9 340,000.00 2 160,000.00 1 122,560.00 1 122,560.00 

4.ยุทธศาสตร์ด้านสังคม และความเข้มแข็งของชุมชน 52 14,199,000.00 17 65,000.00 1 11,760.00 1 11,760.00 

5.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 111 367,788,000.00 14 3,217,000.00 4 1,054,000.00 4 1,054,000.00 

6.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 26 2,470,900.00 12 130,000.00 
    

รวม 259 390,358,500.00 77 3,832,000.00 12 1,253,682.00 12 1,253,682.00 
 

ช. ผลการด าเนนิงาน 
     อบต.ศรีดอนไชย ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ในเขตพื้นท่ี โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นท่ี
ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนท้ังในพื้นท่ีและพื้นท่ีใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานท่ีส าคัญดังน้ี 
อปท. ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านอื่น ๆ  



 
ซ. คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ่น  

ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายรณชัย ปาล ี นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอน
ไชย 

053178076 ต่อ - 0899514296 - 

นายพรมมา ปันธิ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรี
ดอนไชย 

053178076 ต่อ - 0861162509 - 

นายสี อินต๊ะโน รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรี
ดอนไชย 

053178076 ต่อ - 0861973654 - 

นายไชยา กรุงแสนเมือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 053178076 - - 

นายจิรายุ ตาละศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 053178076 - - 

นางสาวนภา ไชยชะนะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 053178076 - - 

ดาบต ารวจเสรี หาญอุ่น หัวหน้าตู้ยามต าบลศรีดอนไชย - - - 

นางนิลวรรณ พูนประพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ - - - 

นายสุทัศน์ ยาลังกาญจ ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ - - - 

นางชนิดา ค าก้อนแก้ว ผอ.รพ.สต.ศรีดอนไชย - - - 

นายสรรจร จอมค า ผอ.โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา - - - 

นายณรงค์ฤทธิ์ ระวังศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่ารวก - - - 

นายณัฐวุฒิ ไชยราช ก านันต าบลศรีดอนไชย - - - 

นายสิทธิศักด์ิ จันดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 4 บ้านหนองเลียบ - - - 

นายสมบูรณ์ สมปาน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 7 บ้านใหม่แม่ลอย - - - 

นายสมบูรณ์ มาลารัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 053178076 - - 

นายธนัสส์ ปกครองบ้าน หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

053178076 - - 

 
   2. คณะกรรมการ ติดตามแผน  

ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายปั๋น ชุ่มใส สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 053178076 - - 

นายสายชล สายจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 053178076 - - 

นายบัณฑิตย์ กิจตวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล - - - 

นายสิทธิศักด์ิ จันดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 4 บ้านหนองเลียบ - - - 

นายสมบูรณ์ สมปาน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 7 บ้านใหม่แม่ลอย - - - 

นางชนิดา ค าก้อนแก้ว ผอ.รพ.สต.ศรีดอนไชย - - - 

นายพัฒนา หมื่นศรีภูมิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าตึงงาม - - - 

นายเกรียงศักด์ิ มั่นรอด ผู้อ านวยการกองช่าง 053178076 - - 

นายธนัสส ์ปกครองบ้าน หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

053178076 - - 

นายวิทยา เปี้ยฟ้า ผู้ทรงคุณวุฒิ - - - 

นายสม อินแดง ผู้ทรงคุณวุฒิ - - - 

 



   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพฒันาท้องถิ่น  

ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายสมบูรณ์ มาลารัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 053178076 - - 

นางสาวนงนุช ตาค า รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 053178076 - - 

นายเกรียงศักด์ิ มั่นรอด ผู้อ านวยการกองช่าง 053178076 - - 

นางสาวศิริพร จินะวงค์ ผู้อ านวยการกองคลัง 053178076 - - 

นายนิวัช ไชยราช ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 5 บ้านทุ่งต้อม - - - 

นายทองสา เทพารักษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 6 บ้านป่าตึงงาม - - - 

นายค ามูล มาแดง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 10 บ้านม่อนหินแก้ว - - - 

นายธนัสส์ ปกครองบ้าน หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

053178076 - - 

นางสาวน้องนุช จุ่มสนอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 0801219897 - - 

 

    ท้ังน้ี หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขออบต.ศรีดอนไชยทราบ เพื่อจะได้พิจารณา
การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 
 
    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
 
                          ประกาศ ณ วันท่ี 26 ตุลาคม 2563 
 
                                                                    
 
                                                                       (นายรณชัย  ปาลี) 

                                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย 
 

 

 


