
  

 

   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก 
            เรื่อง  รายงานผลการดำเนินงาน  ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 (ต.ค.2563-มี.ค.2564) 

************************************************ 
             ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ ในการดําเนินงาน  ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการ ดําเนินงาน ให้ประชาชนทราบ 
รวมตลอดทั้งที่มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้  ตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย และ
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา 
๕๘ , ๕๘/๕ วรรค ๕ และ วรรค 5 บัญญัติไว้ ให้นายก องค์การบริหารส่วนตําบล จัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน 
ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ ต่อสภาองค์การ บริหารส่วนตําบลเป็นประจําทุกปี คําแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลและรายงานแสดงผล การปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบลด้วย ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และกํากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหายโศกคณะบริหารนําทีมการบริหารโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก จึงได้จัดทําเล่ม สรุปผลการ
ดําเนินงาน เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม/ตัวแทนประชาชน ฝ่ายสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ตําบล ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารตำบลดอนหายโศกตามรายละเอียด ดังนี้ 
            ก. วิสัยทัศน์ (Vision) ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก 
                     “ ชุมชนน่าอยู ่เคียงคู่วัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
            ข. พันธกิจการพัฒนา (Mission) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศกมีดังนี้ 

1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  รวมถึงการคมนาคมให้ประชาชนเข้าถึงการ 
                     บริการได้สะดวก 

2. ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรกลุ่มอาชีพต่างๆ และพัฒนาสินค้าการเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน  
3. ส่งเสริมด้านการศึกษา ทำนุบำรุงและฟ้ืนฟูวัฒนธรรมประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
5. ส่งเสริมการสร้างสุขภาพท่ีดีและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

            วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
1.  เพ่ือให้ชุมชนเป็นสังคมที่กินดี มีสุข 

             2.   เพ่ือให้มีระบบคมนาคมระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการภายในท้องถิ่นอย่างคลอบคุมทุกพ้ืนที่ 
            3.  เพ่ือพัฒนาสินค้าจาก กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรี ให้มีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 

4.   เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและส่งเสริมภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้าน 
5.   เพ่ือให้ชุมชนมีสุขภาพดี อยู่ดี มีสุข และทรัพยากรธรรมชาติคงอยู่กับชุมชน  

  ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลดอนหายโศก ได้กําหนดยุทธศาสตร์และแนว ทางการ  พัฒนาดังนี้ 
      กําหนดยุทธศาสตร์ไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
      ๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.1 การปรับปรุงซ่อมสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน สามารถอำนวยความสะดวกในการสัญจรประชาชนใน
พ้ืนที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และทั่วถึง 

 1.2 การสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำดิบให้สะอาดมีคุณภาพเพ่ือในการอุปโภค บริโภคหรือเพ่ือใช้ ใน
การเกษตร 

/1.3 การปรับปรุงซ่อมแซม… 



 
                      1.3 การปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตประปาหมู่บ้าน ให้น้ำสะอาดและเพียงพอต่อความ   ต้องการ

ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
1.4 การขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลให้ทั่วถึง 
 1.5 การจัดให้มีการบำรุงรักษาทางระบายน้ำ ด้วยการขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขิน เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาด

แคลนน้ำที่ใช้ในการเกษตรภายในเขตพ้ืนที่ 
     ๒. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและสังคม              

2.1 การแก้ไขปัญหาความยากจน โดยสร้างรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาสให้แบประชาขน 
2.2 สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้มีรายได้และกระจ่ายรายได้เพ่ิมยิ่งขึ้น 

                     2.3 ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับเบี้ยสงเคราะห์อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
                2.4 จัดฝึกอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงาน เยาวชน สตรี และประชาชนทั่วไป 

2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน เยาวชน ได้ออกกำลังกาย โดยจัดหาสถานที่และอุปกรณ์กีฬา 
รวมทั้งการแข่งขันกีฬาต่างๆ เช่น การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เป็นต้น                  

      ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
3.1 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ศูนย์การศึกษานอก   

โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ให้ได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ทั้งในด้านวัสดุ 
อุปกรณ์การศึกษา และงบประมาณในการจัดการศึกษา ด้านอาคาร สถานที่ 

3.2  สนับสนุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาส พร้อมทั้งประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่ 
3.3  ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี วัฒนาธรรม งานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ งานประเพณีสงกรานต์       

งานบุญบั้งไป งานลอยกระทง และวันสำคัญทางศาสนา เช่น ประเพณีวันเข้าพรรษา ประเพณีการ
ทอดเทียน  เป็นต้น 

       ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร 
  4.1  ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย โดยมุ่งให้ประชาชนมี ส่วนร่วมการ 

สนับสนุนประชาคมและองค์กรประชาชน ได้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปฏิบัติ เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนชาวตำบลดอนหายโศก 

4.2  ส่งเสริมหน่วยงานราชการต่างๆ ในเขตพ้ืนที่ไม่ว่าจะเป็นให้การสนับสนุนและร่วมมือ โรงเรียน   
วัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและกลุ่มอาชีพต่างๆ ที่จัดขึ้นในตำบล
ดอนหายโศก อย่างทั่วถึง        

4.3   ปรับปรุงให้การบริการของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ตลอดจนพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตำบลดอนหายโศก ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง 
ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4.4  ส่งเสริมสนับสนุนความมั่นคง รักษาความสงบเรียบร้อย ของตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร 
ป้องกันฝ่ายพลเรือนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

                   4.5  ส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน    

/๕. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข….. 



     
        ๕. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

5.1  สนับสนุนให้มีระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชน โดยดำเนินการจัดเก็บและกำจัดขยะให้มี
ประสิทธิภาพ ไม่ให้มีขยะตกค้างตามบ้านเรือนประชาชน เพ่ือสุขอนามัยและสุขภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

5.2  ส่งเสริมการสร้างสุขภาพในชุมชนและโรงเรียน ให้ประชาชนและเยาวชนมีความสมบูรณ์ทั้ง   
ร่างกายและจิตใจ อารมณ์และสติปัญญา 

5.3  ส่งเสริมการสร้างสุขภาพที่ดีแก่ผู้สูงอายุโดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ              
ตำบลดอนหายโศก ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ 

          5.4  สนับสนุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับตำบลให้มีความเข้มแข็ง สามารถให้บริการประชาชน
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

5.5  ส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในตำบลดอนหายโศกให้คงสภาพ       
ที่สวยงาม      

ง. การวางแผน 
                 เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนหายโศก เป็นไปในทิศทางที่แน่นอน ครอบคลุม
ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนหายโศก และสามารถดําเนินการบริหารงานองค์การ บริหารส่วนตําบลได้
อย่างเป็นระบบ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลดอนหายโศก นโยบายทั้งหมดนี้ ที่ได้แถลงให้ที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลดอนหายโศก ได้รับทราบนี้ จะสัมฤทธิ์ผลได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับ งบประมาณและการประสานงานกับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบสนับสนุนงบประมาณก่อเกิดประโยชน์สุขกับชาว ตําบลดอนหายโศก ครอบคลุมทุกนโยบายให้มาก
ที่สุด อาศัยความร่วมมือจากองค์กรอาชีพ และองค์กรภาค ประชาชน สังคม ผู้นํา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ดอนหายโศก และพ่ีน้องชาวตําบลดอนหายโศก เรา จะมุ่งมั่นบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ สามัคคี 
โปร่งใส ดํารงความเป็นธรรมของคนใน สังคม และคนในองค์กรองค์การบริหารส่วนตําบลดอนหายโศก พร้อมเสริมสร้าง
ความผาสุกให้กับพ่ีน้องชาวตําบลดอนหายโศก ย่างแท้จริง จึงกําหนดนโยบายการบริหารงานขององค์การบริหาร ส่วน
ตําบลดอนหายโศก ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การวางแผน 
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงาน

สนับสนุน 
๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 
ด้ าน บริก ารชุ มชน และ
สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง อบต. 
ดอนหาย

โศก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

๒ ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานรักษาความสงบภายใน
แผนงานการเกษตร 

สำนักงานปลัด 

ด้ าน บริก ารชุ มชน และ
สังคม 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และ
นันทนาการ   งานสาธารณสุข 

กองการศึกษา 
กองสวัสดิการสังคม 

แผนงานการศึกษา 
ด้านการดำเนินงานอื่นๆ  แผนงานงบกลาง สำนักงานปลัด              งาน

สาธารณสุข /กองช่าง 
และ กองสวัสดิการสังคม 

ด้ าน บริก ารชุ มชน และ
สังคม 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานสาธารณสุข 

กองสวัสดิการสงคม  

๓ ด้านการพัฒนาสังคม 
 

งานป้องกันฝ่ายพลเรือน
และอัคคีภัย 

แผนงานรักษาความสงบภายใน สำนักปลัด 

ด้ าน บริก ารชุ มชน และ
สังคม 

แผนงานสร้างความเข้มแข้ งของ
ชุมชน 

กองสวัสดิการสังคม 

๔ ด้ า น พั ฒ น าก า ร เมื อ ง ก า ร
ปกครองและการบริหารจัดการ 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม แผนงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานปลัด 

5 ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการเกษตร แผนงานการเกษตร สำนักงานปลัด 

 
รวม 

 
5 ยุทธศาสตร์ 

 
๔  ด้าน 

 
๑๑ แผนงาน 

 
๕ สำนัก/กอง 

 
         จ. การจัดทํางบประมาณ 

               ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลดอนหายโศก ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖4 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุเฉพาะกิจ ที่ได้
ดําเนินการจํานวน  127   โครงการ แถลงไว้  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดอนหายโศก ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบปรมาณ 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 17 3,010.000 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3 190,000 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 46 16,351,692 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง   และการ
บริหารจัดการ 

16 1,218,000 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้ านทรัพยากรธรรมชาติ   และ
สิ่งแวดล้อม 

2 20,000 

7. จ่ายขาดเงินสะสม 20 3,130,000 
8. ครุภัณฑ์ 19 351,300 
9.อุดหนุนเฉพาะกิจ 4 122,800 

รวม 127 24,393,792 

 



 

รายละเอียดโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖4 

 
ลำดับ โครงการ งบประมาณ

อนุมัติ 
รายจ่ายจริง วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1.  รายจ่ายเกี่ยวกับการ รับรองและพิธี
การ 

20,000 - เพื่อเลี้ยงรับรองต่างๆ การประชุม 
คณะกรรมการ 
ต่างๆ ตามระเบียบ 
กฎหมาย 

2.  ค่าใช้จ่ายโครงการงานพระราชพิธี รัฐ
พิธี และวันสำคญัของชาติ 

20,000 - เพื่อทำโครงการงานพระ
ราชรัฐพิธี และวันสำคัญ
ของชาติ 

อำเภอ/หัวหน้า
ส่วน/ราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 
ฯลฯ 

3.  ค่าใช้จ่ายพวงมาลัย  ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา 

10,000 3,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย อำเภอ/หัวหน้า
ส่วน/ราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 
ฯลฯ 

4.  โครงการอบรมและศึกษาดูงาน 465,400 465,400 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ความเข้มแข็งขององค์กร 

ข้าราชการ
พนักงาน ส่วน
ตำบล พนักงาน
จ้าง 

5.  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์การ
บริหารส่วนตำบล 

400,000 - เพื่อใช้จ่ายการเลือกตั้งของ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนหายโศก 

ประชาชนตำบล 

6.  โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้และค่าธรรมเนยีม 

10,000 - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินงาน 

ประชาชนตำบล 

7.  โครงการจำข้อมูลแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

200,000 5,040 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินงาน 

ประชาชนตำบล 

8.  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 - เพื่อบำรุงรักษาทรัพยส์ิน  ทรัพย์สิน 

9.  วัสด ุ 200,000 - เพื่อจัดซื้อวัสด ุ วัสด ุ

10.  (เงินสำรองจ่าย) 306,235 102,920 เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน สำรองจ่าย 

รวม 1,731,635  576,360   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ /ด้านบริหารทั่วไป /แผนงานรักษาความสงบภายใน/การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแผนงานสาธารณสขุ 

ลำดับ โครงการ งบประมาณ
อนุมัติ 

รายจ่ายจริง วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1. โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล 

10,000 - เพื่ออบรมให้ความรู้ 
เกี่ยวกับการป้องกัน 
อุบัติเหต ุ

ผู้นำท้องที่ และ 
ประชาชนในตำบล 

2. โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพ
ติด 

10,000 - เพื่ออบรมให้ความรู้ 
เกี่ยวกับแก้ปัญหายาเสพ
ติด 

ผู้นำท้องที่ และ 
ประชาชนในตำบล 

3. โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัต 10,000 - เพื่อบรรเทาความ 
เดือดร้อนของ 
ประชาชนท่ีได้รบั 
ผลกระทบจากภยั 
ธรรมชาต ิ

ประชาชนตำบล 

4. โครงการสร้างความปลอดภัยป้องกันเด็ก
ปฐมวัยจมน้ำ 

10,000 - เพื่ออบรมให้ความรู้ 
เกี่ยวกับการป้องกัน 
อุบัติเหต ุ

ประชาชนนักเรียน 
หมู่บ้าน ในชุมชน 

 รวมทั้งสิ้น 40,000 -   

 
 
 
ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ / ด้านบริการชุมชนและสังคม /ศาสนาวัฒนธรรม  นันทนาการและการศึกษา และ
สาธารณสุข 
ลำดับ โครงการ งบประมาณ

อนุมัติ 
รายจ่ายจริง วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 7,758,000 3,135,100 เพื่อช่วยเหลือ ผูสู้งอายุ
ในเขตตําบล 

ผู้สูงอายุในเขต
ตำบลได้รบัเบี้ย 

2. เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,944,000 904,800 เพื่อช่วยเหลือ ผู้พิการใน
เขตตําบล 

ผู้พิการในเขต
ตำบลได้รบัเบี้ย 

3. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 90,000 36,000 เพื่อช่วยเหลือ ผู้ป่วย
เอดส์ในเขตตําบล 

ผู้ป่วยเอดส์ในเขต
ตำบลได้รบัเบี้ย 

4. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 20,000 19,725 เพื่อจัดหาเวชภณัฑ ์
เคมีภณัฑ์ตา่ง ๆ ให้
เพียงพอต่อการ 
ปฏิบัติงาน 

ประชาชนในเขต 
ตำบล 

5. ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการสตัว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยั จากโรงพิษสุนัขบา้ 

50,000 - เพื่อป้องกันโรคระบาด 
จากโรคพิษ สุนัขบ้าใน
พื้นที ่

จำนวนสัตว์ในเขต
ตำบล  

 
 



ลำดับ โครงการ งบประมาณ
อนุมัติ 

รายจ่ายจริง วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

6. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ท้องถิ่น/พื้นที่ (สปสช) 

122,454 122,454 เพื่อให้ความคุ้มครองแก่
ลูกจ้างผู้ประสบภัย
เจ็บป่วย ตาย หรือสญู
หายอันเนื่องจากการ
ทำงาน ให้แก่นายจ้าง 

ลูกจ้างพนักใน
สำนักงาน 

7. เงินสมทบกองทุนร้อยละ2 419,699 419,699 เพื่อจ่ายเป็นเงินสบทบ
กองทุน 

ลูกจ้างพนักงานใน
สำนักงาน 

8. ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการสตัว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยั จากโรงไข้เลือดออก 

50,000 - เพื่อป้องกันโรค
ไข้เลือดออกในพื้นที ่

พืน้ท่ีตำบล 

9. โครงการโครงการป้องกันโรคตดิเช้ือไวรัส 50,000 - เพื่อป้องกันโรคระบาด ใน 
พื้นที ่

พื้นที่ตำบล 

10. โครงคลองสวยน้ำใส 10,000 9,740 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมจติ
อาสาตำบล 

ประชาชนในเขต 
ตำบล 

11. โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ 20,000 - เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
จิตสำนึกเห็นความ เห็น
ความสำคญัของกิจกรรม 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขตพื้นท่ี
ตำบล 

12. โครงการบณัฑิตน้อย 10,000 9,980 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมและ
การเรยีนรู้ความภาคภูมิใจ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขตพื้นท่ี
ตำบล 

13. โครงการวันแม่แห่งชาติ 10,000 - เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
คุณค่าของคำว่าแม ่

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขตพื้นท่ี
ตำบล 

14. โครงการบรรพชาอุปสมบทบวชจาริณี 
ภาคฤดูร้อน 

10,000 - เพื่ออนุรักษ์ 
วัฒนธรรมประเพณี ใน
ท้องถิ่น 

ประชาชน 
หมู่บ้านในชุมชน 

15. โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา 10,000 - เพื่ออนุรักษ์ 
วัฒนธรรมประเพณี ใน
ท้องถิ่น 

ประชาชน 
ทุกหมู่บ้านใน
ชุมชน 

16. โครงการบญุบั้งไฟถวายปู่เทพสองคอน 150,000 - เพื่ออนุรักษ์ 
วัฒนธรรมประเพณี ใน
ท้องถิ่น 

ประชาชน 
ทุกหมู่บ้านใน
ชุมชน 

17. โครงการกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 20,000 19,994 เพื่อเสรมิพัฒนาการเด็ก
ศูนย์พัฒนา 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตพื้นท่ีตำบล 

18. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ (ค่า
จัดการเรียนการสอน) 

249,900 130,500 เพื่อจัดการเรียนการสอน
รายหัว 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขตพื้นท่ี
ตำบล 

19. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  

166,110 - เพื่อจัดการเรียนการสอน
รายหัว 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตพื้นที่ตำบล 

 



ลำดับ โครงการ งบประมาณ
อนุมัติ 

รายจ่ายจริง วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

20. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 
(อาหารกลางวัน) 

720,300 353,800 เพื่อจัดการเรียนการ
สอนรายหัว 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตพื้นท่ีตำบล 

21. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 
(อาหารเสริมนม )  

281,681 - เพื่อจัดการเรียนการ
สอนรายหัว 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตพื้นท่ีตำบล 

22. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ( 
สพฐ)(อาหารเสริมนม )  

1,262,775 172,659 เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
เสรมินม 

นักเรียน โรงเรียน
5 แห่ง  

23. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ( 
สพฐ)(อาหารเสริมนม )  

2,048,000 1,022,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวัน 

นักเรียน โรงเรียน
5 แห่ง  

24. ค่าใช้จ่ายการปฏิบตัิงานตามโครงการ
หรือตามนโยบายของทางราชการ 

10,000 - เพื่อการปฏิบัติงานตาม
โครงการหรือตาม
นโยบายของทาง
ราชการ 

อำเภอ/หัวหน้า
ส่วน/ราชการ/
รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ 

25. โครงการสำรวจและจดัเก็บข้อมลู
พื้นฐานตำบล 

10,000 - เพื่อการปฏิบัติงานตาม
โครงการ 

หัวหน้าส่วน/
ราชการ/ลูกจ้าง 
ประชาชน 

26. โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม
กลุ่มสตร ี

359,000 359,000 เพื่อการปฏิบัติงานตาม
โครงการ 

กลุ่มสตรีในตำบล 

27. โครงการส่งเสริมอาชีพตำบลดอนหาย
โศก 

30,000 29,948 เพื่อส่งเสริมอาชีพใน
ชุมชน 

ประชาชน 

28. โครงการส่งเสริมและพัฒนาผูสู้งอายุ 30,000 - เพื่อส่งเสริมและพัฒนา ผู้สูงอายุในตำบล 

29. โครงการจดัทำแผนชุมชน 10,000 - เพื่อการส่งเสริม 
สนับสนุนการจักทำ
แผน 

หัวหน้าส่วน/
ราชการ/ลูกจ้าง  
ประชาชน 

30. โครงการปันยิม้สร้างสุขผู้สูงอายุตำบล
ดอนหายโศก 

50,000 - เพื่อจัดกิจกรรม
เสรมิสร้างความรู ้

ประชาชน 
ผู้สูงอาย ุ

31. โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตร ี 10,000  เพื่อให้กลุ่มสตรไีด้มี
อาชีพ 

กลุ่มสตรีในตำบล 

32. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและ
เยาวชน 

10,000 - เพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในตำบล 

เด็กและเยาวชนใน
ตำบล 

33. โครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

10,000 - เพื่อเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชน 

รวมทั้งสิ้น 16,001,919 6,745,399   
 
 
 

 
 



5.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน / ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ลำดับ โครงการ งบประมาณ

อนุมัติ 
รายจ่ายจริง วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1. โครงการซ่อมแซมสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ 5 

100,000 100,000 เพื่อให้ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยใน ชีวิติ
ทรัพย์สิน 

ซ่อมแซมสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

2. โครงการก่อสร้างคอนกรตีเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 6 

200,000 200,000 เพื่อให้ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยใน ชีวิติ
ทรัพย์สิน 

ซ่อมแซมสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

3. โครงการก่อสร้างคอนกรตีเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่7 

200,000 200,000 เพื่อให้ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยใน ชีวิติ
ทรัพย์สิน 

ซ่อมแซมสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

4. โครงการก่อสร้างคอนกรตีเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่9 

300,000 300,000 เพื่อให้ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยใน ชีวิติ
ทรัพย์สิน 

ซ่อมแซมสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

รวมท้ังสิ้น 800,000 800,000   

 
หมายเหตุ ผูกพันธ์ในสัญญา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อุดหนุนส่วนราชการ  
ลำดับ โครงการ งบประมาณ

อนุมัติ 
รายจ่ายจริง วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1.  อุดหนุนโครงการจัดวันรัฐพิธี 8,000 - เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีในท้องถิ่น 

อำเภอ/หัวหน้า
ส่วน/ราชการ/
รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ 

2.  อุดหนุนรณรงค์ป้องกันประชาชนรว่มใจ 
ถนนปลอดภัยทุกเส้นทาง 

5,000 - เพื่ออุดหนุนรณรงค์
ป้องกัน 

อำเภอ/หัวหน้า
ส่วน/ราชการ/
รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ 

3.  อุดหนุนโครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพตดิอำเภอหนองหาน 

30,000 - เพื่อความรู้ เกี่ยวกับ
แก้ปัญหายาเสพตดิ 

อำเภอ/หัวหน้า
ส่วน/ราชการ/
รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ 

4.  อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

200,000 - เพื่ออนุรักษ์ 
ประเพณี ประจำ 
จังหวัด 

อำเภอ/หัวหน้า
ส่วน/ราชการ/
รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ 

5.  อุดหนุนโครงการขบวนแห่ใน 
งานประเพณปีระจำปีทุ่งศรี เมือง
อุดรธาน ี

15,000 - เพื่ออนุรักษ์ 
ประเพณี ประจำ 
จังหวัด 

ประเพณีจังหวัด 

6.  อุดหนุนโครงการจัดงานมรดกโลกบ้าน
เซียง 

50,000 50,000 เพื่ออนุรักษ์ 
ประเพณ ี

ประเพณ ี

7.  อุดหนุนไฟฟ้าขยายเขตอำเภอหนองหาน
เขตไฟฟ้า หมู่ที่ 1 บ้านกั้ง 

300,000 - เพื่อให้ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยในและสะดวก
ในการสัญจร 

ไฟฟ้าขยายเขต 

8.  อุดหนุนไฟฟ้าขยายเขตอำเภอหนองหาน
เขตไฟฟ้า หมู่ที่ 2 บ้านบ่อคำ 

300,000 - เพื่อให้ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยในและสะดวก
ในการสัญจร 

ไฟฟ้าขยายเขต 

9.  อุดหนุนไฟฟ้าขยายเขตอำเภอหนองหาน
เขตไฟฟ้า หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด 

300,000 - เพื่อให้ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยในและสะดวก
ในการสัญจร 

ไฟฟ้าขยายเขต 

10.  อุดหนุนไฟฟ้าขยายเขตอำเภอหนองหาน
เขตไฟฟ้า หมู่ที่ 4 บ้านหนองเต่า 

300,000 - เพื่อให้ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยในและสะดวก
ในการสัญจร 

ไฟฟ้าขยายเขต 

11.  อุดหนุนไฟฟ้าขยายเขตอำเภอหนองหาน
เขตไฟฟ้า หมู่ที่ 5 บ้านนาอุดม  (1) 

100,000 - เพื่อให้ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยในและสะดวก
ในการสัญจร 

ไฟฟ้าขยายเขต 

12.  อุดหนุนไฟฟ้าขยายเขตอำเภอหนองหาน
เขตไฟฟ้า หมู่ที่ 5 บ้านนาอุดม  (2) 

100,000 - เพื่อให้ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยในและสะดวก
ในการสัญจร 

ไฟฟ้าขยายเขต 

13.  อุดหนุนไฟฟ้าขยายเขตอำเภอหนองหาน
เขตไฟฟ้า หมู่ที่ 6 บ้านหนองกล้า (1) 

50,000 - เพื่อให้ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยในและสะดวก
ในการสัญจร 

ไฟฟ้าขยายเขต 

14.  อุดหนุนไฟฟ้าขยายเขตอำเภอหนองหาน
เขตไฟฟ้า หมู่ที่ 6 บ้านหนองกล้า (2) 

100,000 - เพื่อให้ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยในและสะดวก
ในการสัญจร 

ไฟฟ้าขยายเขต 

 



 
ลำดับ โครงการ งบประมาณ

อนุมัติ 
รายจ่ายจริง วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

15.  อุดหนุนไฟฟ้าขยายเขตอำเภอหนองหาน
เขตไฟฟ้า หมู่ที่ 7 บ้านโคกสำราญ 

100,000 - เพื่อให้ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยในและสะดวก
ในการสัญจร 

ไฟฟ้าขยายเขต 

16.  อุดหนุนไฟฟ้าขยายเขตอำเภอหนองหาน
เขตไฟฟ้า หมู่ที่ 8 บ้านดอนหายโศก (1) 

150,000 - เพื่อให้ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยในและสะดวก
ในการสัญจร 

ไฟฟ้าขยายเขต 

17.  อุดหนุนไฟฟ้าขยายเขตอำเภอหนองหาน
เขตไฟฟ้า หมู่ที่ 8 บ้านดอนหายโศก (2) 

150,000 - เพื่อให้ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยใน ชีวิติ
ทรัพย์สิน 

ไฟฟ้าขยายเขต 

18.  อุดหนุนไฟฟ้าขยายเขตอำเภอหนองหาน
เขตไฟฟ้า หมู่ที่ 10 บ้านกั้ง 

300,000 - เพื่อให้ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยใน ชีวิติ
ทรัพย์สิน 

ไฟฟ้าขยายเขต 

รวมท้ังสิ้น 2,458,000 50,000   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีครุภัณฑ์ 
ลำดับ  

โครงการ 
งบประมาณ  

หมายเหตุ งบประมาณที่ 
ได้รับ 

งบประมาณ การ
เบิกจ่าย 

คงเหลือ 

๑.  โต๊ะทำงานพนักงานข้าราชการ  4,500.00   4,500.00  - สำนักปลดั 

๒.  โต๊ะพับแสตนเลส  17,500.00   17,500.00  -  

๓.  เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  22,000.00   22,000.00  -  

๔.  เครื่องพ้นหมอกควัน  59,000.00   59,000.00  -  

๕.  ตู้เย็น  6,500.00   6,500.00  -  

๖.  เก้าอี้ทำงานราชการ  9,000.00   9,000.00  - กองคลัง 

๗.  ตู้บานเลื่อนกระจก  5,000.00   5,000.00  -  

๘.  ตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง  5,500.00   5,500.00  -  

๙.  เครื่องพิมพ์  4,300.00   4,300.00  -  

๑๐.  เครื่องสำรองไฟฟ้า  5,000.00   5,000.00  -  

๑๑.  เครื่องคอมพิวเตอร ์  22,000.00   22,000.00  -  

๑๒.  เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง  84,000.00   84,000.00  - กองการศึกษา 

๑๓.  เก้าอี้ทำงานราชการ  9,000.00   9,000.00  -  

๑๔.  เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  32,000.00   32,000.00  --  

๑๕.   ตู้เหล็ก 2 บานทึบ  11,000.00   11,000.00  - กองสวัสดิการสังคมฯ 

๑๖.  เก้าอี้ทำงานราชการ  4,500.00   4,500.00  -  

๑๗.  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ์  27,700.00   27,700.00  -  

๑๘.  จอภาพ ชนิดมอนิเตอรไ์ฟฟ้า  15,300.00   15,300.00  -  

๑๙.  เครื่องสำรองไฟฟ้า  7,500.00   7,500.00  -  

รวม 351,300.00 351,300.00 -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผลการดำเนินงานโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2564 
ลำดับ  

โครงการ 
งบประมาณ 

งบประมาณที่ ไดร้ับ งบประมาณ การ
เบิกจ่าย 

คงเหลือ 

 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองกล้า หมู่ที่ 6 107,000.00 107,000.00  
๑.  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองค้อพัฒนา หมู่ที่ 9 150,000.00 150,000.00  
๒.  โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองกล้า-โคกสำราญ (หิน

คลุก) 
200,000.00 200,000.00  

๓.  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 7 150,000.00 150,000.00  
๔.  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านบ่อคำ หมู่ที่ 2 180,000.00 180,000.00  
๕.  โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่

ที่ 3 
56,000.00 56,000.00  

๖.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองกล้า หมู่ที่ 
6 

193,000.00 193,000.00  

๗.  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 264.000.00 264.000.00  
๘.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านกั้ง หมู่ที่ 10 150.000.00 150.000.00  
๙.  โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 4 300,000.00 293,620.00 6,380.00 

๑๐.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสำราญ หมู่
ที่ 7 (จุดที่ 1) 

 62,000.00  62,000.00  

๑๑.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านบ่อคำ หมู่ที่ 2 50,000.00 50,000.00  
๑๒.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านนาอุดม หมู่

ที่ 5 
150,000.00  150,000.00   

๑๓.  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านกั้ง หมู่ที่ 1 206,000.00 206,000.00  
๑๔.  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดอนหายโศก หมู่ที่ 8 230,000.00 230,000.00  
๑๕.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บา้นกั้ง หมู่ที่ 10 94,000.00 94,000.00  
๑๖.  โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง

ค้อพัฒนา หมู่ที่ 9 
150,000.00 150,000.00  

๑๗.  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านกั้ง หมู่ที่ 10 130,000.00 130,000.00  
๑๘.  โครงการก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 

7 )จุดที่ 3) 
51,000.00 51,000.00  

๑๙.  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาอุดม หมู่ที่ 5 150,000.00 150,000.00  
๒๐.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสำราญ หมู่

ที่ 7 (จุดที่ 2) 
37,000.00 37,000.00  

รวม 3,130,000.00 3,123,620.00 6,380.00 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ผลการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประปีงบประมาณ 2564 
ลำดับ  

โครงการ 
งบประมาณ 

งบประมาณที่ไดร้ับ งบประมาณการ
เบิกจ่าย 

คงเหลือ 

๑.  ชุดอุปกรณส์ำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อ
คำ 

30,700.00 30,700.00 - 

๒.  ชุดอุปกรณส์ำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา
อุดม 

30,700.00 30,700.00 - 

๓.  ชุดอุปกรณส์ำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอน
หายโศก 

30,700.00 30,700.00 - 

๔.  ชุดอุปกรณส์ำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองกล้า 

30,700.00 30,700.00 - 

รวม 122,800.00 122,800.00 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฉ. ผลการดําเนินงาน 
             องค์การบริหารส่วนตําบลดอนหายโศก ได้ดําเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖4 จ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพ่ือพัฒนาในเขต พื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลดอน
หายโศก ได้รับความร่วมมือ ส่งเสริม สนับสนุนจากภาครัฐ ภาค ประชาชน และภาคเอกชนในพ้ืนที่ จนโครงการต่างๆ 
ประสบผลสําเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ ประชาชนในพ้ืนที่ และทั้งพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ 
ตามนโยบายของผู้บริหาร บัญญัติไว้ ให้นายกองค์การ บริหารส่วนตําบลดอนหายโศก จัดทํารายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ ต่อสภาองค์การ บริหารส่วนตําบล เป็นประจําทุกปี ตามนโยบาย ดังนี้ 
 
ช. ปัญหา อุปสรรค์และข้อเสนอแนะ 
              ๑.การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ๒๕๖4 บางโครงการไม่สามารถดําเนินงานตามแผนงานที่ 
กําหนดไว้ได้ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของซื้อโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) 

๒.โครงการ/กิจกรรม บางโครงการดําเนินการล่าช้า เนื่องจากต้องรองบประมาณที่ทางรัฐบาลจะจัด สรรมาให้ 
จึงส่งผลให้เกิดการขยายเวลาในการดําเนินการโครงการฯ ทําให้การประเมินผลโครงการข้ามปีงบประมาณ 
             3.โครงการแก้ไขปัญหาบางโครงการ ที่กองงานไม่นํามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ทําให้ขาดโอกาสในการ 
พิจารณาตั้งงบประมาณแก้ไขปัญหาโครงการในด้านนั้นๆ เนื่องจากระยะเวลาการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อน นําไป
เป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณเพ่ือดําเนินการนั้น มีระยะเวลาขั้นตอนตามระเบียบแผนฯ ที่ต้องใช้ระยะเวลา 
พอสมควร จึงไม่ทันต่อการดําเนินการในห้วงงบนั้นๆ ตลอดจนโครงการเกินศักยภาพในด้านต่างๆ 
             ดังนั้น ในการปฏิบัติราชการตามแผนขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนหายโศก จะมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
มากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อเสนอแนะดังนี้ 
             ๑.เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือกองงาน ที่รับผิดชอบโครงการ ให้เห็นความสําคัญของการดําเนินงาน ตาม
แผนงานหรือแผนการปฏิบัติการ ตามห้วงระยะเวลาและงบประมาณที่ระบุไว้ในโครงการ (เว้นมีเหตุและผล เพียงพอกรณี
ไม่สามารถดําเนินโครงการนั้นๆ ได้ตามแผนงานที่วางไว้จริงๆ ) พร้อมให้ทําบันทึกชี้แจงกรณีไม่สามารถ ดําเนินการ
โครงการฯ ดังกล่าว ได ้
              ๒.ควรเน้นย้ำกองงานให้ความสําคัญในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือบรรจุโครงการฯ ไว้ให้ครอบคลุมใน 
การแก้ไขปัญหาให้มากที่สุด เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ตําบล 
 
 
                 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                                  ประกาศ   ณ    วันที่    31    มีนาคม  พ.ศ.2564 

 
( นายบัวภา จันทะบูลย์ ) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก 
 
 
 
 
 


