
 
ประกาศ อบต.ดอนสัก 

 
 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
******************************************* 

    ด้วยรัฐธรรมนญู มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถินมีส่วนร่วมด้วย 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผ้ับริหารท้องถิ่น
เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปลีะหนึ่งคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติใหเ้ป็นไปตาม
เจตนารมณ ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ดอนสัก จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน 
รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพื่อให้ประชาชนได้มสี่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการอบต.ดอนสัก ดังนี้  
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.ดอนสัก  
    ""ชุมชนเข้มแข็ง ภาคเกษตรก้าวหน้า พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน"" 
ข. พันธกิจ ของอบต.ดอนสัก  
    1.พัฒนาเส้นทางคมนาคมการขนส่งให้มีคุณภาพและไดม้าตรฐาน  
    2.พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและแสงสว่าง  
    3.พัฒนาผังเมืองและการควบคุมอาคาร  
    4.พัฒนาการศึกษา  
    5.พัฒนาการส่งเสริมอาชีพ  
    6.พัฒนาสวัสดิการและสาธารณสุข  
    7.พัฒนาสร้างสรรค์นันทนาการให้ประชาชนหันมาออกก าลังกาย  
    8.พัฒนาและส่งเสรมิการท่องเที่ยว  
    9.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    10.ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพ  
    11.ส่งเสริมศักยภาพผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่นเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนา  
    12.พัฒนาศักยภาพบุคคลากรขององค์กร  



    13.พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีดความสมรรถนะสูง  
    14.พัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั  
    15.พัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อยและสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน  
    16.ท านุ บ ารุง ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  
    17.ส่งเสริม อนุรักษ์ ศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ปราชญ์ชาวบ้านและภมูิปัญญาท้องถิ่น  
    18.ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพลังมวลชนในการป้องกันยาเสพติด  
    19.ส่งเสริมสนับสนุนการบ าบดัรักษา ฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพติด 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.ดอนสักได้ก าหนดยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
    โครงสร้างพื้นฐาน 
 
    การส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
 
    การพัฒนาด้านบริหารจัดการทอ่งเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
    การบริหารจดัการบ้านเมืองที่ด ี
 
    การจัดระเบยีบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 
 
    การพัฒนาด้านศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น 
 
    การป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

 

 

 



 

ง. การวางแผน 
    อบต.ดอนสัก ได้จดัท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญตัิไว้ในระเบยีบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัด
เวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นท่ี ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  
    อบต.ดอนสัก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

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

โครงสร้างพื้นฐาน 23 29,177,500.00 30 37,889,100.00 34 35,562,400.00 83 136,058,400.00 47 141,471,000.00 

การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 30 11,976,400.00 30 12,001,800.00 36 12,798,720.00 34 12,208,700.00 34 12,692,160.00 

การพัฒนาด้านบรหิารจดัการท่องเที่ยวและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

10 2,220,000.00 8 720,000.00 9 1,200,000.00 11 7,200,000.00 10 10,000,000.00 

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 13 1,325,000.00 14 1,675,000.00 14 1,895,000.00 13 1,395,000.00 14 11,395,000.00 

การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรกัษาความสงบ
เรียบร้อย 

2 130,000.00 2 80,000.00 2 70,000.00 3 370,000.00 2 70,000.00 

การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 

3 90,000.00 3 90,000.00 3 90,000.00 3 90,000.00 3 90,000.00 

การป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 4 1,090,000.00 4 1,090,000.00 4 1,090,000.00 5 1,190,000.00 4 1,090,000.00 

รวม 85 46,008,900.00 91 53,545,900.00 102 52,706,120.00 152 158,512,100.00 114 176,808,160.00 
 

    
 
 
 
 



 
 
 จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.ดอนสัก ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมโีครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญตัิงบประมาณ จ านวน 36 โครงการ งบประมาณ 19,848,700 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ไดด้ังนี ้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

โครงสร้างพื้นฐาน 13 6,050,000.00 

การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 17 13,498,700.00 

การพัฒนาด้านบรหิารจดัการท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติ 2 210,000.00 

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 1 0.00 

การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรกัษาความสงบเรียบร้อย 2 70,000.00 

การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 1 20,000.00 

การป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด - - 

รวม 36 19,848,700.00 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  รายละเอียดโครงการในข้อบัญญตัิงบประมาณ อบต.ดอนสัก มดีังนี ้

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  โครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัสท์ติกคอนกรตีถนนสายเขา
กลอยซอย5 หมู1่3  

800,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ถนนมีมาตรฐานการ
คมนาคม 

กว้าง 6 เมตร ยาว 215เมตร หนา 0.15 เมตร 

2.  โครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
ถนนสายพังหาชี-ดอนเสาธง หมู่ 
4  

346,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ถนนมีมาตรฐานการ
คมนาคม 

กว้าง 5 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร 

3.  โครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
ถนนสายห้วยเสียด หมู่ 9  

250,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ถนนมีมาตรฐานการ
คมนาคม 

กว้าง 6 เมตร ยาว 73 เมตร หนา 0.15 เมตร 

4.  โครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กถนนเอราวณั ซอย3 
หมู่ 10  

900,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ถนนมีมาตรฐานการ
คมนาคม 

กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร 

5.  โครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายรุ่งเรือง หมู1่2 
บ้านเขาแค 

450,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ถนนมีมาตรฐานการ
คมนาคม 

กว้าง 4 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.15 เมตร 

6.  โครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการบุกเบิกถนนสายเขาน้ า
ซับซอย1 สระหลวงนาตาดี หมู1่ 

958,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อแก้ไขปัญหาเส้นทาง
คมนาคมของประชาชนให้
สะดวกขึ้น 

กว้าง 8 เมตร ยาว 1,000 เมตร 

7.  โครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการบุกเบิกถนนรอบเกาะนก
เภา หมู่ 11 บ้านเกาะนกเภา 

207,900.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง

เพื่อปรับปรุงถนนให้
ประชาชนใช้เส้นทางได้

กว้าง 6 เมตร ยาว 1,5000 เมตร 



ประปา สะดวก 

8.  โครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน แบบโครงถักเหล็กขนาด 
10 ลบ.ม. หมู่ที9่ บ้านห้วยเสียด 

414,900.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้มีน้ ากินน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบโครงถักเหล็กขนาด 
3.6x3.6x11.45 เมตร 

9.  โครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
สายเขาพองาม หมู่ที่ 14 บ้าน
นางก าใหม่ 

1,068,400.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ถนนมีมาตรฐาน กว้าง 6 ยาว 630 เมตร 

10.  โครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบโครงถกัเหล็ก หมู4่ 
บ้านห้วย 

383,000.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้มีน้ าใช้อุปโภคบรโิภค 
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบโครงถักเหล็กขนาด 
3.6x3.6x11.45 เมตร 

11.  โครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายเขาใต้ป่า หมู9่ 
บ้านห้วยเสยีด 

271,800.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ถนนมีมาตรฐานใน
การคมนาคม 

กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร 

12.  โครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างหอถังระบบ
ประปา ถนนสันติสุข หมู1่ บ้าน
นาตาด ี

0.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างทั่วถึง 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบโครงถักเหล็กขนาด 
3.6x3.6x11.45 เมตร พร้อมขยายท่อเมนต์ ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 3 นิ้ว 2 นิ้ว ระยะทางรวม 3,500 
เมตร 

13.  โครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน แบบโครงถักเหล็ก ซอย
เขาใต้ป่า หมู่ท่ี9 บ้านห้วยเสียด 

0.00 
ส านัก/กองช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างทั่วถึง 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบโครงถักเหล็กขนาด 
3.6x3.6x11.45 เมตรพร้อมขยายท่อเมนต์จ่ายน้ า
ขนาด3,2นิ้ว ยาว500 เมตร 

14.  
การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

โครงการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

50,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนในเบื้องต้น 

ทุกหมู่บ้านในเขต อบต. 

15.  
การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

โครงการป้องกนัและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

20,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน

เพื่อสนับสนุนการป้องกัน
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลต่างๆ 

ทุกหมู่บ้านในเขต อบต. 



ปลัด อบต. 

16.  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศีกษา ศพด.บ้านนาง
ก า 

231,900.00 
ส านกัปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้เด็กเล็กมีคณุภาพใน
การศึกษา 

จ านวน 2 ศูนย ์

17.  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน 1,840,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเด็กนักเรยีนมีอาหาร
กลางวันที่เพียงพอ 

200 วัน 

18.  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการอบรมป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ 

20,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในสถานศึกษา 

5 โรงเรียน 

19.  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกีย
ติฯท้องถิ่นสร้างป่ารักษ์น้ า 

10,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
อนุรักษ์ป่าไม ้

300 ต้น 

20.  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 9,020,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ผู้สูงอายไุด้รับเบี้ยยัง
ชีพ 

ทุกหมู่บ้านในเขต อบต. 

21.  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ 1,730,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ผู้พิการได้รับเบี้ยยัง
ชีพ 

ทุกหมู่บ้านในเขต อบต. 

22.  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 90,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ย
ยังชีพ 

ทุกหมู่บ้านในเขต อบต. 

23.  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการส่งเสริมพัฒนาชีวิต
ผู้สูงอาย ุ

3,500.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีชีวิตที่ด ี จ านวน 20 คน 



24.  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการส่งเสริมอาชีพแก่
ประชาชน 

14,100.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้เกิดอาชีพแก่
ประชาชน 

จ านวน 20 คน 

25.  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 

50,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคพิษสุนัขบ้าของชุมชน/
หมู่บ้าน 

ทุกหมู่บ้านในเขต อบต. 

26.  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการแยกก่อนท้ิง 10,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อลดปรมิาณขยะต้นทาง
ในหมู่บ้าน 

ทุกหมู่บ้านในเขต อบต. 

27.  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการห้องน้ าท้องถิ่นสะอาด
และปลอดภัย 

10,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อห้องน้ าท้องถิ่นสะอาด
บริการประชาชน 

จ านวน 2 แห่ง 

28.  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการจดัหาอาหารให้สุนัขจร
จัด 

10,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้สุนัขมีอาหารกินที่
เพียงพอ 

จ านวน 100 ตัว 

29.  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการจดัการแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์อ าเภอดอนสัก 

0.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสร้างความสามัคคีและ
เชื่อมความสมัพันธ์ท้องถิ่น
ในอ าเภอ 

5 แห่ง 

30.  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการจดัส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขัน 

0.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมาร่วม
กิจกรรมกีฬา 

ทุกหมู่บ้านในเขต อบต. 

31.  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด อบต.ดอนสัก 

150,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้เยาวชนหันมาเล่น
กีฬาห่างไกลยาเสพติด 

ทุกหมู่บ้านในเขต อบต. 

32.  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ 309,200.00 ส านักปลดั อบจ., ส านัก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน 1 ศูนย ์



บริหารสถานศึกษา ศพด.บ้าน
ห้วยเสียด 

ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

สถานศึกษา 

33.  
การพัฒนาด้านบรหิารจดัการ
ท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาต ิ

โครงการจ้างเหมาเก็บขยะ อบต. 200,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจัดเก็บขยะในเขต อบต.
ดอนสัก 

ทุกหมู่บ้านในเขต อบต. 

34.  
การพัฒนาด้านบรหิารจดัการ
ท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาต ิ

โครงการ Big Cleaning Day 10,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อท าความสะอาดสถานท่ี
ส าคัญหรือสถานท่ีท่องเที่ยว
ของต าบลดอนสัก 

50 คน 

35.  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา
ดูงาน 

0.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้มี
ประสบการณ์การท างานใน
องค์กร 

ปีละครั้ง 

36.  
การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจดังานรดน้ าขอพร
ผู้สูงอายุประเพณีสงกรานต ์

20,000.00 
ส านักปลดั อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ทุกหมู่บ้านในเขต อบต. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฉ. การใชจ้่ายงบประมาณ 
     อบต.ดอนสัก มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญตัิงบประมาณ โดยได้มกีารก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสญัญา รวม 22 โครงการ จ านวนเงิน 19,611,100 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จ านวน 22 โครงการ จ านวนเงิน 17,077,578 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

โครงสร้างพื้นฐาน 11 5,116,043.80 11 5,044,354.80 

การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 8 11,853,224.00 8 11,853,224.00 

การพัฒนาด้านบรหิารจดัการท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติ 1 175,422.00 1 175,422.00 

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
    

การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรกัษาความสงบเรียบร้อย 2 4,577.00 2 4,577.00 

การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
    

การป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
    

รวม 22 17,149,266.80 22 17,077,577.80 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญตัิงบประมาณอบต.ดอนสัก ท่ีมีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสญัญา มดีังนี้  

  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายเขา
กลอย ซอย 5 หมู่ที่ 13 บ้าน
เขากลอย 

800,000.00 589,000.00 589,000.00 211,000.00 

2.  โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายพังหา
ชี - ดอนเสาธง หมู่ที่ 4 บ้าน
ห้วย 

346,000.00 300,000.00 300,000.00 46,000.00 

3.  โครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วย
เสียด หมู่ที่ 9 บ้านห้วยเสียด 

250,000.00 186,301.00 186,301.00 63,699.00 

4.  โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย
เอราวัณ หมู่ที่ 10 บ้านนาง
ก า 

900,000.00 639,000.00 639,000.00 261,000.00 

5.  โครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
รุ่งเรือง หมู่ที่ 12 บ้านเขาแค 

450,000.00 413,000.00 413,000.00 37,000.00 

6.  โครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการบุกเบิกถนนสายเขา
น้ าซับ ซอย 1 สระหลวงนา
ตาดี หมู่ 1 บ้านนาตาด ี

958,000.00 672,342.80 672,342.80 285,657.20 

7.  โครงสร้างพื้นฐาน โครงการบุกเบิกถนนรอบ 207,900.00 191,000.00 156,929.00 16,900.00 



เกาะนกเภา หมู่ที่ 11 บ้าน
เกาะนกเภา 

8.  โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน แบบโครงถัก
เหล็กขนาด 10 ลบ.ม. หมู่ที่ 
9 บ้านห้วยเสียด 

414,900.00 414,000.00 379,782.00 900.00 

9.  โครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางสายเขาพองาม 
หมู่ที่ 14 บ้านนางก าใหม ่

1,068,400.00 1,068,400.00 1,065,000.00 0.00 

10.  โครงสร้างพื้นฐาน 
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
แบบโครงถักเหล็ก ขนาด ๑๐ 
ลบ.ม. หมู่ ๔ บ้านห้วย 

383,000.00 383,000.00 383,000.00 0.00 

11.  โครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาใต้
ป่า หมู่ 9 บ้านห้วยเสียด 

271,800.00 260,000.00 260,000.00 11,800.00 

12.  
การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรกัษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

50,000.00 3,497.00 3,497.00 46,503.00 

13.  
การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรกัษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

20,000.00 1,080.00 1,080.00 18,920.00 

14.  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา ศพด.
บ้านนางก า 

231,900.00 216,440.00 216,440.00 15,460.00 

15.  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ) 

1,840,000.00 1,819,409.00 1,819,409.00 20,591.00 



16.  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการอบรมป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

20,000.00 7,365.00 7,365.00 12,635.00 

17.  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 9,020,000.00 7,961,100.00 7,961,100.00 1,058,900.00 

18.  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต เบี้ยยังชีพความพิการ 1,730,000.00 1,457,400.00 1,457,400.00 272,600.00 

19.  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 90,000.00 63,500.00 63,500.00 26,500.00 

20.  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 

50,000.00 26,540.00 26,540.00 23,460.00 

21.  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา ศพด.
บ้านห้วยเสยีด 

309,200.00 301,470.00 301,470.00 7,730.00 

22.  
การพัฒนาด้านบรหิารจดัการท่องเที่ยวและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

โครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะ 200,000.00 175,422.00 175,422.00 24,578.00 
 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 
อบต.ดอนสัก ดอนสัก จ.สุราษฎรธ์านี  

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.โครงสร้างพื้นฐาน 83 136,058,400.00 13 6,050,000.00 11 5,116,043.80 11 5,044,354.80 

2.การส่งเสริมคณุภาพชีวิต 34 12,208,700.00 17 13,498,700.00 8 11,853,224.00 8 11,853,224.00 

3.การพัฒนาด้านบริหารจัดการทอ่งเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาต ิ 11 7,200,000.00 2 210,000.00 1 175,422.00 1 175,422.00 

4.การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี 13 1,395,000.00 1 0.00 
    

5.การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรยีบร้อย 3 370,000.00 2 70,000.00 2 4,577.00 2 4,577.00 

6.การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 3 90,000.00 1 20,000.00 
    

7.การป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 5 1,190,000.00 - - 
    

รวม 152 158,512,100.00 36 19,848,700.00 22 17,149,266.80 22 17,077,577.80 
 

ช. ผลการด าเนินงาน 
     อบต.ดอนสัก ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพื้นท่ี โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสรมิและสนบัสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตลอดจนโครงการ
ต่างๆ ประสบผลส าเรจ็ด้วยด ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนท้ังในพื้นที่และพื้นท่ีใกล้เคียง โดยมผีลการด าเนินงานท่ีส าคัญดังนี้ 
อปท. ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านอื่น ๆ  
 
 
 
 



ปัญหา/อุปสรรค  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักยังประสบปญัหาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักตอ้ง
ด าเนินการตามมาตรการการป้องกันโรคระบาดของโรคดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีค าสั่งและประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสรุาษฎร์ธานี ที่มผีลต่อการด าเนินโครงการ/กิจกรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนสักท่ีมีลักษณะเป็นการรวมคนเป็นจ านวนมาก หรือเสี่ยงต่อการแพรร่ะบาดของโรค บางโครงการ/กิจกรรมไมส่ามารถด าเนินการต่อไปได้ในขณะนี ้ท าให้ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์
และแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายลดลง แต่องค์การบรหิารส่วนต าบลดอนสักไดด้ าเนินการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่นและโอนเพิ่ม/ลด งบประมาณ ตามข้อบัญญตัิงบประมาณตามระเบียบ
กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกีย่วข้อง เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามสถานการณ์ และสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดในพ้ืนท่ีเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ดว้ยความ
เหมาสม 
 
ข้อเสนอแนะ  เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน และยังสายพันธุ์ท่ีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและมีความรนุแรงข้ึน องค์การบริหารส่วนต าบลดอน
สักจึงไดม้ีการเตรยีมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการอยูเ่สมอ ในการก าหนดยุทธศาสตร์ การวางแผน การด าเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ควรต้องมีการ
วิเคราะหข์้อมูลใหส้อดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจบุัน พร้อมท้ังตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกดิประโยชน์สูงสดุและการด าเนินงานเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพื่อให้การ
แก้ปัญหาเป็นไปตามความต้องการอย่างแท้จริง    
 
    ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมคีวามประสงคจ์ะเสนอตวามคดิเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขออบต.ดอนสักทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผน
พัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะต่อไป 
    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
                                                              ประกาศ ณ วันท่ี 29 ตุลาคม 2564 
 
                                                                                  
 
                                                                               นายสุเมธ  สงสุวรรณ 
                                                              ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ปฏิบัตริาชการแทน 
                                                                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก  
 
 
 
 

ข้อมูล ณ 29/10/2564 

 


