ประกาศ อบต.ดอนตะหนิน
เรื่อง การรายงานผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564
(เดือน1 ตุลาคม พ.ศ.2563 – 31 มีนาคม พ.ศ.2564)
*******************************************
ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กาหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงาน
ผลการดาเนิ นงานให้ ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มี กลไกให้ป ระชาชนในท้อ งถิ่ นมี ส่ว นร่ว มด้ วย ประกอบกั บระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทย
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) กาหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
ส า ม สิ บ วั น โ ด ย อ ย่ า ง น้ อ ย ปี ล ะ ส อ ง ค รั้ ง ภ า ย ใ น เ ดื อ น เ ม ษ า ย น แ ล ะ ภ า ย ใ น เ ดื อ น ตุ ล า ค ม ข อ ง ทุ ก ปี
ดั ง นั้ น เพื่ อ การปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามเจตนารมณ์ ของระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ดอนตะหนิน จึงขอประกาศผลการดาเนินงานการจัดทางบประมาณ การใช้จ่าย
และผลการดาเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพื่อให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกากับการบริหารจัดการ อบต.ดอนตะหนิน ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.ดอนตะหนิน
"ปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง ดารงวัฒนธรรม นาชุมชนเข้มแข็ง"
ข. พันธกิจ ของอบต.ดอนตะหนิน
1. การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
อันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมี ส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา
ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
3. ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง
4. การสร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ
5.พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
6. มุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.ดอนตะหนินได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์
ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4. พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจน
5. พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว
6. ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข

ง. การวางแผน
อบต.ดอนตะหนิน ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การ
ประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนามาจัดทาโครงการเพื่อพัฒนา
พื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป
อบต.ดอนตะหนิ น ได้ ป ระกาศใช้ แ ผนพั ฒ นา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ ก าหนดโครงการที่ จ ะ
ดาเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
2561
2562
2563
2564
2565
ยุทธศาสตร์
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มี
36 7,341,600 44 9,301,300 44 10,246,000 44 10,308,000 44
10,966,000
คุณภาพ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้
2 1,419,000 10 9,207,600 7 2,562,000 6 3,229,000 4 12,307,000
มาตรฐาน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
2
20,000 2
20,000 2
30,000 2
30,000 2
30,000
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะ
15
192,000 13
194,000 14
314,000 14
494,000 14
314,000
ความยากจน
พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
6
460,000 6
470,000 6
485,000 6
485,000 6
485,000
และส่งเสริมการท่องเที่ยว
ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและ 7
270,000 6
115,000 6
160,000 6
160,000 6
160,000
เสริมสร้างสันติสุข
68 9,702,600 81 19,307,900 79 13,797,000 78 14,706,000 76 24,262,000
รวม
จ. การจัดทางบประมาณ
ผู้บริหาร อบต.ดอนตะหนิน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ จานวน 47 โครงการ งบประมาณ 10,148,356 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์
โครงการ
ตามข้อบัญญัติ
พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มคี ณ
ุ ภาพ

37

10,013,356.00

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

1

154,000

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

1

5,000.00

พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจน

1

5,000.00

พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว

2

60,000.00

ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข

5

65,000.00

46

10,302,356.00

รวม

ยุทธศาสตร์
1. พัฒนา
การศึกษาและ
สังคมให้มี
คุณภาพ

2. พัฒนา
การศึกษาและ
สังคมให้มี
คุณภาพ

3. พัฒนา
การศึกษาและ
สังคมให้มี
คุณภาพ

4. พัฒนา
การศึกษาและ
สังคมให้มี
คุณภาพ

5. พัฒนา
การศึกษาและ
สังคมให้มี
คุณภาพ

6. พัฒนา
การศึกษาและ
สังคมให้มี
คุณภาพ

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ดอนตะหนิน มีดังนี้
โครงการ
จานวน
หน่วยงานที
วัตถุ
งบประมาณ
รับผิดชอบ
ประสงค์
สนับสนุนค่าใช้จ่าย 274,400.00 ส่วนการศึกษา, กอง เพื่อให้เด็กเล็ก ศพด.ได้รับ
การบริหาร
การศึกษา, กอง
อาหารกลางวันที่ถูกต้อง
สถานศึกษา(อาหาร
ส่งเสริมการศึกษา เหมาะสมตามหลัก
กลางวัน ศพด.)
และวัฒนธรรม, กอง โภชนาการ
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม
อาหารเสริมนม
1,212,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง เพือ่ ให้เด็กเล็ก ศพด. ได้รับ
(ศพด. )
การศึกษา, กอง
อาหารเสริม(นม)ที่มีคุณค่า
ส่งเสริมการศึกษา ครบถ้วน
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม
อาหารเสริมนม
1,212,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง เพือ่ ให้เด็กอนุบาลและ
(สพฐ )
การศึกษา, กอง
ประถมศึกษาปีที่ 1-6
ส่งเสริมการศึกษา ได้รับอาหารเสริม(นม) ที่มี
และวัฒนธรรม, กอง คุณค่าควบถ้วน
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
95,200.00 ส่วนการศึกษา, กอง เพื่อให้เด็กเล็ก ศพด. ได้รับ
บริหารสถานศึกษา
การศึกษา, กอง
การพัฒนาด้านการศึกษาที่
(ค่าจัดการเรียนการ
ส่งเสริมการศึกษา สอดคล้องกับหลักสูตรและ
สอนของศูนย์พัฒนา
และวัฒนธรรม, กอง แผนการจัดประสบการณ์
เด็กรายหัว )
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
61,600.00 ส่วนการศึกษา, กอง เพื่อส่งเสริมศักยภาพการ
การบริหาร
การศึกษา, กอง
จัดการศึกษาท้องถิ่นในแก่
สถานศึกษา (
ส่งเสริมการศึกษา เด็กเล็ก ศพด.
ค่าใช้จ่ายในการจัด
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาสาหรับ
การศึกษาศาสนาและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัฒนธรรม
)
ส่งเสริมการเรียน
40,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้
การสอนนอก
การศึกษา, กอง
เรียนรู้และศึกษาสิ่งต่างๆ
สถานที่
ส่งเสริมการศึกษา รอบตัวตามสถานที่ต่างๆ
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม

ผลผลิต
จัดซื้อจัดจ้างอาหาร
กลางวันแก่เด็กเล็ก
ศพด.

จัดซือ้ จัดจ้างอาหาร
เสริม(นม)แก่เด็กเล็ก
ศพด.

จัดซื้อจัดจ้างอาหาร
เสริม(นม) แก่เด็กเล็ก
อนุบาลและ
ประถมศึกษาปีที่ 1-6

จัดซื้อสื่อการเรียนการ
สอน วัสดุการศึกษา
และเครื่องเล่นเสริม
พัฒนาการแก่เด็กเล็ก
ศพด.
จัดซื้อจัดหาหนังสือ
เรียนอุปกรณ์การเรียน
เครื่องแบบนักการเรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

จัดกิจกรรมทัศนศึกษา
เรียนรู้นอกสถานที่
ให้แก่เด็กเล็ก ศพด.

ยุทธศาสตร์
7. พัฒนา
การศึกษาและ
สังคมให้มี
คุณภาพ

8. พัฒนา
การศึกษาและ
สังคมให้มี
คุณภาพ

9. พัฒนา
การศึกษาและ
สังคมให้มี
คุณภาพ

10 พัฒนา
. การศึกษาและ
สังคมให้มี
คุณภาพ

11 พัฒนา
. การศึกษาและ
สังคมให้มี
คุณภาพ

โครงการ

จานวน
หน่วยงานที
งบประมาณ
รับผิดชอบ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย 2,304,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การบริหาร
การศึกษา, กอง
สถานศึกษา
ส่งเสริมการศึกษา
(อาหารกลางวัน)
และวัฒนธรรม,
สพฐ
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
วันเด็กแห่งชาติ
0.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม,
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
อบรมจริยธรรม
300,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
คุณธรรมเด็กและ
การศึกษา, กอง
เยาวชน
ส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม,
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ตาดีกาสัมพันธ์
40,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม,
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
เมาลิดสัมพันธ์
40,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม,
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

วัตถุ
ประสงค์
เพื่อให้เด็กอนุบาลและ
ประถมศึกษาปีที่ 1-6ได้รับ
อาหารกลางวันที่ถูกต้อง
เหมาะสมตามหลัก
โภชนาการ

เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
เปิดโอสากให้เด็กได้มเี วทีใน
การแสดงความสามารถทั้ง
ไอคิว อีคิว

ผลผลิต
อุดหนุนเงินเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
จัดจ้างอาหารกลางวัน
แก่โรงเรียน สพฐ. ทั้ง
3 แห่งในตาบล

จัดกิจกรรมต่างๆ
กิจกรรมตามซุม้
กิจกรรมการแสดง
กิจกรรมนิทรรศการ
ฯลฯ

เพื่อจัดการเรียนการสอน จัดอบรมจริยธรรม
จริยธรรมคุณธรรมแก่เด็ก คุณธรรมแก่เด็กและ
และเยาวชน
เยาวชน

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนมีโอกาสได้
แลกเปลีย่ นเรียนรู้มเี วทีการ
แสดงความสามารถ

จัดกิจกรรม/อบรม
การพัฒนาทักษะด้าน
วิชาการศาสนาและ
ด้านกีฬา

เพื่อเป็นการงานเฉลิมฉลอง
การประสูติของศาสดา การ
เผยแพร่จริยวัตรอันงดงาม
และเรียบง่าย

จัดกิจกรรม/อบรมให้
ความรู้ประวัติความ
เป็นมาแก่ประชาชน
และมีการกล่าวบท
สดุดีการบรรยายทาง
วิชาการ

ยุทธศาสตร์

โครงการ

12 พัฒนา
เทศกาลปลากะพง
. การศึกษาและ และของดีเมืองยะ
สังคมให้มี
หริ่ง
คุณภาพ

13 พัฒนา
ถือศีลอดเดือน
. การศึกษาและ รอมฎอน
สังคมให้มี
คุณภาพ

จานวน
หน่วยงานที
งบประมาณ
รับผิดชอบ
10,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม,
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา

90,000.00

14 พัฒนา
รดน้าดาหัว
. การศึกษาและ ผู้สูงอายุ
สังคมให้มี
คุณภาพ

5,000.00

15 พัฒนา
. การศึกษาและ
สังคมให้มี
คุณภาพ

5,000.00

พัฒนาสตรีและ
เสริมสร้างความ
อบอุ่นครองครัว
เข็มแข็ง

16 พัฒนา
ฝึกอบรมประชาคม
. การศึกษาและ หมูบ่ ้านและตาบล
สังคมให้มี
คุณภาพ

10,000.00

วัตถุ
ประสงค์
เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
เสริมสร้างเอกลักษณ์ไทย
และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
การศึกษา และ ศาสนาของ
ประชาชนในพื้นที่

ผลผลิต

เข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการ ชมการจัด
นิทรรศการแสดงผล
งานของส่วนราชการ
ต่างๆในอาเภอยะหริ่ง
ผลทางการเกษมผลิต
ผลิตภัณฑ์สินค้า
oTOp ของดีเมือง ยะ
หริ่ง การแข่งขันกีฬา
พื้นบ้าน/กีฬาสากล
การประกวดแข่งขัน
ทาอาหารจากปลาก
กะพง
ส่วนการศึกษา, กอง เพื่อสร้างรู้ความเข้าใจใน จัดกิจกรรม/อบรมให้
การศึกษา, กอง การประพฤติและปฏิบัตติ น ความรู้ความเข้าใจใน
ส่งเสริมการศึกษา ให้เหมาะสมมีความเข้าใจ การประพฤติปฏิบัติ
และวัฒนธรรม,
ในการดูแลสุขภาพช่วง
ตนให้เหมาะสมใน
กองการศึกษา
เดือนรอมฎอน
เดือนรอมฎอน
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
ส่วนการศึกษา, กอง เพื่อให้ประชาชนรู้และ
จัดกิจกรรมพิธีการรด
การศึกษา, กอง เข้าใจในการปฏิบตั ิงานพิธี น้าดาหัวแก่ผสู้ ูงอายุ
ส่งเสริมการศึกษา ตามประเพณี และ เป็นการ ในตาบล
และวัฒนธรรม,
อนุรักษ์สืบทอด
กองการศึกษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่
ศาสนาและ
ดีงามต่อไป
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
สานักปลัด อบจ., เพื่อส่งเสริมให้สตรีมีความ จัดกิจกรรม/อบรมให้
สานักปลัดเทศบาล, มั่นใจในบทบาทหน้าที่ของ ความรู้แก่สตรีใน
สานักงานปลัด
ตนเองที่ต้องปฏิบัติต่อ
ตาบล
อบต.
บุคคลอื่นในครองครัวสร้าง
ความสัมพันธ์ความอบอุ่น
เพื่อให้ครองครัวเข็มแข็ง
สานักปลัด อบจ., เพื่อให้ประชาชนได้มีเวที จัดกิจกรรม/อบรมให้
สานักปลัดเทศบาล, สาหรับการร่วมกันแสดง ความรู้แก่ประชาชน
สานักงานปลัด
ความคิดเห็นปัญหาความ เรื่องของการมีส่วน
อบต.
ต้องการและข้อเสนอแนะ ร่วมการช่วยพัฒนา
ต่างๆมีส่วนร่วมในการ
ตาบลในทุกๆด้าน
พัฒนาตาบล

ยุทธศาสตร์

โครงการ

จานวน
หน่วยงานที
งบประมาณ
รับผิดชอบ
17 พัฒนา
ส่งเสริมอาชีพ
10,000.00 สานักปลัด อบจ.,
. การศึกษาและ ผู้ด้อยโอกาส
สานักปลัดเทศบาล,
สังคมให้มี
สานักงานปลัด
คุณภาพ
อบต.
18 พัฒนา
สร้างรักสร้าง
10,000.00 สานักปลัด อบจ.,
. การศึกษาและ รอยยิ้มในวัย
สานักปลัดเทศบาล,
สังคมให้มี
ผู้สูงอายุ
สานักงานปลัด
คุณภาพ
อบต.
19 พัฒนา
ฝึกอบรมชุมชนเข็ม
5,000.00 สานักปลัด อบจ.,
. การศึกษาและ แข็งต่อสู้เพื่อ
สานักปลัดเทศบาล,
สังคมให้มี
เอาชนะยาเสพติด
สานักงานปลัด
คุณภาพ
อบต.

วัตถุ
ผลผลิต
ประสงค์
เพื่อเสริมสร้างทักษะด้าน จัดกิจกรรม/อบรมฝึก
อาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาสมี อาชีพให้แก่
รายได้เพิ่มขึ้น
ผู้ด้อยโอกาสในตาบล

20 พัฒนา
. การศึกษาและ
สังคมให้มี
คุณภาพ

เพือ่ เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์และการแสดง
ความรักความห่วงใยแก่
ผู้สูงอายุ
เพื่อสร้างจิตสานึกให้เด็ก
เยาวชนและประชาชนเกิด
ความรู้ความเข้าใจถึงพิษ
ภัยของยาเสพติด

สัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ( ตาม
พระปณิธาน ศ.ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลักษณ์ )
21 พัฒนา
คัดแยกขยะ ลด
. การศึกษาและ มลพิษเพื่อคุณภาพ
สังคมให้มี
และสิ่งแวดล้อม
คุณภาพ

5,000.00 ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม,
ส่วนสาธารณสุข,
กองสาธารณสุข,
กองส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต,กองการแพทย์
, สานักสาธารณสุข
35,000.00 ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม,
ส่วนสาธารณสุข,
กองสาธารณสุข,
กองส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต,กองการแพทย์
, สานักสาธารณสุข

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าแมว
บ้าที่อาจส่งผลกระทบมาสู่
คน

22 พัฒนา
พัฒนาคุณธรรม
. การศึกษาและ จริยธรรมในการ
สังคมให้มี
ป้องกันการทุจริต
คุณภาพ

5,000.00 สานักปลัด อบจ.,
สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด
อบต.

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้การ
บริหารการจัดการการ
ปฏิบัติงานร่วมกันในองค์กร
ตามแนวทางเดียวกัน

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจประโยชน์ของ
การคัดแยกขยะเบื้องต้น
และช่วยลดภาวะค่าใช้จ่าย
ในการนาขยะไปกาจัด

จัดกิจกรรม/อบรม
สร้างสัมพันธ์แก่
ผู้สูงอายุในตาบล
จัดกิจกรรม/สื่อ
ประชาสัมพันธ์/อบรม
โทษของยาเสพติด
และผลกระทบต่อ
สังคมแก่เด็กเยาวชน
และประชาชน
จัดกิจกรรม/รณรงค์
ประชาสัมพันธ์/อบรม
ให้ความรู้ในการ
ป้องกันและการฉีด
วัคซีนเพื่อป้องกันโรค
ให้แก่สุนัขและแมวใน
ตาบล
จัดกิจกรรม/อบรม
ศึกษาดูงาน
หน่วยงานที่เป็น
ต้นแบบแนวคิดหรือ
ได้รับรางวัลดีเด่น
เหมาะแก่การนามา
ปรับใช้ในตาบลให้เกิด
ประโยชน์ที่สดุ
จัดอบรม เน้น
คุณธรรมจริยธรรม
แนวทางการ
ปฏิบัติงานแก่ผู้บริหาร
สมาชิก ข้าราชการ
พนักงานจ้าง

ยุทธศาสตร์

โครงการ

จานวน
หน่วยงานที
งบประมาณ
รับผิดชอบ
23 พัฒนา
วันเฉลิมพระ
5,000.00 สานักปลัด อบจ.,
. การศึกษาและ ชนมพรรษา สมเด็จ
สานักปลัดเทศบาล,
สังคมให้มี
พระนางเจ้าสิริกิติ์
สานักงานปลัด
คุณภาพ
พระบรมราชินีนาถ
อบต.
พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง
24 พัฒนา
เฉลิมพระเกียรติ
. การศึกษาและ พระบาทสมเด็จ
สังคมให้มี
พระเจ้าอยูห่ ัว
คุณภาพ

25 พัฒนา
. การศึกษาและ
สังคมให้มี
คุณภาพ

พัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารสมาชิก
พนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง

26 พัฒนา
อบต.ยิ้มเคลื่อนที่
. การศึกษาและ ส่งไมตรีพบ
สังคมให้มี
ประชาชน
คุณภาพ

27 พัฒนา
. การศึกษาและ
สังคมให้มี
คุณภาพ

พัฒนา
ประสิทธิภาพงาน
บริการข้อมูล
ข่าวสาร

วัตถุ
ประสงค์
เพื่อให้ประชาชนได้ร่วม
แสดงความจงรักภักดีใน
พระมหากรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

5,000.00 สานักปลัด อบจ., เพื่อให้ประชาชนกภักดีใน
สานักปลัดเทศบาล, พระเจ้าอยูห่ ัวมหาวชิราลง
สานักงานปลัด
กรณ์บดินทรเทพยวรางกูร
อบต.

104,620.00 สานักปลัด อบจ.,
สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด
อบต.

เพื่อพัฒนา ศักยภาพการ
ปฏิบัติงาน ได้แก่พนักงาน
ส่วนตาบลพนักงานจ้าง ให้
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ตอบสนองต่อการให้บริการ
แก่ประชาชนได้ดีที่สุด

10,000.00 สานักปลัด อบจ.,
สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด
อบต.

เพื่อให้ประชาชนได้รับการ
บริการอย่างทั่วถึง
สะดวกสบายประหยัดเวลา
ในการเดินทางติดต่อ
ราชการและได้รับการ
ช่วยเหลือพร้อมคาแนะนา
ที่ถูกต้อง

5,000.00 สานักปลัด อบจ.,
สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด
อบต.

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสารที่ทั่วถึง
ทุกหมู่บ้านและได้รับ
ข่าวสารถูกต้องสะดวกต่อ
การตรวจดูตลอดเวลา

ผลผลิต
จัดโครงการ/กิจกรรม
ให้ประชาชนในตาบล
เข้าร่วมเช่น จัด
นิทรรศการร่วมกัน
บาเพ็ญประโยชน์ปลูก
ต้นไม้ ตกแต่งซุ้มลง
นามถวายพระพร
จัดโครงการ/กิจกรรม
ให้ประชาชนในตาบล
เข้าร่วมเช่น จัด
นิทรรศการร่วมกัน
บาเพ็ญประโยชน์ปลูก
ต้นไม้ ตกแต่งซุม้ ลง
นามถวายพระพร
จัดอบรมและศึกษาดู
งานแก่พนักงานส่วน
ตาบลพนักงานจ้าง ใน
องค์กรหน่วยงาน ที่
ได้รับการยกย่องให้
เป็นตัวอย่างมี
นวัตกรรมใหม่ในการ
ปฏิบัติงานทุกๆด้าน
จัดอบรมให้ความรู้
แนะนาแนวทางการ
มาขอรับบริการงาน
ทุกๆด้านที่มีอยู่ใน
อานาจหน้าที่รวมทั้ง
คอยช่วยเหลือในการ
ติดต่อประสานงาน
ระหว่างหน่วยงาน
อื่นๆแก่ประชาชนใน
ตาบล
จัดบอร์ดสาหรับการ
ติดข่าว
ประชาสัมพันธ์/จัดทา
แผ่นพันเอกสารและ
คู่มือต่างๆแก่
ประชาชนในตาบล

ยุทธศาสตร์

จานวน
หน่วยงานที
งบประมาณ
รับผิดชอบ
40
28 พัฒนาการ
นา
ปรั
แข่บงขัปรุนกีงระบบแผน
ฬา
10,000.00
30,000.00 ส่สวานันการคลั
กปลัด งอบจ.,
, กอง
. กีการศึ
ฬาสูก่คษาและ
วาม ทีนั่ภกาษี
เรียแนเยาวชน
ละทะเบียน
คลั
สานัง,กสปลั
านัดกเทศบาล,
คลัง
เป็
สังนคมให้
เลิศและ
มี
ทรั
และประชาชน
พย์สิน
สานักงานปลัด
ส่คุงณเสริ
ภาพ
มการ ทั่วไป
อบต.
ท่องเที่ยว
41 พัฒนาการ
. กีฬาสู่ความ
เป็นเลิศและ
29 ส่พังฒเสริ
นามการ
. ท่การศึ
องเทีก่ยษาและ
ว
สังคมให้มี
คุณภาพ
42
30 ส่พังฒเสริ
นามการ
. รัการศึ
กษาความ
กษาและ
มัสั่นงคมให้
คงและมี
เสริ
คุณมภาพ
สร้างสันติ
สุข
43 ส่งเสริมการ
. รักษาความ
มั่นคงและ
31 เสริ
พัฒมนาสร้างสันติ
. สุการศึ
ข กษาและ
คมให้
มี
44 ส่สังงเสริ
มการ
ภาพ
. รัคุกณษาความ
32 มัพั่นฒคงและ
นา
. เสริ
การศึ
มสร้
กษาและ
างสันติ
สุสัขงคมให้มี
คุณภาพ

โครงการ

จัดส่งนักกีฬา
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษี

ปรั
ป้อบงกัปรุนงและลด
ที่ดิน
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปี
ใหม่

30,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษา
5,000.00 ส่และวั
วนการคลั
ฒนธรรม,
ง, กอง
คลั
กองการศึ
ง, สานักษา
คลัง
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, สานัก
การศึกษา
5,000.00
0.00 สานักปลัด อบจ.,
สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด
อบต.

วัตถุ
ประสงค์
เพื่อเพิ
ส่ง่มเสริ
ประสิ
มและสร้
ทธิภาพใน
างความ
การจั
สามัคดคีเก็ของนั
บรายได้
กเรียสนามารถ
พัเยาวชนและประชาชนใน
ฒนางานจัดทาผังเมือง
นตาไปใช้
าบลได้เแป็ข่นงเครื
ขัน่อกีงมื
ฬาและใช้
อใน
การเร่
เวลาว่งารังให้
ดติเดกิตามจั
ดประโยชน์
ดเก็บ
รายได้
และมีสอุขย่ภาพแข็
างครบถ้งแรง
วนและ
ถูเพืก่อต้เป็
องนการส่งเสริมให้
บุคลากรผู้นาชุมชนและ
ประชาชนของ อปท.ได้มี
เพื
โอกาสพบปะแลกเปลี
่อให้การจัดเก็บภาษี่ยน
ประเภทต่
ความคิดระหว่
างๆ ามีงกันของ
ประสิ
นักกีฬทาธิภาพยิ่งขึ้น มี
รายได้เพิ่มมากขึ้น

เพื่อให้
ป้องกั
อบต.
นและแก้
ดอนตะหนิ
ไข น
มีปัสญถานที
หาอุบ่ มีัติเพหตุ
ื้นทีต่กา่ ่องๆสร้าง
อาคารสานักงานและ
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่
ไว้รองรับการอานวยความ
ระชาชนใน
ป้องกันและ
5,000.00 สานักปลัด อบจ., สะดวกแก่
เพื่อป้องกันปและแก้
ไข
ต
าบล
อุบัติเหตุทางถนน
สานักปลัดเทศบาล, ปัญหาอุบัติเหตุตา่ งๆ
ช่วงเทศกาล
สานักงานปลัด
เบี
สงกรานต์
้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,200,000.00 สอบต.
านักปลัด อบจ., เพื่อเป็นสวัสดิการสังคม
สานักปลัดเทศบาล, ประเภทหนึ่งที่รัฐบาล
ด
จัเพืด่อสรรให้
ผู้ทกมี่ ย์ีอภายุาพของ
60 ปี
ฝึกอบรมทบทวน
20,000.00 สสานั
านักกงานปลั
ปลัด อบจ.,
พัฒนาศั
อบต.
้นไป กอาสาสมัครป้องกัน
อาสาสมัครป้องกัน
สานักปลัดเทศบาล, ขึสมาชิ
เบี
ภัย้ยฝ่ยัางยพลเรื
ชีพผู้พอิกนาร
800,000.00 สานักปลั
งานปลั
ด อบจ.,
ด
เพื
ภัย่อฝ่จัาดยพลเรื
สวัสดิอกนในสั
ารสังคมที
งกัดให้
่
(อปพร.)
สอบต.
านักปลัดเทศบาล, เน้
มีปนระสิ
ให้คทนพิ
ธิภกาพมี
ารอาศั
ความรู
ยอยู้ ่กับ
สานักงานปลัด
ครอบครั
และทักษะในการป้
ว โดยการให้
องกัหรืนอ
อบต.
สงเคราะห์
และการบรรเทาสาธารณ
เป็นรูปธรรม
ภัยต่างๆ
45 ส่งเสริมการ ช่วยเหลือ
20,000.00 สานักปลัด อบจ., เพื่อช่วยเหลือประชาชน
33. รัพักฒษาความ
นา
เบี
ประชาชนตาม
้ยยังชีพผู้ป่วย
1,000.00 สานักปลัด เทศบาล,
อบจ., เพื
ตามอ
่อเป็านาจหน้
นสวัสดิกาารให้
ที่ของแก่
. มัการศึ
่นคงและ
กษาและ เอดส์
อานาจหน้าที่ของ
สานักปลั
งานปลั
ดเทศบาล,
ด
ผูองค์
้ป่วกยเอดส์
รปกครองส่
มรี ายได้
วนไม่
เสริ
สังคมให้
มสร้ามงสัี นติ องค์กรปกครอง
สอบต.
านักงานปลัด
เพี
ท้อยงถิงพอแก่
่น การยังชีพหรือ
สุคุขณภาพ
ส่วนท้องถิ่น
อบต.
ถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะ
เลี้ยงดู

ผลผลิต
จันัดกจ้เรีายงเอกชน
นเยาวชนและ
ดประชาชนในต
าเนินการเป็นาบลได้
ค่า
คัแข่ดงลอกข้
ขันกีฬอาและใช้
มูลที่ดินค่า
ถ่เวลาว่
ายเอกสารระวาง
างให้เกิด
ทีประโยชน์
่ดิน ค่าวัสแดุละมี
อุปกาณ์
ฯลฯ
สุขภาพแข็
มีระบบ
งแรง
ฐานข้
น่นาอน
จัดส่งนัอมูกลกีทีฬ่แาเข้
ร่วม
และสามารถ
กีฬาประเภทต่างๆ ที่
ตรวจสอบได้
หน่วยงานของรัฐ จัด
จัขึด้นโครงการ/กิจกรม/
ประชาสัมพันธ์ ทา
เป้ยรงณรงค์การ
จัดเก็บภาษีต่างๆ ใน
ตาบลดอนตะหนิน
เพื
จัด่อกิถมที
จกรรมต่
่ปรับาปรุ
งๆง ตั้ง
ทีจุด่ ตรวจ
ินจานวน
สนับ12สนุไร่นมี
เตรี
ส่วนร่
ยมรองรั
วมกับบหน่การ
วยงาน
ก่อือ่นสร้
ๆ ในพื
างอาคาร
้นที่
สานักงาน และ
โครงสร้
างต่างๆ
จัดกิจกรรมต่
างๆของ
ตั้ง
อบต.
ดอนตะหนิ
น
จุดตรวจ สนับสนุนมี
หมู
่ 1 วมกับหน่วยงาน
ส่วนร่
ผูอื้ส่นูงๆอายุ
ในพื60
้นทีปี่ ขึ้นไป
ในตาบลดอนตะหนิน
จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรูฝ้ ึกปฏิบัตสิ อน
จ่ทัากยเงิ
ษะการ
นให้ผู้พิการที่
ระบุ
เตรียตมพร้
ัวตนว่
อมเมื
าคือ่อบุเกิคดคล
ผูสาธารณภั
้มีความพิยกแก่
ารในอป
ประเภทต่
พร.ในตาบล
างๆ ที่จะ
ได้รับเบี้ยยังชีพคน
พิประชาชนในต
การ
าบล
ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์
ได้รับรองและทาการ
วินิจฉัยแล้ว

ยุทธศาสตร์

โครงการ

34. พัฒนา
เงินสมทบกองทุน
การศึกษาและ หลักประกัน
สังคมให้มี
สุขภาพ
คุณภาพ

35. พัฒนา
การศึกษาและ
สังคมให้มี
คุณภาพ
36. พัฒนา
การศึกษาและ
สังคมให้มี
คุณภาพ

ติดตั้งเหล็กดัด
ศพด.มัสยิดดอน
ตะหนินกือดา
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระ
บรมราชินี

37. พัฒนา
ส่งเสริมประเพณี
การศึกษาและ ชักพระ
สังคมให้มี
คุณภาพ

38. การจัดการ รักน้า รักป่า รักษา
ทรัพยากรธรร แผ่นดิน
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน

39. พัฒนา
เศรษฐกิจและ
เอาชนะความ
ยากจน

ฝึกอบรมอาชีพ
ระยะสั้น(น้ายาล้าง
จาน/น้ายาซักผ้า/
ยาสระผม/สบู่)

จานวน
หน่วยงานที
งบประมาณ
รับผิดชอบ
76,536.00 สานักปลัด อบจ.,
สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด
อบต.

วัตถุ
ประสงค์
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบล
ดอนตะหนินสาหรับการ
สร้างเสริมสุขภาพการ
ป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรค
ภาพและการ
รักษาพยาบาลระดับปฐม
ภูมิเชิงรุกที่จาเป็นต่อ
สุขภาพและการดารงชีวิต
12,000.00 สานักปลัด อบจ., เพื่อป้องกันทรัพย์สินสูญ
สานักปลัดเทศบาล, หายและเกิดความเสียหาย
สานักงานปลัด
แก่ราชการ
อบต.
5,000.00 สานักปลัด อบจ., เพื่อแสดงออดกถึงความ
สานักปลัดเทศบาล, จงรักภักดีต่อสถาบัน
สานักงานปลัด
พระมหากษัตริย์ และ
อบต.
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินี
5,000.00 สานักปลัด อบจ., เพื่อให้ประชาชนในตาบล
สานักปลัดเทศบาล, ดอนตะหนิน นับถือพุทธ
สานักงานปลัด
ศาสนาได้ทาบุญ ร่วมกัน
อบต.
สืบสานอนุรักษ์ประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

ผลผลิต
สนับสนุนเงินเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายสาหรับการ
เสริมสร้างสุขภาพ
ระดับปฐมภูมเิ ชิงรุก
แก่ประชาชนในตาบล

ติดตั้งเหล็กดัด ศพด.
มัสยิดดอนตะหนินกือ
ดา (อาคารใหม่) หมู่
1
จัดกิจกรรม/ลงนาม
ถวายพระพร บาเพ็ญ
ประโยชน์จติ อาสาทา
ความดีด้วยหัวใจ

ประชาชนในตาบล
ดอนตะหนิน นับถือ
พุทธศาสนาได้
ร่วมกันสืบสาน
อนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป
5,000.00 สานักปลัด อบจ., เพื่อส่งเสริมและปลูก
จัดกิจกรรม/ปลูก
สานักปลัดเทศบาล, จิตสานึกรงณรงค์ให้เด็ก ต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว
สานักงานปลัด
เยาวชนและประชาชนรักษ์ พื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่
อบต.
พื้นที่สีเขียวและช่วยกัน ตาบลรู้จักอนุรักษ์
ดูแลรักษาป่าไม้ให้คงความ ทรัพยากรป่าไม้และ
อุดมสมบูรณ์และอย่าง
รักษาสิ่งแวดล้อม
ยั่งยืนต่อไป
5,000.00 สานักปลัด อบจ., เพื่อส่งเสริมครัวเรือนได้มี ครัวเรือนมีการ
สานักปลัดเทศบาล, การดารงชีวิตตามแนวทาง ดารงชีวิตตาม
สานักงานปลัด
เศรษฐกิจพอเพียงลด
แนวทางเศรษฐกิจ
อบต.
รายจ่ายเพิ่มรายได้แก่
พอเพียงลดรายจ่าย
ครอบครัว
เพิ่มรายได้แก่
ครอบครัว

ยุทธศาสตร์
46 ส่งเสริมการ
. รักษาความ
มั่นคงและ
เสริมสร้าง
สันติสุข

โครงการ

จานวน
หน่วยงานที
งบประมาณ
รับผิดชอบ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วม
15,000.00 สานักปลัด อบจ.,
ในการช่วยเหลือ
สานักปลัดเทศบาล,
ประชาชนของ
สานักงานปลัด
องค์กรปกครอง
อบต.
ส่วนท้องถิ่น
(สถานที่กลาง)

47 การเสริมสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม
ความมั่นคง เหล็กสายบ้านสุไบ
พัฒนา
ดี หมู่ที่ 4
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
การเชื่อมโยง
เมืองสู่
นานาชาติ

154,000.00 กองช่าง

วัตถุ
ประสงค์
จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่
อบต.แหลมโพธิ์ เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ปัญหา วางแนวทาง แก้ไข
ประสานงานสนับสนุน
ช่วยเหลือ
เพื่อความปลอดภัย/สะดวก
ในการคมนาคมการสัญจร
ไป-มา

ผลผลิต
อบต.แหลมโพธิม์ ี
งบประมาณในการ
จัดตั้งศูนย์รวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์
ปัญหา วางแนวทาง
แก้ไข ประสานงาน
สนับสนุนช่วยเหลือ
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้าน
สุไบดี ม.4พร้อมวาง
ท่อระบายน้า กว้าง 3
ม. ยาว 550 ม. หรือ
มีพืนที่ไม่น้อยกว่า
165 ตร.ม.
(รายละเอียดแบบ
แปลนที่อบต.ก้าหนด)

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
อบต.ดอนตะหนิน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการ
ก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 17 โครงการ จานวนเงิน 7,049,756 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จานวน 18 โครงการ
จานวนเงิน 3,296,261 ล้านบาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
การก่อหนี้ผูกพัน/
ยุทธศาสตร์
โครงการ
โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ
ลงนามในสัญญา
พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มคี ณ
ุ ภาพ

12

3,298,646.00

11

3,260,146.00

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

1

154,000

1

154,000

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

1

4,770.00

1

4,050.00

พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจน

1

5,000.00

1

5,000.00

พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว

1

7,070.00

1

7,070.00

ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข

2

19,995.00

2

19,995.00

18

3,489,481.00

17

3,450,261.00

รวม

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.ดอนตะหนิน ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
งบตามข้อบัญญัติ/
ยุทธศาสตร์
ชื่อโครงการตามแผน
ลงนามสัญญา
เบิกจ่าย
คงเหลือ
เทศบัญญัติ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
พัฒนาการศึกษาและ บริหารสถานศึกษาของ
274,400.00 132,600.00 132,600.00 141,800.00
สังคมให้มีคณ
ุ ภาพ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(อาหาร
กลางวัน ศพด.)
สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร
พัฒนาการศึกษาและ สถานศึกษา (ค่าจัดการ
95,200.00
45,900.00
45,900.00
49,300.00
สังคมให้มีคณ
ุ ภาพ
เรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กรายหัว )
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
พัฒนาการศึกษาและ
บริหารสถานศึกษา
2,304,000.00 1,132,000.00 1,132,000.00 1,172,000.00
สังคมให้มีคณ
ุ ภาพ
(อาหารกลางวัน) สพฐ
พัฒนาการศึกษาและ
ตาดีกาสัมพันธ์
40,000.00
38,500.00
0.00
1,500.00
สังคมให้มีคณ
ุ ภาพ
พัฒนาการศึกษาและ
เมาลิดสัมพันธ์
40,000.00
39,720.00
39,720.00
280.00
สังคมให้มีคณ
ุ ภาพ
พัฒนาการศึกษาและ ฝึกอบรมประชาคมหมู่บ้าน
10,000.00
10,000.00
10,000.00
0.00
สังคมให้มีคณ
ุ ภาพ
และตาบล
พัฒนาการศึกษาและ สร้างรักสร้างรอยยิ้มในวัย
10,000.00
9,600.00
9,600.00
400.00
สังคมให้มีคณ
ุ ภาพ
ผู้สูงอายุ
พัฒนาการศึกษาและ คัดแยกขยะ ลดมลพิษเพื่อ
35,000.00
34,770.00
34,770.00
230.00
สังคมให้มีคณ
ุ ภาพ
คุณภาพและสิ่งแวดล้อม
พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
พัฒนาการศึกษาและ
สมาชิก พนักงานส่วน
104,620.00
99,320.00
99,320.00
5,300.00
สังคมให้มีคณ
ุ ภาพ
ตาบล พนักงานจ้าง
พัฒนาการศึกษาและ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
3,200,000.00 1,352,300.00 1,352,300.00 1,847,700.00
สังคมให้มีคณ
ุ ภาพ
พัฒนาการศึกษาและ
เบี้ยยังชีพคนพิการ
800,000.00 327,400.00 327,400.00 472,600.00
สังคมให้มีคณ
ุ ภาพ
พัฒนาการศึกษาและ เงินสมทบกองทุน
76,536.00
76,536.00
76,536.00
0.00
สังคมให้มีคณ
ุ ภาพ
หลักประกันสุขภาพ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
รักน้า รักป่า รักษาแผ่นดิน
5,000.00
4,770.00
4,050.00
230.00
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน
ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น
พัฒนาเศรษฐกิจและ
(น้ายาล้างจาน/น้ายาซัก
5,000.00
5,000.00
5,000.00
0.00
เอาชนะความยากจน
ผ้า/ยาสระผม/สบู่)

ยุทธศาสตร์

งบตามข้อบัญญัติ/
ลงนามสัญญา
เทศบัญญัติ

ชื่อโครงการตามแผน

พัฒนาการกีฬาสู่ความ
15. เป็นเลิศและส่งเสริม จัดส่งนักกีฬา
การท่องเที่ยว
ส่งเสริมการรักษาความ
ป้องกันและลดอุบตั ิเหตุทาง
16. มั่นคงและเสริมสร้าง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
สันติสุข
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ส่งเสริมการรักษาความ
ช่วยเหลือประชาชนของ
17. มั่นคงและเสริมสร้าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สันติสุข
(สถานที่กลาง)

เบิกจ่าย

คงเหลือ

30,000.00

7,070.00

7,070.00

22,930.00

5,000.00

4,995.00

4,995.00

5.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

0.00

รายงานสรุปผลการดาเนินงาน ปี 2564
อบต.ดอนตะหนิน
(เดือน1 ตุลาคม พ.ศ.2563 – 31 มีนาคม พ.ศ.2564)
แผนการดาเนินการ
อนุมัติงบประมาณ
ลงนามสัญญา
เบิกจ่าย
ทั้งหมด
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

ยุทธศาสตร์
1.พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มี
คุณภาพ
2.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้
มาตรฐาน
3.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4.พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความ
ยากจน
5.พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
6.ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและ
เสริมสร้างสันติสุข

44

10,308,000

37

10,013,356

12

3,298,646

11

3,260,146

6

3,229,000

1

154,000

1

154,000

1

154,0000

2

30,000

1

5,000

1

4,770

1

4,050

14

494,000

1

5,000

1

5,000

1

5,000

6

485,000

2

60,000

1

7,070

1

7,070

6

160,000

5

65,000.00

2

19,995.00

2

19,995.00

รวม

78

14,706,000

46

10,148,356

18

3,489,481

17

3,450,261

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564
(นางโชติกา สาอุตม์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน

