
 
ประกาศ อบต.ศรีธาต ุ

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
******************************************* 

    ด้วยรัฐธรรมนญู มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) ก าหนดใหผู้้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไมน่้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตลุาคมของทุกป ี
    ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ศรีธาตุ จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท า
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มา เพื่อให้ประชาชนไดม้ีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการ
บริหารจดัการอบต.ศรีธาตุ ดังนี ้ 
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.ศรีธาตุ  
    "การบริหารจัดการดี ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน" 
ข. พันธกิจ ของอบต.ศรีธาตุ  
     
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.ศรีธาตุได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไ์ว้ 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสรมิคุณภาพชีวิต  
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรยีบร้อย 
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
    7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
    8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 



 
ง. การวางแผน 
    อบต.ศรีธาตุ ได้จดัท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการที่บัญญตัิไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมสีว่นร่วมของประชาชน เช่น การ
จัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  
    อบต.ศรีธาตุ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันท่ี 31 ตุลาคม 2559 โดยไดก้ าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 

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

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 149 143,073,000.00 149 143,073,000.00 149 141,273,000.00 149 143,253,000.00 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคณุภาพชีวิต  15 4,393,000.00 15 4,393,000.00 15 4,393,000.00 15 4,393,000.00 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 10 1,210,000.00 10 760,000.00 10 760,000.00 10 760,000.00 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสรมิการลงทุนพาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

2 60,000.00 2 60,000.00 2 60,000.00 2 60,000.00 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการและการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

7 560,000.00 7 560,000.00 7 560,000.00 7 560,000.00 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 12 2,465,000.00 12 2,465,000.00 12 2,465,000.00 12 2,465,000.00 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 13 1,410,000.00 13 1,410,000.00 13 1,410,000.00 13 1,410,000.00 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 30 13,145,000.00 30 13,145,000.00 30 13,145,000.00 30 13,145,000.00 

รวม 238 166,316,000.00 238 165,866,000.00 238 164,066,000.00 238 166,046,000.00 
 

 

     
 
 
 



จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.ศรีธาตุ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันท่ี 14 กันยายน 2560 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 25 โครงการ งบประมาณ 14,449,312 บาท สามารถ
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ไดด้ังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3 961,000.00 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคณุภาพชีวิต  4 2,724,200.00 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 2 240,000.00 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสรมิการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 1 50,000.00 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการและการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 30,000.00 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 6 2,135,640.00 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข - - 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 8 8,308,472.00 

รวม 25 14,449,312.00 
 

 

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ศรีธาตุ มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

1. 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

250,000.00 เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม 

ถนนคสล. 

2. 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.หมู่ที่ 6 
 

310,000.00 เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ า  รางระบายน้ าคสล. 

3. 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขุดลอกบึงค าอ้อ บ้านห้วยวังปลา หมู่
ที่ 5 

 
401,000.00 เพื่อเก็บกักน้ าไว้ใช้เพื่ออุปโภค

บริโภค 
ขุดสระน้ า 



4. 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคมและส่งเสรมิคุณภาพชีวิต  

โครงการจดัการแข่งขันกีฬาต่างๆ เช่น -กีฬา
ภายในต าบลศรีธาตุ -โครงการกีฬา อปท. -
โครงการกีฬาส่วนราชการอ าเภอศรีธาตุ -
โครงการกีฬาสีสมัพันธ์ -โครงการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ 

 
45,000.00 เพื่อต้านภัยยาเสพติดและ

เสรมิสร้างสุขภาวะอันดีแก่ผูเ้ล่น
กีฬา 

ต้านภัยยาเสพติด 
เสรมิสร้างสุขภาวะ
อันดีแก่ผู้เล่นกีฬา 

5. 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคมและส่งเสรมิคุณภาพชีวิต  

โครงการจดัส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ต่างๆ เช่น -กีฬาภายในต าบลศรีธาตุ -โครงการ
กีฬา อปท. -โครงการกีฬาส่วนราชการอ าเภอ
ศรีธาตุ -โครงการกีฬาสสีัมพันธ์ ฯลฯ 

 
50,000.00 เพื่อให้ประชาชน/นักเรยีนและ

นักกีฬาท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการได้มโีอกาสเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาในระดับ ต าบล /
อ าเภอ/จังหวัด/ประเทศ ฯลฯ 

ต้านภัยยาเสพติด 
เสรมิสร้างสุขภาวะ
อันดีแก่ผู้เล่นกีฬา 

6. 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคมและส่งเสรมิคุณภาพชีวิต  

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
 

2,185,200.00 เพื่อสร้างหลักประกันด้านราย
ได้แก่ผูสู้งอาย ุ

ผู้สูงอาย ุ

7. 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคมและส่งเสรมิคุณภาพชีวิต  

สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการหรือ ทุพพลภาพ 
 

444,000.00 เพื่อเสรมิสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพล
ภาพ 

คนพิการหรือ
ทุพพลภาพท่ียื่นค า
ขอรับเบี้ยได้รับเบี้ย
ยังชีพทุกคน 

8. 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
จัดระเบียบชุมชนสังคมและความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการฝึกอบรมทบทวนเพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติงานให้แก่ อปพร. 

 
200,000.00 เพื่อศักยภาพการปฏิบัติงาน

ให้แก่ อปพร. 
ทบทวนเพิ่ม
ศักยภาพการ
ปฏิบัติงานให้แก่ 
อปพร. 

9. 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
จัดระเบียบชุมชนสังคมและความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนและ
ให้บริการประชาชนช่วงเทศกาล  

 
40,000.00 เพื่อโครงการป้องกันอุบัติเหตุ

บนท้องถนนและให้บริการ
ประชาชนช่วงเทศกาล  

โครงการป้องกัน
อุบัติเหตุบนท้อง
ถนนและให้บริการ
ประชาชนช่วง
เทศกาล  

10. 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
วางแผนการส่งเสรมิการลงทุน
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานชนสาม
เผ่า 

 
50,000.00 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวใน

พื้นที่ต าบลศรีธาตุและอ าเภอศรี
ธาตุ 

ส่งเสริมสนับสนุน
การจัดงานชนสาม
เผ่า 



11. 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจดัการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกต้นไม้ในป่าชุมชน ป่าต้นน้ า ป่า
สาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษฟ์ื้นฟูแหล่ง
น้ า  

 
30,000.00 ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมสนับสนุน
การอนุรักษ์
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

12. 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

สนับสนุนค่าอาหารเสรมิ (นม) ในโรงเรียนและ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนท่ี 

 
619,840.00 เพื่อตอบสนองนโยบายของ

รัฐบาลเพื่อลดค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครอง ส่งเสริมโภชนาการที่
ดีแก่เด็กนักเรียน  

โรงเรียนประมาณ 
236 คน ศพด.
ประมาณ 56 คน 

13. 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรยีนใน
โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนท่ี 

 
1,242,400.00 เพื่อตอบสนองนโยบายของ

รัฐบาลเพื่อลดค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครอง ส่งเสริมโภชนาการที่
ดีแก่เด็กนักเรียน  

รร.และศพด. ใน
พื้นที ่

14. 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 
168,400.00 เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

เรียนและอาคารประกอบ 
ศพด. อบต.ศรีธาต ุ

15. 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาต ิ
 

10,000.00 เพื่อเสรมิสร้างทักษะของเด็กให้
มีพัฒนาการด้านสติปญัญาและ
ประสบการณ์ที่ดี ส่งเสรมิ
สนับสนุนให้เด็กกล้าคิด กล้า
แสดงออก และพัฒนาตนเองได้
ตามศักยภาพ 

เด็กมีพัฒนาการ
ด้านสตปิัญญาและ
ประสบการณ์ที่ดี 
เด็กกล้าคดิ กล้า
แสดงออก และ
พัฒนาตนเองได้
ตามศักยภาพ 

16. 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยวังปลา โครงการ
อบรมคุณธรรม จริยธรรม 

 
35,000.00 เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยวัง

ปลา โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ทุก
ประการ 

17. 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านกอก โครงการอบรม
คุณธรรม จรยิธรรม 

 
60,000.00 อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยกอก 

โครงการอบรมคณุธรรม 
จริยธรรม 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ทุก
ประการ 



18. 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร 

เงินเดือน/ค่าตอบแทนฝ่ายการเมอืง 
 

2,052,720.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือน/
ค่าตอบแทนฝ่ายการเมือง 

ได้รับเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนต่างๆ 

19. 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้ง หรือการท า
ประชาพิจารณ์ ประชามติตา่งๆ 

 
200,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการ

เลือกตั้งท่ัวไปหรือเลือกตั้งซ่อมฯ 
ในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 
การท าประชาพิจารณ์ 
ประชามตติ่างๆ 

การเลือกตั้ง การท า
ประชาพิจารณ์ 
ประชามตติ่างๆ 
ตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

20. 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร 

เงินเดือน ค่าตอบแทนและสวสัดิการต่างๆ 
(ส านักปลัด/กองคลัง) 

 
4,082,096.00 ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร

ท้องถิ่นเพื่อการปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ข้าราชการพนักงาน
ส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง  

21. 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร 

โครงการประชุมประชาคมการบูรณาการจดัท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นหมู่บ้านและแผนพัฒนาของ 
อบต. รวมถึงโครงการ อบต.เคลื่อนท่ีเพื่อ
บริการประชาชน 

 
20,000.00 ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น

ในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้บริการ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ออกประชาคมหมู่ที่ 
4,5,6,7,8,9,10 

22. 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร 

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดู ฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 

 
300,000.00 เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ

แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงาน ตลอดจนสรา้ง
คุณธรรมจริยธรรม 

ฝึกอบรมปลีะ 1 
ครั้ง 

23. 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร 

เงินเดือน ค่าตอบแทนและสวสัดิการต่างๆ 
(กองการศึกษา) 

 
126,096.00 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร

ท้องถิ่นเพื่อการปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ข้าราชการพนักงาน
ส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง  

24. 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร 

เงินเดือน ค่าตอบแทนและสวสัดิการต่างๆ 
(กองช่าง) 

 
1,027,560.00 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร

ท้องถิน่เพื่อการปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ข้าราชการพนักงาน
ส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง  

25. 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร 

เงินส ารองจ่าย 
 

500,000.00 เพื่อจ่ายในโครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีหรือ

ประชาชนไดร้ับการ
ช่วยเหลือและ
บรรเทาทุกข์จาก 



ในกรณีจ าเป็นฉุกเฉินไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าได้  

อบต.ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพและ
ทันท่วงที 

 

 
 
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.ศรีธาตุ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยไดม้ีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสญัญา รวม 13 โครงการ จ านวนเงิน 2,609,772 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จ านวน 10 โครงการ จ านวนเงิน 1,572,038 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2 700,000.00 1 300,000.00 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคณุภาพชีวิต  3 748,000.00 3 748,000.00 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและ
ความสงบเรียบร้อย 

1 2,700.00 1 2,700.00 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 5 783,071.88 5 521,338.48 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 2 376,000.00 0 0.00 

รวม 13 2,609,771.88 10 1,572,038.48 

     
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัตงิบประมาณอบต.ศรีธาตุ ที่มีการกอ่หน้ีผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

1. 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
หมู่ที่ 6 

 
310,000.00 300,000.00 55/2561 11/01/2561 45 

2. 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการขุดลอกบึงค าอ้อ 
บ้านห้วยวังปลา หมู่ที่ 5 

 
401,000.00 400,000.00 100/2561 10/04/2561 45 

3. 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต  

โครงการจดัส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ 
เช่น -กีฬาภายในต าบลศรี
ธาตุ -โครงการกีฬา อปท. -
โครงการกีฬาส่วนราชการ
อ าเภอศรีธาตุ -โครงการ
กีฬาสีสมัพันธ์ ฯลฯ 

 
50,000.00 3,800.00 34/2561 14/12/2560 1 

  3,800.00 3/2561 06/12/2560 5 

  6,000.00 4/2561 06/12/2560 5 

  2,000.00 5/2561 06/12/2560 5 

4. 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต  

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
 

2,185,200.00 184,400.00 ประจ าเดือนตลุาคม 09/10/2560 10 

  182,900.00 
ประจ าเดือน
พฤศจิกายน 

02/11/2560 10 

  181,100.00 ประจ าเดือนธันวาคม 04/12/2560 10 

5. 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต  

สนับสนุนเบี้ยยังชีพคน
พิการหรือ ทุพพลภาพ 

 
444,000.00 60,800.00 ประจ าเดือนตลุาคม 09/10/2560 10 



  60,800.00 
ประจ าเดือน
พฤศจิกายน 

02/11/2560 10 

  62,400.00 ประจ าเดือนธันวาคม 04/12/2560 10 

6. 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม
และความสงบเรยีบร้อย 

โครงการป้องกันอุบัติเหตุ
บนท้องถนนและให้บริการ
ประชาชนช่วงเทศกาล  

 
40,000.00 2,700.00 8/2561 20/12/2560 7 

7. 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สนับสนุนค่าอาหารเสรมิ 
(นม) ในโรงเรียนและ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนท่ี 

 
619,840.00 304,871.88 1/2561 31/10/2560 150 

8. 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สนับสนุนอาหารกลางวัน
เด็กนักเรยีนในโรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนท่ี 

 
1,242,400.00 68,640.00 โรงเรียนห้วยวังปลา 

งวดที่ 1 
07/11/2560 30 

  35,360.00 
โรงเรียนห้วยวังปลา 
งวดที่ 2 

22/12/2560 30 

  274,000.00 
โรงเรียนบ้านกอก งวด
ที่ 1 

09/01/2561 30 

9. 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการจดังานวันเด็ก
แห่งชาติ 

 
10,000.00 4,000.00 14/2561 12/01/2561 1 

  1,200.00 59/2561 11/01/2561 1 

10. 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยวัง
ปลา โครงการอบรม
คุณธรรม จรยิธรรม 

 
35,000.00 35,000.00 โรงเรียนห้วยวังปลา 07/11/2560 10 

11. 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านกอก 
โครงการอบรมคณุธรรม 
จริยธรรม 

 
60,000.00 60,000.00 โรงเรียนบ้านกอก 09/01/2561 10 



12. 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร โครงการฝึกอบรมและทัศน
ศึกษาดู ฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรม 

 
300,000.00 10,400.00 62/2561 17/01/2561 3 

  2,000.00 63/2561 17/01/2561 2 

  99,980.00 64/2561 19/01/2561 5 

  4,800.00 15/2561 15/01/2561 3 

  4,500.00 16/2561 15/01/2561 3 

  178,320.00 B00019/61 19/01/2561 5 

13. 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร เงินส ารองจ่าย 
 

500,000.00 30,000.00 57/2561 11/01/2561 30 

  46,000.00 60/2561 16/01/2561 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2561 
อบต.ศรีธาตุ ศรีธาตุ จ.อุดรธานี  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
โครงกา

ร 

งบประมา
ณ 

จ านวน 
โครงกา

ร 

งบประมา
ณ 

จ านวน 
โครงกา

ร 

งบประมา
ณ 

จ านวน 
โครงกา

ร 

งบประมา
ณ 

จ านวน 
โครงกา

ร 

งบประมา
ณ 

1.1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 149.0 143.07 3.0 0.96 2.0 0.70 1.0 0.30 1.0 0.30 

2.2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคณุภาพชีวิต  15.0 4.39 4.0 2.72 3.0 0.75 3.0 0.75 3.0 0.75 

3.3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบยีบชุมชนสังคมและความสงบเรยีบร้อย 10.0 1.21 2.0 0.24 1.0 0.00 1.0 0.00 1.0 0.00 

4.4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

2.0 0.06 1.0 0.05 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

5.5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7.0 0.56 1.0 0.03 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

6.6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 12.0 2.46 6.0 2.14 5.0 0.78 5.0 0.52 4.0 0.48 

7.7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 13.0 1.41 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

8.8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 30.0 13.14 8.0 8.31 2.0 0.38 0.0 0.00 0.0 0.00 
 

 

ช. ผลการด าเนินงาน 
     อบต.ศรีธาตุ ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2561 ในเขตพื้นท่ี โดยไดร้ับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตลอดจน
โครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จดว้ยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนท้ังในพื้นที่และพื้นท่ีใกล้เคียง โดยมผีลการด าเนินงานท่ีส าคญัดังนี้ 
อปท. ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านอื่น ๆ      



    1. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.หมู่ที่ 6 
    2. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้ารว่มการแข่งขันกีฬาต่างๆ เช่น -กีฬาภายในต าบลศรีธาตุ -โครงการกฬีา อปท. -โครงการกีฬาส่วนราชการอ าเภอศรีธาตุ -โครงการกีฬาสสีัมพันธ์ ฯลฯ    3. สนับสนุนเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ 
    4. สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการหรือ ทุพพลภาพ 
    5. โครงการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนและให้บริการประชาชนช่วงเทศกาล  
    6. สนับสนุนอาหารกลางวันเดก็นักเรียนในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนท่ี 
    7. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
    8. อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยวังปลา โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
    9. อุดหนุนโรงเรียนบ้านกอก โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม  
 

        ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมคีวามประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขออบต.ศรีธาตุทราบ เพื่อจะได้พิจารณา
การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะต่อไป 
          จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
                                                         

                       ประกาศ ณ วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2561 
                                    
  
                                               (นายปรดิษฐ์  ระบาเลิศ)                                             
                                                     นายกอบต.ศรีธาต ุ
 
 
 

 

 


