
 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง 
เรื่อง  การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รอบท่ี ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕)  
************************* 

  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓  ประกอบกับ
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณการ
ใช้จ่าย และผลการด าเนินงานในรอบปีเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและต้องปิดประกาศ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน 
ธันวาคม ของทุกปี  
 

  ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 
๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๒ องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง จึงขอประกาศผลการด าเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕) มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง ดังนี้ 
 

 ค าแถลงนโยบาย นายอุเทน  กาเผือก นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง 
 

  แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง  เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม  2555 

๑. ด้านพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค 

๑.๑ การพัฒนาปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ขยายเครือข่ายเส้นทางคมนาคมระหว่างหมู่บ้านให้สามารถ   
 สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย พร้อมก่อสร้างสะพาน ฝายน้ าล้น ซ่อมแซมให้ได้    
 มาตรฐาน 

๑.๒ ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๓ ส่งเสริมขยายเขตไฟฟ้า แสงสว่างให้ทั่วถึงครบทุกครอบครัวเรือนพร้อมไฟฟ้าการเกษตร 

๑.๔ บ ารุงรักษา คูคลอง ขุดลอก คูคลอง ร่องระบายน้ า 

๑.๕ ก่อสร้าง ซ่อมแซม พัฒนา ปรับปรุงร่องระบายน้ าให้ได้มาตรฐานเพียงพอ และท่ัวถึง 

๑.๖ เร่งรัด พัฒนาระบบน้ า อุปโภค บริโภค และน้ าเพ่ือการเกษตร 

๑.๗ จัดท ารางระบายน้ าเสียในทุกหมู่บ้านเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม 

๑.๘ จัดท าแผนป้องกันภัยธรรมชาติในเขตบริการ เช่น น้ าท่วม ฝนแล้ง วาตภัย และอัคคีภัย พร้อมจัดท า 

       แผนฟื้นฟูหลังภัยธรรมชาติ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
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๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 

2.1 สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ให้มีรายได้และยั่งยืน 

2.2 สนับสนุนส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.3 สนับสนุนส่งเสริมการตลาดในชุมชน 

2.4 ส่งเสริมการจ้างงานในพ้ืนที่ 
2.5 สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจ าต าบล 

3. ด้านการศึกษา และวัฒนธรรม 

๓.๑ พัฒนาการจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและขาย 

     โอกาสทางการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพ 

๓.๒ ส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.3 ท านุบ ารุงศาสนาสถาน ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ให้คงอยู่สืบ
ทอดต่อไป 

3.4 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนาอย่างต่อเนื่อง 

3.5 ส่งเสริม พัฒนาการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนเพ่ือเพ่ิมความรู้ให้ทัน                                  

ต่อเหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน 

4. นโยบายด้านสาธารณสุข 

4.1 สนับสนุนส่งเสริมให้ความรู้พ้ืนฐานด้านสาธารณสุข การดูแลรักษาสุขภาพ การป้องกันโรคแก่
ประชาชน เด็ก เยาวชน ทั้งในและนอกสถานที่ เพ่ือสุขภาพที่ดีโดยถ้วนหน้า 

๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ  และฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะให้ อสม. บุคลากรในพ้ืนที่และบริหารงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพและทั่วถึงทุกหมู่ 

  4.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ ดูแลหญิงตั้งครรภ์และครอบครัว 

4.4 ป้องกันควบคุม โรคติดต่อ 
5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.1 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการก าจัด จัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยใช้ระบบการบริหาร
จัดการ เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

5.2 ส ารวจ ตรวจสอบดูแลควบคุม เฝ้าระวังปัญหามูลพิษ และสิ่งแวดล้อม 

5.3 จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมให้เพียงพอ 

      ประชากร 

5.4 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.5 ส่งเสริมการปลูกป่า เพาะพันธุ์กล้าไม้ 
5.6 ส่งเสริมให้มีการจัดระเบียบในชุมชน เช่น การรักษาความสะอาดที่สาธารณประโยชน์ 
5.7 จัดให้มีอุปกรณ์ดับไฟป่า 
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6. ด้านสังคม  
6.1 สังคมสมานฉันท์ เอ้ืออาทรต่อกัน ด ารงไว้ซึ้งคุณธรรม พ่ึงพาเกื้อกูลกันเพ่ือความอยู่ดีกินดีของคน                 

ในสังคม 

6.2 ให้การดูแลและพัฒนากลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดยา ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ขาดโอกาส                 
ทางการศึกษา ส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 6.3 จัดระเบียบสังคม เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 6.4 บริหารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 
 6.5 ปรับปรุงลานกีฬาภายในชุมชน 
 6.6 จัดให้มีการแข่งขันกีฬาให้เยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ 
7. ท้องถิ่นธรรมาภิบาล 
 7.1 จัดบริการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
 7.2 สร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 
 7.3 ส่งเสริมบุคลากรทางด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 7.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและหน่วยงานท้องถิ่น 
 7.5 การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และการฝึกอบรม 
 

การวางแผนงบประมาณ 
  องค์การบริหารส่ วนต าบลดงบั ง ได้ จัดท าแผนพัฒ นาท้ องถิ่น  (พ .ศ . ๒๕๖๑ -๒๕๖๕ )                
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน  เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อน
น ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ต่อไป 
  องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)             
เมื่ อวันที่   ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยได้ก าหนดโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ห้ าปี  (พ .ศ. ๒๕๖๕)                          
ทั้งหมด  ๑๘๒ โครงการ จ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้ 
 

                ยุทธศาสตร์ โครงการ 
๑.  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๑๐๓ 
๒.  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ๔๔ 
๓.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการส่งเสริมศักยภาพบุคลากร ๒๓ 
๔.  ด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๕ 
๕.  ด้านศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ๖ 
๖.  ด้านนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล ๑ 

รวม ๑๘๒ 
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 โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม แหล่งที่มา 
ของงบประมาณ 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

หมายเหตุ 

๑ โครงกาจัดซื้อระบบหอกรจายข่าว ม.๑๐ ข้อบัญญัติฯ ๑๐๐,๐๐๐ - ยังไม่ได้ด าเนินการ 

๒ โครงการก่อสร้างโรงจอดรถดับเพลิงละรถกู้ชีพพร้อม
ห้องปฏิบัติงาน 

ข้อบัญญัติฯ ๕๐๐,๐๐๐ - ยังไม่ได้ด าเนินการ 

๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๑ ข้อบัญญัติฯ ๑๒๐,๐๐๐ - ยังไม่ได้ด าเนินการ 

๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๓ ข้อบัญญัติฯ ๑๒๐,๐๐๐ - ยังไม่ได้ด าเนินการ 

๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๖ ข้อบัญญัติฯ ๑๐๐,๐๐๐ - ยังไม่ได้ด าเนินการ 

๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๑๑ ข้อบัญญัติฯ ๑๐๐,๐๐๐ - ยังไม่ได้ด าเนินการ 

๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๑๒ ข้อบัญญัติฯ ๑๒๐,๐๐๐ - ยังไม่ได้ด าเนินการ 

๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๑๓ ข้อบัญญัติฯ ๑๒๐,๐๐๐ - ยังไม่ได้ด าเนินการ 

๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๑๕ ข้อบัญญัติฯ ๑๑๔,๐๐๐ ๑๑๓,๐๐๐ ด าเนินการแล้ว 

๑๐ โครงการขยายไหล่ทาง คสล. ม.๗ ข้อบัญญัติฯ ๑๐๐,๐๐๐ - ยังไม่ได้ด าเนินการ 

๑๑ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.๔ ข้อบัญญัติฯ ๘๐,๐๐๐ - ยังไม่ได้ด าเนินการ 

๑๒ โครงการวางท่อเมนต์จ่ายน้ าประปา ม.๑๔ ข้อบัญญัติฯ ๑๐๐,๐๐๐ - ยังไม่ได้ด าเนินการ 

๑๓ โครงการวางท่อเมนต์จ่ายน้ าประปา ม.๑๖ ข้อบัญญัติฯ ๑๑๖,๙๐๐ - ยังไม่ได้ด าเนินการ 

๑๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้า ม.๒,๘ ข้อบัญญัติฯ ๒๐๐,๐๐๐ - ยังไม่ได้ด าเนินการ 

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริคุณภาพชีวิต 

๒.๑ แผนงานการศึกษา 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม แหล่งที่มา 
ของงบประมาณ 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

หมายเหตุ 

๑ โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ข้อบัญญัติฯ ๘๒๐,๔๘๐ ๔๓๕,๒๓๒ ก าลังด าเนินการ 

๒ ค่าอาหารเสรมิ(นม) ข้อบัญญัติฯ ๙๔๘,๐๐๐ ๒๑๙,๑๑๖.๔๐ ก าลังด าเนินการ 

๓ ค่าอาหารกลางวัน ข้อบัญญัติฯ ๑,๕๑๒,๐๐๐ ๗๕๘,๓๑๐ ก าลังด าเนินการ 
 

๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม แหล่งที่มา 
ของงบประมาณ 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

หมายเหตุ 

๑ โครงการจดังานวันผูสู้งอายุ ข้อบัญญัติฯ ๓๐,๐๐๐ - ยังไม่ได้ด าเนินการ 

๒ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ ข้อบัญญัติฯ ๒๐,๐๐๐ - ยังไม่ได้ด าเนินการ 

๓ อุดหนุนส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ านาจเจริญ  ข้อบัญญัติฯ ๕,๐๐๐ - ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 
 
 
 
 



-๕- 
 
๒.๕ แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม แหล่งที่มา 
ของงบประมาณ 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

หมายเหตุ 

๑ โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยัจากพิษ
สุนัขบ้าฯ 

ข้อบัญญัติฯ ๔๐,๐๐๐ - ยังไม่ได้ด าเนินการ 

๒ โครงการส ารวจข้อมลูจ านวนสัตวแ์ละขึ้นทะเบยีนสตัว์ ข้อบัญญัติฯ ๘,๐๐๐ ๕,๓๙๐ ด าเนินการแล้ว 

๓ โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหาโรคไข้เลือดออก ข้อบัญญัติฯ ๕๐,๐๐๐ - ยังไม่ได้ด าเนินการ 

๔ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชด ารดิ้านสาธารณสุข 

ข้อบัญญัติฯ ๓๒๐,๐๐๐ - ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 
๒.๓ แผนงานงบกลาง 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม แหล่งที่มา 
ของงบประมาณ 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

หมายเหตุ 

๑ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ข้อบัญญัติฯ ๑๗๐,๐๐๐ ๙๘,๔๕๗ ก าลังด าเนินการ 

๒ เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ข้อบัญญัติฯ ๑๐,๐๐๐ - ยังไม่ได้ด าเนินการ 

๓ ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ ข้อบัญญัติฯ ๙,๓๕๘,๒๐๐ ๕,๓๙๓,๓๐๐ ก าลังด าเนินการ 

๔ ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ ข้อบัญญัติฯ ๒,๗๖๙,๖๐๐ ๑,๕๕๕,๖๐๐ ก าลังด าเนินการ 

๕ ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ ข้อบัญญัติฯ ๔๒,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ก าลังด าเนินการ 

๖ เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ข้อบัญญัติฯ ๙๕,๐๐๐ ๙๒,๘๘๐ ด าเนินการแล้ว 

๗ เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

ข้อบัญญัติฯ ๓๕๗,๐๐๐ ๓๖๑,๑๕๐ โอนเพิ่ม 

 
๓.ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการส่งเสริมศักยภาพบุคลากร 
๓.๑ แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม แหล่งที่มา 
ของงบประมาณ 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

หมายเหตุ 

๑ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายก อบต.,ส.อบต. ข้อบัญญัติฯ ๔๐๐,๐๐๐ ๖๓๙,๒๕๐ โอนเพิ่ม 

๒ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ข้อบัญญัติฯ ๑๐,๐๐๐ - ยังไม่ได้ด าเนินการ 

๓ โครงการ อบต. ดงบังเคลื่อนที่พบประชาชน  
ประจ าปี ๒๕๖๓ 

ข้อบัญญัติฯ ๑๐,๐๐๐ ๙,๙๐๐ ด าเนินการแล้ว 

๔ จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ข้อบัญญัติฯ ๙,๘๐๐ - ยังไม่ได้ด าเนินการ 

๕ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์ ข้อบัญญัติฯ ๓๐,๐๐๐ - ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 
๓.๑ แผนงาน  บริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง) 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม แหล่งที่มา 
ของงบประมาณ 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

หมายเหตุ 

๑ จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ข้อบัญญัติฯ ๑๘,๗๐๐ - ยังไม่ได้ด าเนินการ 

๒ จัดซื้อรถจักรยานยนต ์ ข้อบัญญัติฯ ๔๔,๔๐๐ - ยังไม่ได้ด าเนินการ 

๓ โครงการแผนท่ีภาษีและทะเบยีนทรัพย์สิน ข้อบัญญัติฯ ๑๑๒,๐๐๐ ๕๔,๐๐๐ ก าลังด าเนินการ 

๔ จัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค ข้อบัญญัติฯ ๓๒,๐๐๐ - ยังไม่ได้ด าเนินการ 



-๖- 
 

๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม แหล่งที่มา 

ของงบประมาณ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 

ที่ใช้จริง 
หมายเหตุ 

๑ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง               
เทศกาลปีใหมส่งกรานต ์

ข้อบัญญัติฯ ๑๐,๐๐๐ ๖,๕๒๐ ด าเนินการแล้ว 

 
 
๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔.๑ แผนงาน  การเกษตร 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม แหล่งที่มา 
ของงบประมาณ 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัต ิ

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

หมายเหตุ 

๑ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
อันเนื่องมาจากพระราชด ารสิมเดจ็พระเทพฯ 

ข้อบัญญัติฯ ๒๐,๐๐๐ - ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 
๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมปิญัญาท้องถิ่น 
๕.๑ แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม แหล่งที่มา 
ของงบประมาณ 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

หมายเหตุ 

๑ โครงการประเพณีฮตีสิบสองและงานกาชาดจังหวัด
อ านาจเจรญิ 

ข้อบัญญัติฯ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ด าเนินการแล้ว 

๒ โครงการจดังานประเพณีบญุคูณลานประจ าปี ๒๕๖๕ ข้อบัญญัติฯ ๓๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม 

๓ โครงการจดังานประเพณีบญุบั้งไฟประจ าปี ๒๕๖๕ ข้อบัญญัติฯ ๓๐,๐๐๐ - ยังไม้ได้ด าเนินการ 

๔ อุดหนุน สว.อ.ลือฯโครงการจัดงานประเพณีบุญคณูลาน  ข้อบัญญัติฯ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ด าเนินการแล้ว 

๕ โครงการจดังานประเพณีประจ าหมู่บ้านต าบลดงบัง ข้อบัญญัติฯ ๓๒,๐๐๐ - ยังไม้ได้ด าเนินการ 

๖ โครงการส่งเสริมกิจกรรมแข่งขันกฬีาสัมพันธ ์
(ดงบังคัพ) 

ข้อบัญญัติฯ ๓๐,๐๐๐ - ยังไม้ได้ด าเนินการ 

 
๕.๑ แผนงาน  สังคมสงเคราะห์ 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม แหล่งที่มา 
ของงบประมาณ 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

หมายเหตุ 

๑ โครงการจดังานวันผูสู้งอายุ ข้อบัญญัติฯ ๓๐,๐๐๐ - ยังไม้ได้ด าเนินการ 

๒ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ ข้อบัญญัติฯ ๓๐,๐๐๐ - ยังไม้ได้ด าเนินการ 
 
 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านนโยบายท่ีส าคัญของรฐับาล 

๖.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม แหล่งที่มา 
ของงบประมาณ 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

หมายเหตุ 

๑ โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ข้อบัญญัติฯ ๓๓,๐๐๐ - ยังไม้ได้ด าเนินการ 
 



-๗- 
 

๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม แหล่งที่มา 
ของงบประมาณ 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

หมายเหตุ 

๑ อุดหนุนส านักงานปกครองจังหวัดอ านาจเจรญิ 
โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิของ อปท. 

ข้อบัญญัติฯ ๓๐,๐๐๐ - ยังไม้ได้ด าเนินการ 

 

บัญชีสรุปโครงการที่มีการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
รอบท่ี ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕) 

 

ยุทศาสตร์ โครงการตามข้อบญัญัติฯ ปี ๒๕๖๔ โคงการแล้วเสรจ็ 
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๑๔ ๑ 
๒. การส่งเสริมคณุภาพชีวิต ๑๗ ๒ 
๓. การจดัระเบียบชุมชน/สังคมและการส่งเสริมศักยภาพบุคลากร ๑๐ ๒ 
๔. การบริหารจดัการและการอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม ๑ - 
๕. ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณี ๘ ๒ 
๖. นโยบายที่ส าคญัของรัฐบาล ๒ - 

รวม ๕๒ ๗ 
 

โครงการตามข้อบญัญัติฯ 
ปี ๒๕๖๕ 

โครงการที่มกีารด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

โครงการโอนงบประมาณ 
ปี ๒๕๖๕ 

โครงการงบถ่ายโอนฯ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รวม คิดเป็น
ร้อยละ 

๕๒ ๗ - - ๗ ๑๓.๔๖ 
  

ทั้งนี้ หากประชาชนท่านใด หรือส่วนราชการใด ที่เก่ียวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอ
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง สามารถติดต่อสอบถามข้อมูล
เพ่ิมเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง  หรือแจ้งผ่านผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง เพ่ือจะได้
พิจารณาวางแผนการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีต่อไป   
  

  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ    ณ   วันที่     ๒    เดือน  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
                                                                  ณรงค์  วิไลรัตน์ 
      (นายณรงค์  วิไลรัตน์) 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง 
 
 



 

 

 
 


