รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปงบประมาณ 2564
ของ
องคการบริหารสวนตำบลสหธาตุ
ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน
จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท 0 4542 9534
โทรสาร 0 4542 9535

การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2564
*******************************************
ดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให อปท.สภาทองถิ่น และผูบริหารทองถิ่น เปดเผยขอมูลและ
รายงานผลการดำเนินงานใหประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกใหประชาชนในทองถิน่ มีสวนรวมดวย ประกอบ
กับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ 30(5) กำหนดใหผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น และ
คณะกรรมการ พัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่น
ทราบ ในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และ
ตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายใน
เดือนตุลาคมของทุกป
ดังนั้นเพื่อ การปฏิบ ัติใ หเป นไปตามเจตนารมณ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา ดว ยการจั ด ทำ
แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น อบต.สหธาตุ จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การ
ใชจาย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
2564 มา เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการอบต.สหธาตุ ดังนี้
ก. วิสัยทัศน ของอบต.สหธาตุ
"ตำบลนาอยู เศรษฐกิจกาวหนา มุงพัฒนาสังคม การคมนาคมสะดวก คนมีการศึกษาดี มีวินัยและมี
คุณธรรม สภาพแวดลอมดี ชุมชนเขมแข็ง"
ข. พันธกิจ ของอบต.สหธาตุ
1.จัดใหมีและบำรุงทางน้ำและทางบก รวมทั้งที่สาธารณะประโยชน
2.สงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
3.คุมครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.กำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย น้ำเสียและมลพิษตางๆ
5.สงเสริมประกอบอาชีพของประชาชน
6.สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการ และพัฒนาสถาบันครอบครัว
7.ปองกันและระงับโรคติดตอ รวมทั้งปรับปรุงระบบการบริการดานสาธารณสุขใหเหมาะสมและเพียงพอ
ตอความตองการของประชาชน
8.จัดใหมีระบบการคุมครอง ดูแลรักษาชีวิต และทรัพยสินของประชาชน รวมทั้งการรักษาความสงบ
เรียบรอยในชุมขน
9.จัดใหมีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตางๆ
10.พัฒนาการกีฬา การพักผอนหยอนใจ และงานสาธารณะรวมทั้งพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวใน
เขตตำบล
11.จัดการวางผังองคการบริหารสวนตำบลใหเหมาะสม
12.สงเสริมใหประชาชนทุกภาคสวนมีสวนรวมในการบริหารจัดการทองถิ่น

ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของอบต.สหธาตุ
ไดกำหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไว 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรดานสาธารณสุข
ยุทธศาสตรดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรดานการเมืองและการบริหาร
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน
กลยุทธที่ 1
กอสราง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทาง คมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบ ระบายน้ำ
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)
กลยุทธที่ 2
จัดใหมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง ขยายเขตไฟฟาตามสภาพพื้นที่ใหครอบคลุมและทั่วถึงทั้ง
ตำบล (แผนงานเคหะและชุมชน)
กลยุทธที่ 3
กอสราง ปรับปรุง แหลงน้ำอุปโภค บริโภค (แผนงานพาณิชย)
สรุปผลการดำเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2564
ชื่อโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ การดำเนินกิจกรรม
1. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กองชาง
ดำเนินการแลวเสร็จ
บานธาตุลุม หมูที่ 5
2. ปรับปรุงทอสงน้ำประปา
กองชาง
ดำเนินการแลวเสร็จ
บานธาตุลุม หมูที่ 4
3. กอสรางวางทอระบายน้ำพรอมบอ
กองชาง
ดำเนินการแลวเสร็จ
พัก บานธาตุเทิง หมูที่ 1
4. กอสรางวางทอระบายน้ำพรอมบอ
กองชาง
ดำเนินการแลวเสร็จ
พัก บานธาตุเทิง หมูที่ 2
5. กอสรางถนนยกรองพูนดิน
กองชาง
ดำเนินการแลวเสร็จ
บานธาตุวาที หมูที่ 7
6. กอสรางถนนหินคลุก
กองชาง
ดำเนินการแลวเสร็จ
บานธาตุกลาง หมูที่ 3
7. กอสรางถนนยกรองพูนดิน
กองชาง
ยังไมดำเนินการ
พรอมลงหินคลุกพรอมบดอัด

งบตามแผน
332,000
576,000
237,000
251,000
20,000
487,000
370,000

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจ
กลยุทธที่ 1
สงเสริม สนับสนุนการสรางงานสรางอาชีพ ใหกับประชาชนในทองถิ่น ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน)
กลยุทธที่ 2
สงเสริมสนับสนุนอาชีพดานการเกษตรและปศุสัตวตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม
กลยุทธที่ 3
สงเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ

สรุปผลการดำเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2564
ชื่อโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ การดำเนินกิจกรรม
8. โครงการสงเสริมอาชีพการทำไม
สำนักงานปลัด
ดำเนินการแลวเสร็จ
กวาดจากวัสดุเหลือใช
9. โครงการอบรมอาชีพผูสูงอายุและ
สำนักงานปลัด
ไมไดดำเนินการ
ผูพิการ
10. โครงการอบรมการทำปุยหมัก
สำนักงานปลัด
ไมไดดำเนินการ

งบตามแผน
30,000
30,000
30,000

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาการดานสังคมและคุณภาพชีวิตใหมีคุณภาพ
กลยุทธที่ 1
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกประเภท และทุกระดับใหได
มาตรฐานและเปนไปตามความตองการของทองถิ่น (แผนงานการศึกษา)
กลยุทธที่ ๒
สงเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษและสืบสานขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น (แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม)
กลยุทธที่ ๓
สงเสริมสนับสนุนใหเกิดความเขมแข็งในชุมชนและสถาบันครอบครัว
กลยุทธที่ ๔
สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุและ
ผูดอยโอกาส (แผนงานสังคมสงเคราะห)
กลยุทธที่ 5
การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี (แผนงานบริหารงานทั่วไป)
กลยุทธที่ 6
ปรับปรุงจัดหาปจจัยเครื่องมือเครื่องใชและการพัฒนาอาคารสถานทีตลอดจน
สภาพแวดลอมภายในสถานที่ปฏิบัติงาน (แผนงานบริหารงานทั่วไป)
สรุปผลการดำเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2564
ชื่อโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ การดำเนินกิจกรรม
งบตามแผน
11. โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ
17,000
สำนักงานปลัด
ดำเนินการแลวเสร็จ
ทางถนนชวงเทศกาลปใหม
12. โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ
2,600
สำนักงานปลัด
ดำเนินการแลวเสร็จ
ทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต
13. โครงการอุดหนุนศูนยปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชนของ
15,000
สำนักงานปลัด
ดำเนินการแลวเสร็จ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
อำเภอ เขื่องใน
14. โครงการฝกอบรมอาสาสมัคร
70,000
สำนักงานปลัด อบต.
ไมไดดำเนินการ
ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)
10,000
15. โครงการวันอปพร. 22 มีนาคม
สำนักงานปลัด
ไมไดดำเนินการ
16. โครงการวันเด็กแหงชาติ
กองการศึกษา ศาสนาและ
30,000
ไมไดดำเนินการ
ตำบลสหธาตุ
วัฒนธรรม
17. โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยอยาง กองการศึกษา ศาสนาและ
20,000
ไมไดดำเนินการ
มีสวนรวม
วัฒนธรรม
18. สนับสนุนอาหารเสริม (นม)

กองการศึกษา ศาสนาและ
ดำเนินการแลวเสร็จ
วัฒนธรรม

536,537

สรุปผลการดำเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2564
ชื่อโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ การดำเนินกิจกรรม
20. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน กองการศึกษา ศาสนาและ
ดำเนินการแลวเสร็จ
ใหโรงเรียนสหธาตุสามัคคี
วัฒนธรรม
21. โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
กองการศึกษา ศาสนาและ
บริหารสถานศึกษา (คาจัดการเรียน
ดำเนินการแลวเสร็จ
วัฒนธรรม
การสอน)
22. โครงการสนับสนุนคาใชจาย
สถานศึกษา (คาหนังสือเรียน,คา
กองการศึกษา ศาสนาและ
ดำเนินการแลวเสร็จ
อุปกรณการเรียน, คาเครื่องแบบ
วัฒนธรรม
นักเรียน, คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน)
23. สนับสนุนโครงการคุยเปดใจรัก
กองการศึกษา ศาสนาและ
ปลอดภัยเขาใจลูกหลานใหเยาวชน
ไมไดดำเนินการ
วัฒนธรรม
ของโรงเรียน
24. โครงการสงเคราะหชวยเหลือ
สำนักงานปลัด
ไมไดดำเนินการ
ประชาชนในดานตางๆ
25. โครงการรณรงคการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดใหแกเยาวชน
สำนักงานปลัด
ไมไดดำเนินการ
และประชาชนทั่วไปของตำบลสหธาตุ
26. อุดหนุนศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อ
สำนักงานปลัด
ดำเนินการแลวเสร็จ
เอาชนะยาเสพติดอำเภอ
27. โครงการประเพณีสงกรานตและ กองการศึกษา ศาสนาและ
ไมไดดำเนินการ
รดน้ำดำหัวผูสูงอายุ
วัฒนธรรม
28. อุดหนุนงานประเพณีแหเทียน
กองการศึกษา ศาสนาและ
ไมไดดำเนินการ
พรรษาใหอำเภอและจังหวัด
วัฒนธรรม
29. โครงการสงเสริมอนุรักษ
กองการศึกษา ศาสนาและ
ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ไมไดดำเนินการ
วัฒนธรรม
ทองถิ่น
30. โครงการสืบสานประเพณี
กองการศึกษา ศาสนาและ
ไมไดดำเนินการ
เขาพรรษา
วัฒนธรรม
31. สงเสริมโครงการอบรมคุณธรรม
กองการศึกษา ศาสนาและ
จริยธรรม ไดแก เด็กนักเรียน,เยาวชน
ไมไดดำเนินการ
วัฒนธรรม
ฯลฯ
32. โครงการแขงขันกีฬายุวชน
กองการศึกษา ศาสนาและ
ดำเนินการแลวเสร็จ
ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน
วัฒนธรรม
33. โครงการแขงขันกีฬาตำบลสห
กองการศึกษา ศาสนาและ
ดำเนินการแลวเสร็จ
ธาตุ
วัฒนธรรม
34. โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพ กองการศึกษา ศาสนาและ
ไมไดดำเนินการ
ติดตำบลสหธาตุ
วัฒนธรรม

งบตามแผน
892,000
510,590

510,590

30,000
30,000
10,000
10,000
50,000
15,000
30,000
50,000
60,000
30,000
130,000
10,000

สรุปผลการดำเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2564
ชื่อโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ การดำเนินกิจกรรม
งบตามแผน
36. โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
สำนักงานปลัด
ดำเนินการแลวเสร็จ 4,372,800
ผูสูงอายุ
37. โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู
สำนักงานปลัด
ดำเนินการแลวเสร็จ 1,190,400
พิการ
38. อุดหนุนศูนยอำนวยการพลัง
แผนดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด
สำนักงานปลัด
ดำเนินการแลวเสร็จ
20,000
อุบลราชธานี
39. เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
สำนักงานปลัด
ดำเนินการแลวเสร็จ
18,000
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาการดานสาธารณสุข
กลยุทธที่ 1 พัฒนา สงเสริม สนับสนุนการบริการสาธารณสุขของหมูบาน การปองกันและระงับโรคติดตอ
ควบคุมปองกันโรคระบาดในพื้นที่ (แผนงานสาธารณสุข)
.
กลยุทธที่ 2 การสงเสริมและพัฒนาใหบริการประชาชนในดานสาธารณสุขใหไดมาตรฐานทั่วถึง และ
เพียงพอ
สรุปผลการดำเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2564
ชื่อโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ การดำเนินกิจกรรม
งบตามแผน
40. โครงการปองกันควบคุมและ
สำนักงานปลัด
ไมไดดำเนินการ
50,000
แกไขการระบาดของโรคติดตอตางๆ
41. การปองกันโรคไขเลือดออก
สำนักงานปลัด
ดำเนินการแลวเสร็จ
30,000
42. กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สำนักงานปลัด
ดำเนินการแลวเสร็จ
100,000
43. โครงการทัศนศึกษาดูงานการ
สำนักงานปลัด
ไมไดดำเนินการ
100,000
จัดการขยะเพื่อสิ่งแวดลอม
44. อุดหนุนโครงการตาม
สำนักงานปลัด
ไมไดดำเนินการ
140,000
พระราชดำริดานสาธารณสุข
45. โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบา
สำนักงานปลัด
ดำเนินการแลวเสร็จ
30,000
ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
กลยุทธที่ 1

สงเสริมการอนุรักษฟนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

กลยุทธที่ 2

กอสราง ปรับปรุงและบำรุงรักษาแหลงน้ำธรรมชาติ (แผนงานเกษตร)

สรุปผลการดำเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2564
ชื่อโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ การดำเนินกิจกรรม
46. โครงการคลองสวยน้ำใสตำบลสห
สำนักงานปลัด
ไมไดดำเนินการ
ธาตุ
47. โครงการสงเสริมการปลูกตนไม
เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญ
สำนักงานปลัด
ไมไดดำเนินการ
ตางๆ พรอมการดูแลรักษา

งบตามแผน
20,000
20,000

สรุปผลการดำเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2564
ชื่อโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ การดำเนินกิจกรรม
49. โครงการอบรมเยาวชนอนุรักษ
สำนักงานปลัด
ไมไดดำเนินการ
สิ่งแวดลอมตำบลสหธาตุ

งบตามแผน
25,000

ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาการดานการเมืองและบริหาร
กลยุทธที่ 1 การบริหารจัดการที่ดีและสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการ
พัฒนาทองถิ่น
กลยุทธที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถในการใหบริการประชาชนและการปฏิบัติงาน และพัฒนา
อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชและสถานที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อมุงสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรให
พรอมบริการประชาชน
สรุปผลการดำเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2564
ชื่อโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ การดำเนินกิจกรรม
งบตามแผน
50. โครงการสำรวจความพึงพอใจใน
สำนักงานปลัด
ไมไดดำเนินการ
17,000
การบริการ
51. โครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่ม
สำนักงานปลัด
ดำเนินการแลวเสร็จ
300,000
ประสิทธิภาพของบุคลากรทองถิ่น
52. โครงการประชุมเชิงบูรณาการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
สำนักงานปลัด
ดำเนินการแลวเสร็จ
30,000
ปฏิบัติงาน ในเขตพื้นที่ตำบลสหธาตุ
53. โครงการเลือกตั้งทั่วไปหรือ
สำนักงานปลัด
ไมไดดำเนินการ
400,000
เลือกตั้งซอม
54. โครงการจัดทำ/ปรับปรุงแผนที่
กองคลัง
ไมไดดำเนินการ
100,000
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
55. โครงการจัดทำแผนพัฒนา
สำนักงานปลัด
ดำเนินการแลวเสร็จ
10,000
ทองถิ่น
56. โครงการพัฒนาองคกร
สำนักงานปลัด
ไมไดดำเนินการ
2,000
Organization Development (OD)

การจัดทำงบประมาณ
ผูบริหาร อบต.สหธาตุ ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยูในขอบัญญัติ
งบประมาณ จำนวน 56 โครงการ งบประมาณ 12,068,107 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้
โครงการที่บรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4
งบประมาณ
ยุทธศาสตร
โครงการ
ตามขอบัญญัติ
ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน
7
1,903,000.00
ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ
3
60,000.00
ยุทธศาสตรดานสังคมและคุณภาพชีวิต
29
9,201,107.00
ยุทธศาสตรดานสาธารณสุข
6
350,000.00
ยุทธศาสตรดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
4
95,000.00
ยุทธศาสตรดานการเมืองและการบริหาร
7
459,000.00
รวม
56
12,068,107.00
รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ องคการบริหารสวนตำบลสหธาตุ
จำนวน หนวยงานที
วัตถุ
ยุทธศาสตร
โครงการ
งบประมาณ รับผิดชอบ
ประสงค
1.

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
ยุทธศาสตรดานโครงสราง
เสริมเหล็ก บานธาตุลุม หมูที่
พื้นฐาน
5

332,000

ผลผลิต

กองชาง

เพื่อใหประชาชนสามารถ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปละ 1
สัญจรไป - มา ไดสะดวก เสน จำนวน 7 จุด
กวาง 4.00 เมตร ยาว 335.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร มีงานดินถมคันทาง
เพื่อใหประชาชนสามารถ 335 ลูกบาศกเมตร หรือมีพื้นที่หินคลุก
สัญจร ไป - มา ไดสะดวก ไมนอยกวา 1,340.00 ตารางเมตร
จากบานนายเข็มทอง ผดาวัลย ถึงที่นา
นายสุหรั่ง ผดาวัลย

2.

โครงการกอสรางถนนยกรอง
ยุทธศาสตรดานโครงสราง
พูนดินพรอมลงหินคลุก พรอม
พื้นฐาน
บดอัด บานโนนกอก หมูที่ 6)

370,000

กองชาง

3.

ยุทธศาสตรดานโครงสราง กอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม
พื้นฐาน
ระบบทอประปาตำบลสหธาตุ

576,000

กองชาง

4.

ยุทธศาสตรดานโครงสราง กอสรางวางทอระบายน้ำพรอม
พื้นฐาน
บอพัก บานธาตุเทิง หมูที่ 1

237,000

กองชาง

กอสราง/ปรับปรุง
วางทอ PE ยาวขนาด 6 นิว้ ระยะทาง
ซอมแซมระบบประปาที่
ยาว 1,010 เมตร
ชำรุดเสียหายในเขต อบต.
จุดที่ 1 ทอคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน
94ทอน พรอมบอพัก 9 บอ จากบาน
นายไพรมณี พันธไผ ถึงบานนายถวิล
แสงสืบ งบประมาณ 124,000 บาท
(ป 2563) จุดที่ 2 ทอคอนกรีตเสริม
เหล็ก จำนวน 89 ทอนพรอมบอพัก 9
เพื่อปองกันน้ำทวมขังและ
บอ จากบานนายเดือน ผดาวัลย ถึงบาน
ระบายน้ำภายในหมูบา น
นางแตงออน ผดาวัลย งบประมาณ
115,000 บาท (ป 2563) จุดที่ 3
ทอคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 89
ทอนพรอมบอพัก 9 บอ จากบาน น.ส.
สมพิศ มารมย ถึงบานนายบรรยาย
จันทรเติบ งบประมาณ 115,000 บาท

5.

ยุทธศาสตรดานโครงสราง กอสรางวางทอระบายน้ำพรอม
พื้นฐาน
บอพัก บานธาตุเทิง หมูที่ 2

251,000

กองชาง

6.

ยุทธศาสตรดานโครงสราง โครงการกอสรางถนนยกรอง
พื้นฐาน
พูนดิน บานธาตุวาที หมูที่ 7

20,000

กองชาง

7.

ยุทธศาสตรดานโครงสราง โครงการกอสรางถนนหินคลุก
พื้นฐาน
บานธาตุกลาง หมูที่ 3

487,000

กองชาง

8.

ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ

โครงการสงเสริมอาชีพการทำ
ไมกวาดจากวัสดุเหลือใช

30,000

9.

ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ

โครงการอบรมอาชีพผูสูงอายุ
และผูพิการ

30,000

10. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ โครงการอบรมการทำปุย หมัก

30,000

โครงการปองกันและลด
ยุทธศาสตรดานสังคมและ
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล
คุณภาพชีวิต
ปใหม

17,000

11.

โครงการปองกันและลด
ยุทธศาสตรดานสังคมและ
12.
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล
คุณภาพชีวิต
สงกรานต

2,600

โครงการอุดหนุนศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ยุทธศาสตรดานสังคมและ
13.
ประชาชนขององคกรปกครอง
คุณภาพชีวิต
สวนทองถิ่นในเขตอำเภอ เขื่อง
ใน

15,000

โครงการฝกอบรมอาสาสมัคร
ยุทธศาสตรดานสังคมและ
ปองกันภัยฝายพลเรือน (อป
คุณภาพชีวิต
พร.)
ยุทธศาสตรดานสังคมและ โครงการวันอปพร. 22
15.
คุณภาพชีวิต
มีนาคม
14.

16.

ยุทธศาสตรดานสังคมและ โครงการวันเด็กแหงชาติ
คุณภาพชีวิต
ตำบลสหธาตุ

70,000
10,000
30,000

พรอมติดตั้งปายโครงการ จำนวน 1
ปาย (ป 2563)
กอสรางวางทอระบายน้ำพรอมบอพัก
จำนวน 2 จุดจากบานนางวิรชัย ฐิตา
เพื่อปองกันน้ำทวมขังและ
จารย ถึงบานนางอรทัย มุสิกา จุดที่ 2
ระบายน้ำภายในหมูบา น
จากบานนางกาญจนา มีคุณ ถึงบานนาย
ประทวน ผดาวัลย
กวาง 4.00 เมตร ยาว 68.00 เมตร
หนา 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ดินถมไม
นอยกวา 272.00 ตาราง หรือมีพื้น
เพื่อใหประชาชนสามารถ
ที่ดินถมไมนอยกวา 272.00 ตาราง
สัญจรไป-มาสะดวก
เมตร จุดเริ่มตนที่บานนางสมใจ เจริญ
ศิลป จุดสิ้นสุดที่บานนายประจักร สุระ
วิทย
เพื่อใหประชาชน สามารถ ดำเนินการลงหินคลุก จากที่นายสุนันท
สัญจรไป-มา ไดสะดวก บุญอุม ถึงที่นานายกองสี มารมย

เพื่อสงเสริมอาชีพใหกับ
สำนักงานปลัด ประชาชนใหมีอาชีพเสริม ประชาขนในพื้นที่ตำบลสหธาตุ หมูที่ 1อบต.
เพิ่มรายไดสรางความ
7
เขมแข็งใหกับชุมชน
เพื่อพัฒนาใหผูสูงอายุและ
สำนักงานปลัด
ผูพิการไดรับความรูมี
ผูสูงอายุและผูพกิ ารตำบลสหธาตุ
อบต.
ทักษะ
สำนักงานปลัด เพื่อสงเสริมใหความรูดาน
หมู 1-7
อบต.
การลดการใชสารเคมี
1.ดำเนินการตาม
สำนักงานปลัด มาตรการแผนปองกัน 2. ตั้งดานตรวจ / จุดที่บริเวณสี่แยกธาตุ
อบต.
ลดอุบัติเหตุทางถนน
กลาง
ในชวงเทศกาลสำคัญ
1.ดำเนินการตาม
สำนักงานปลัด มาตรการแผนปองกัน 2. ตั้งดานตรวจ / จุดที่บริเวณสี่แยกธาตุ
อบต.
ลดอุบัติเหตุทางถนน
กลาง
ในชวงเทศกาลสำคัญ
เพื่อใหสถานที่กลางศูนย
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
สำนักงานปลัด อปท.ไดมีวัสดุ อุปกรณ
อปท.ในเขตอำเภอเขื่องใน ปละ 1 แหง
อบต.
ครุภัณฑฯลฯ ที่สามารถ
ใหบริการประชาชนได
สืบคนขอมูลตางๆไดอยาง
กวางขวางเหมาะสม
เพื่อสงเสริมกิจกรรม อป
สำนักงานปลัด
พร.ใหมีศักยภาพพัฒนา อปพร.ตำบลสหธาตุ
อบต.
ความรูสามารถมากขึ้น
สำนักงานปลัด เพื่อสรางความสามัคคีใน
อปพร.ตำบลสหธาตุ
อบต.
หมูคณะ
กองการศึกษา
เพื่อพัฒนาเด็กและ
ศาสนาและ
เยาวชน
วัฒนธรรม

จัดกิจกรรมวันเสารที 2 เดือนมกราคม
ของทุกป

17.

ยุทธศาสตรดานสังคมและ โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย
คุณภาพชีวิต
อยางมีสวนรวม

20,000

18.

ยุทธศาสตรดานสังคมและ
สนับสนุนอาหารเสริม (นม)
คุณภาพชีวิต

536,537

โครงการสนับสนุนคาใชจาย
ยุทธศาสตรดานสังคมและ
19.
การบริหารสถานศึกษา
คุณภาพชีวิต
(คาอาหารกลางวัน)
อุดหนุนโครงการอาหาร
ยุทธศาสตรดานสังคมและ
20.
กลางวันใหโรงเรียนสหธาตุ
คุณภาพชีวิต
สามัคคี

510,590

892,000

โครงการสนับสนุนคาใชจาย
ยุทธศาสตรดานสังคมและ
การบริหารสถานศึกษา (คา
คุณภาพชีวิต
จัดการเรียนการสอน)

510,590

โครงการสนับสนุนคาใชจาย
สถานศึกษา (คาหนังสือเรียน
ยุทธศาสตรดานสังคมและ
22.
,คาอุปกรณการเรียน, คา
คุณภาพชีวิต
เครื่องแบบนักเรียน, คา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน)

510,590

21.

สนับสนุนโครงการคุยเปดใจรัก
ยุทธศาสตรดานสังคมและ
23.
ปลอดภัยเขาใจลูกหลานให
คุณภาพชีวิต
เยาวชนของโรงเรียน

30,000

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพื่อใหเด็กทุกคนไดรับการ
บริการในการพัฒนาเต็ม ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย
ศักยภาพ
เด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
สนับสนุนอาหารเสริม
องคการบริหารสวนตำบลสหธาตุ
(นม)
จำนวน 2 แหง

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
เด็กนักเรียนมีอาหาร
กลางวันครบ 5 หมู
เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
เด็กนักเรียนมีอาหาร
กลางวันครบ 5 หมู

กองการศึกษา เพื่อสนับสนุนคาใชจาย
ศาสนาและ สถานศึกษา (คาจัดการ
วัฒนธรรม เรียนการสอน)
๑) เพื่อสนับสนุนคาใชจาย
สถานศึกษา (คาหนังสือ
กองการศึกษา เรียน,คาอุปกรณการเรียน
ศาสนาและ ,คาเครื่องแบบนักเรียน,
วัฒนธรรม คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
2)เพื่อลดภาระคาใช จาย
ใหกับผูปกครอง

เด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตำบลสหธาตุ
จำนวน 2 แหง
เด็กนักเรียน (อุดหนุนโรงเรียนสหธาตุ
สามัคคี)
เด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตำบลสหธาตุ
จำนวน 2 แหง

เด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตำบลสหธาตุ
จำนวน 2 แหง

เพื่อสงเสริมความรวมมือ
กองการศึกษา
ระหวางสถานศึกษา
ศาสนาและ
นักเรียนโรงเรียนสหธาตุศึกษา
ผูปกครองและชุมชนใน
วัฒนธรรม
การดูแลเยาวชน
เพื่อจายเปนคาสงเคราะห
ชวยเหลือประชาชนใน
สำนักงานปลัด ดานตางๆ เชน ดาน
ประชาชน เกษตรกร ผูยากไร ผูมีรายได
อบต.
การเกษตร ผูยากไร ผูมี นอย ไฟไหมบา น ฯลฯ
รายไดนอย ไฟไหมบา น
ฯลฯ

ยุทธศาสตรดานสังคมและ โครงการสงเคราะหชวยเหลือ
คุณภาพชีวิต
ประชาชนในดานตางๆ

30,000

โครงการรณรงคการปองกัน
ยุทธศาสตรดานสังคมและ และแกไขปญหายาเสพติด
25.
คุณภาพชีวิต
ใหแกเยาวชนและประชาชน
ทั่วไปของตำบลสหธาตุ

10,000

เพื่อใหเด็กและเยาวชนมี
สำนักงานปลัด
ความรูและรวมปองกัน เยาวชน/ประชาชน หมูที่ 1-7
อบต.
การแพรระบาดยาเสพติด

ยุทธศาสตรดานสังคมและ อุดหนุนศูนยปฏิบัติการตอสู
คุณภาพชีวิต
เพือ่ เอาชนะยาเสพติดอำเภอ

10,000

สนับสนุนงบประมาณใหที่
สำนักงานปลัด
ทำการปกครองอำเภอ ที่ทำการปกครองอำเภอเขื่องใน
อบต.
เขื่องใน

24.

26.

27.

ยุทธศาสตรดานสังคมและ โครงการประเพณีสงกรานต
คุณภาพชีวิต
และรดน้ำดำหัวผูสงู อายุ

50,000

28.

ยุทธศาสตรดานสังคมและ อุดหนุนงานประเพณีแหเทียน
คุณภาพชีวิต
พรรษาใหอำเภอและจังหวัด

15,000

1. เพื่อสงเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีสงกรานตใหคง
กองการศึกษา อยูสืบไป 2. สรางความ
ผูสูงอายุประชาชนทุกหมูบา นในเขต
ศาสนาและ สามัคคี และกำลังใจให
พืน้ ที่และบุคลากรของ อบต.
วัฒนธรรม เกิดขึ้นกับผูสูงอายุ
ประชาชน และบุคลากร
ของ อบต.
กองการศึกษา เพื่อใหเกิดการมีสว นรวม
ศาสนาและ สนับสนุนการจัดงาน
อำเภอเขื่องในและจังหวัดอุบลราชธานี
วัฒนธรรม ประเพณีวัฒนธรรม

ทองถิ่นของหนวยงานภาค
ราชการ เอกชนและ
ทองถิ่น
29.

โครงการสงเสริมอนุรักษ
ยุทธศาสตรดานสังคมและ
ศิลปะวัฒนธรรมและภูมปิ ญญา
คุณภาพชีวิต
ทองถิ่น

ยุทธศาสตรดานสังคมและ โครงการสืบสานประเพณี
30.
คุณภาพชีวิต
เขาพรรษา

30,000

50,000

31.

สงเสริมโครงการอบรม
ยุทธศาสตรดานสังคมและ
คุณธรรมจริยธรรม ไดแก เด็ก
คุณภาพชีวิต
นักเรียน,เยาวชน ฯลฯ

60,000

32.

ยุทธศาสตรดานสังคมและ โครงการแขงขันกีฬายุวชน
คุณภาพชีวิต
ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน

30,000

33.

ยุทธศาสตรดานสังคมและ โครงการแขงขันกีฬาตำบลสห
คุณภาพชีวิต
ธาตุ

130,000

ยุทธศาสตรดานสังคมและ โครงการแขงขันกีฬาตานยา
34.
คุณภาพชีวิต
เสพติดตำบลสหธาตุ

10,000

ยุทธศาสตรดานสังคมและ โครงการสนับสนุนศูนยกีฬา
คุณภาพชีวติ
ตำบลสหธาตุ

20,000

35.

ยุทธศาสตรดานสังคมและ โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
36.
คุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ

37.

ยุทธศาสตรดานสังคมและ โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู
คุณภาพชีวิต
พิการ

4,372,800

1,190,400

อุดหนุนศูนยอำนวยการพลัง
ยุทธศาสตรดานสังคมและ
38.
แผนดินเอาชนะยาเสพติด
คุณภาพชีวิต
จังหวัดอุบลราชธานี

20,000

ยุทธศาสตรดานสังคมและ
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
คุณภาพชีวิต

18,000

39.

ยุทธศาสตรดาน
40.
สาธารณสุข

โครงการปองกัน ควบคุมและ
แกไขการระบาดของโรคติดตอ
ตางๆเชน โรคไขหวัดใหญ
โรคฉีหนู โรคไขหวัดนก เปนตน

50,000

กองการศึกษา
เพื่อคงอนุรักษภูมิปญญา
ศาสนาและ
เพื่อคงอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น
ทองถิ่น
วัฒนธรรม
กองการศึกษา 1. เพื่อสงเสริมทำนุบำรุง
ศาสนาและ กิจกรรมทางพุทธศาสนา ประชาชนทุกหมูบ านในเขตพื้นที่
วัฒนธรรม 2. สรางความสามัคคี
เปนการเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรมใน
กองการศึกษา
องคกรและปลูกจิตสำนึก นวนผูเขาอบรมโครงการ ประกอบดวย
ศาสนาและ
ใหนักเรียนเยาวชนใหมี นักเรียนและเยาวชนในตำบล
วัฒนธรรม
คุณธรรมจริยธรรมที่ดีใน
การเรียน
กองการศึกษา เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
ศาสนาและ การแขงขันกีฬายุวชน
ยุวชนในพื้นที่ตำบลและอื่นๆ
วัฒนธรรม ทั่วไปในระดับเครือขาย
1. เพื่อสงเสริมการใชเวลา
กองการศึกษา
วางใหเกิดประโยชน 2. มี
ศาสนาและ
ประชาชน หมูที่ 1-7 ตำบลสหธาตุ
ความรูรักสามัคคีในหมู
วัฒนธรรม
คณะ
1. เพื่อสงเสริมการใชเวลา
กองการศึกษา
วางใหเกิดประโยชน 2. มี
ศาสนาและ
ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลสหธาตุ
ความรูรักสามัคคีในหมู
วัฒนธรรม
คณะ
กองการศึกษา
เพื่อสนับสนุนศูนยกีฬา
ศาสนาและ
เยาวชนและประชาชนทัว่ ไป
ตำบลสหธาตุ
วัฒนธรรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ
สำนักงานปลัด ของผูสูงอายุใหมีการ
อบต.
ดำรงชีวิตอยูในสังคมได
อยางมีความสุข
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ
สำนักงานปลัด ของผูพิการใหมีการ
อบต.
ดำรงชีวิตอยูในสังคมได
อยางมีความสุข

ผูสูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลสหธาตุ

ผูพิการในเขตพื้นที่ตำบลสหธาตุ

เพื่อสนับสนุนงบประมาณ
สำนักงานปลัด
ในการดำเนินการให
จังหวัดอุบลราชธานี
อบต.
จังหวัดอุบลราชธานี
เพื่อชวยเหลือผูป วยให
สำนักงานปลัด
ผูป วยและผูติดเชื้อเอดสในเขตพื้นที่
สามารถมีชีวิตอยูไดดวย
อบต.
ตำบลสหธาตุ
ตัวเอง
เพื่อปองกัน ควบคุมและ
สำนักงานปลัด
แกไขการระบาดของ
หมู 1-7
อบต.
โรคติดตอตางๆ

41.

ยุทธศาสตรดาน
สาธารณสุข

ยุทธศาสตรดาน
42.
สาธารณสุข

การปองกันโรคไขเลือดออก

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

30,000

เพื่อลดอัตราการแพร
สำนักงานปลัด
ระบาดของโรค
อบต.
ไขเลือดออก

ปองกันโรคไขเลือดออก หมูที่ 1-7

100,000

เพื่อสมทบกองทุน
สำนักงานปลัด
หลักประกันสุขภาพใน
อบต.
ระดับทองถิ่น

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่นในอัตราไมนอยกวารอยละ
ของคาบริการสาธารณสุขที่ไดรับจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
กลุมอาชีพคณะกรรมการกองทุน
ธนาคารขยะ คณะผูบริหาร สมาชิกสภา
อบต. พนักงานสวนตำบล

43.

ยุทธศาสตรดาน
สาธารณสุข

โครงการทัศนศึกษาดูงานการ
จัดการขยะเพื่อสิ่งแวดลอม

100,000

เพื่อนำความรูจากแหลง
เรียนรูมาปรับใชในพื้นที่
สำนักงานปลัด
และพัฒนาศักยภาพ
อบต.
คณะกรรมการกองทุน
ธนาคารขยะ

44.

ยุทธศาสตรดาน
สาธารณสุข

อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดำริดานสาธารณสุข

140,000

ประชาชนในหมูบาน (อุดหนุนกรรมการ
สำนักงานปลัด เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพ
หมูบานหมูที่ ๑-7 หมูละ 20,000
อบต.
และคุณภาพชีวติ ที่ดี
บาท)

45.

ยุทธศาสตรดาน
สาธารณสุข

โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบา

30,000

46.

ยุทธศาสตรดานทรัพยากร โครงการคลองสวยน้ำใส
และสิ่งแวดลอม
ตำบลสหธาตุ

โครงการสงเสริมการปลูกตนไม
ยุทธศาสตรดานทรัพยากร เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวัน
47.
และสิ่งแวดลอม
สำคัญตางๆ พรอมการดูแล
รักษา
ยุทธศาสตรดานทรัพยากร โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
48.
และสิ่งแวดลอม
เพื่อสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
ยุทธศาสตรดานทรัพยากร
และสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรดานการเมือง
50.
และการบริหาร
49.

โครงการอบรมเยาวชนอนุรักษ
สิ่งแวดลอมตำบลสหธาตุ
โครงการสำรวจความพึงพอใจ
ในการบริการ

20,000

สำนักงานปลัด เพื่อลดอัตราการแพร
ปองกันโรคพิษสุนัขบา หมูที่ 1-7
อบต.
ระบาดของโรคพิษสุนัขบา
เพื่อขุดลอกผักตบชวา
สำนักงานปลัด
ภายในตำบลสหธาตุ ให แหลงน้ำในพื้นที่ตำบลสหธาตุ
อบต.
แหสงน้ำสะอาด

20,000

เพื่อใหคนรูจักประโยชน
สำนักงานปลัด
พื้นที่สาธารณะประโยชน ในเขต
ของปาและมีสว นรวมการ
อบต.
ตำบลสหธาตุ
อนุรักษปาภาวะโลกรอน

30,000

สำนักงานปลัด เพื่อรักษาสิ่งแวดลอมทาง
พื้นที่ตำบลสหธาตุ
อบต.
ธรรมชาติ

25,000
17,000

สำนักงานปลัด
อบต.
สำนักงานปลัด
อบต.

เพื่อรักษาสิ่งแวดลอมทาง
เยาวชนในตำบลสหธาตุ
ธรรมชาติ
เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม
หมู 1-7
ของประชาชน

โครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่ม
ยุทธศาสตรดานการเมือง
51.
ประสิทธิภาพของบุคลากร
และการบริหาร
ทองถิ่น

300,000

เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
คณะผูบริหารสมาชิกฯ
สำนักงานปลัด
คณะผูบริหาร,สมาชิกสภาพนักงานและ
พนักงานมีโครงการดูงาน
อบต.
ลูกจาง
ในดานตางๆเพื่อนำมา
พัฒนาปรับปรุง

โครงการประชุมเชิงบูรณาการ
ยุทธศาสตรดานการเมือง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
52.
และการบริหาร
ปฏิบัติงาน ในเขตพื้นที่
ตำบลสหธาตุ

30,000

สำนักงานปลัด เพื่อบูรณาการประชุมการ
หมูบานและสวนราชการในพื้นที่ตำบล
อบต.
มีสว นรวมของทุกภาคสวน

53.

ยุทธศาสตรดานการเมือง โครงการเลือกตั้งทั่วไปหรือ
และการบริหาร
เลือกตั้งซอม

400,000

54.

ยุทธศาสตรดานการเมือง โครงการจัดทำ/ปรับปรุงแผนที่
และการบริหาร
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

100,000

เพื่อดำเนินการเลือกตั้งให
มีสมาชิกสภา อบต.และ
สำนักงานปลัด ผูบริหารทองถิ่น เปนไป
พื้นที่ตำบล หมูที่ 1-7
อบต.
ตามกฎหมาย ระเบียบ
และขอกำหนดตางๆ
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
เพื่อบริการประชาชนและ
กองคลัง
7 แหง
จัดเก็บภาษีใหมีสิทธิภาพ

55.

ยุทธศาสตรดานการเมือง โครงการจัดทำแผนพัฒนา
และการบริหาร
ทองถิ่น

10,000

56.

โครงการพัฒนาองคกร
ยุทธศาสตรดานการเมือง
Organization
และการบริหาร
Development (OD)

2,000

เพื่อสำรวจความตองการ
สำนักงานปลัด
ของประชาชนและสราง
อบต.
การมีสวนรวมของชุมชน
เพื่อนำมาปรับใชใน
ทองถิ่นตน การเรียนรูและ
เสริมสรารงทักษะในการ
อยูรวมกันและทำงาน
สำนักงานปลัด รวมกันเปนทีมจาก
อบต.
สภาวการณตางๆ
สิ่งแวดลอมตางๆ เพื่อลด
ขจัดความขัดแยงของคน
ในองคกร เพื่อสรางพลัง
จิตสำนึกที่ดี

หมู 1-7

คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตำบล พนักงานสว นตำบล
พนักงานจาง และผูสังเกตการณ

คาใชจาย (Cost)
อบต.สหธาตุ มีการใชจายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ โดยไดมีการกอ
หนี ้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 28 โครงการ จำนวนเงิน 11,199,107 บาท มีการเบิกจายงบประมาณ
จำนวน 28 โครงการ จำนวนเงิน 10,081,997 ลานบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้
ยุทธศาสตร

โครงการ

การกอหนี้ผกู พัน/
ลงนามในสัญญา

โครงการ

การเบิกจายงบประมาณ

ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน

6

1,872,000.00

6

1,669,000.00

ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ

1

30,000.00

1

30,000.00

15

7,944,270.40

15

7,944,270.40

3

139,700.00

3

139,700.00

3

299,027.00

3

299,027.00

28

10,284,997.40

28

10,081,997.40

ยุทธศาสตรดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรดานสาธารณสุข
ยุทธศาสตรดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรดานการเมืองและการบริหาร
รวม

รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณอบต.สหธาตุ ที่มีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
ยุทธศาสตร

ชื่อโครงการตามแผน

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานธาตุลุม หมูที่ 5
ปรับปรุงทอสงน้ำประปา
2. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน
บานธาตุลุม หมูที่ 4
กอสรางวางทอระบายน้ำ
3. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน พรอมบอพัก บานธาตุเทิง
หมูที่ 1
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน

งบตาม
ขอบัญญัติ

ลงนามสัญญา

เบิกจาย

คงเหลือ

332,000.00 310,000.00 310,000.00 22,000.00
576,000.00 576,000.00 373,000.00

0.00

237,000.00 233,000.00 233,000.00

4,000.00

4. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน
5. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน
6. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน
7. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ยุทธศาสตรดานสังคมและคุณภาพ
ชีวติ
ยุทธศาสตรดานสังคมและคุณภาพ
ชีวติ
ยุทธศาสตรดานสังคมและคุณภาพ
ชีวติ
ยุทธศาสตรดานสังคมและคุณภาพ
ชีวติ
ยุทธศาสตรดานสังคมและคุณภาพ
ชีวติ
ยุทธศาสตรดานสังคมและคุณภาพ
ชีวติ

กอสรางวางทอระบายน้ำ
พรอมบอพัก บานธาตุเทิง
หมูที่ 2
กอสรางถนนยกรองพูนดิน
บานธาตุวาที หมูที่ 7
กอสรางถนนหินคลุก บาน
ธาตุกลาง หมูที่ 3
โครงการสงเสริมอาชีพการ
ทำไมกวาดจากวัสดุเหลือใช
โครงการลดอุบัตเิ หตุทาง
ถนนชวงเทศกาลปใหม
โครงการลดอุบัตเิ หตุทาง
ถนนชวงเทศกาลสงกรานต
อุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชน
คาอาหารเสริม (นม)
(ยกเลิก)
โครงการสนับสนุนคาใชจาย
ในสถานศึกษา
อุดหนุนโครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน)
โครงการสนับสนุนคาใชจาย
ในสถานศึกษา
โครงการสนับสนุนคาใชจาย
ในสถานศึกษา
อุดหนุนที่ทำการปกครอง
อำเภอเขื่องใน
โครงการแขงขันกีฬายุวชน
ตำบลสหธาตุ
โครงการแขงขันกีฬา
ตำบลสหธาตุ

251,000.00 248,000.00 248,000.00
20,000.00

20,000.00

3,000.00

20,000.00

0.00

487,000.00 485,000.00 485,000.00

2,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

0.00

17,000.00

15,400.00

15,400.00

1,600.00

2,600.00

2,600.00

2,600.00

0.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

0.00

536,537.00 400,160.40 400,160.40 136,376.60
510,590.00 394,970.00 394,970.00 115,620.00

892,000.00 774,000.00 774,000.00 118,000.00

ยุทธศาสตรดานสังคมและคุณภาพ
510,590.00 394,970.00
ชีวติ
ยุทธศาสตรดานสังคมและคุณภาพ
510,590.00 394,970.00
ชีวติ
ยุทธศาสตรดานสังคมและคุณภาพ
10,000.00 10,000.00
ชีวติ
ยุทธศาสตรดานสังคมและคุณภาพ
30,000.00 15,000.00
ชีวติ
ยุทธศาสตรดานสังคมและคุณภาพ
130,000.00 130,000.00
ชีวติ
ยุทธศาสตรดานสังคมและคุณภาพ
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
4,372,800.00 4,200,600.00
ชีวติ
ยุทธศาสตรดานสังคมและคุณภาพ
เบีย้ ยังชีพความพิการ
1,190,400.00 1,168,600.00
ชีวติ
อุดหนุนศูนยอำนวยการพลัง
ยุทธศาสตรดานสังคมและคุณภาพ
แผนดินเอาชนะยาเสพติด
20,000.00 10,000.00
ชีวติ
จังหวัดอุบลราชธานี

394,970.00 115,620.00
394,970.00 115,620.00
10,000.00

0.00

15,000.00 15,000.00
130,000.00

0.00

4,200,600.00 172,200.00
1,168,600.00 21,800.00
10,000.00 10,000.00

ยุทธศาสตรดานสังคมและคุณภาพ
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
ชีวติ
โครงการปองกันโรค
23. ยุทธศาสตรดานสาธารณสุข
ไขเลือดออก
22.

24. ยุทธศาสตรดานสาธารณสุข

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

25. ยุทธศาสตรดานสาธารณสุข

โครงการปองกันโรคพิษสุนัข
บา

18,000.00

18,000.00

18,000.00

0.00

30,000.00

17,900.00

17,900.00 12,100.00

100,000.00 100,000.00 100,000.00
30,000.00

โครงการฝกอบรมสัมมนา
และทัศนศึกษาเพื่อเพิ่ม
ยุทธศาสตรดานการเมืองและการ ประสิทธิภาพในการ
26.
บริหาร
ปฏิบัติงานใหบริการ
ประชาชน องคการบริหาร
สวนตำบลสหธาตุ
โครงการประชุมเชิงบูรณา
ยุทธศาสตรดานการเมืองและการ การเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
27.
บริหาร
การปฏิบัติงานในเขตพื้นที่
ตำบลสหธาตุ
ยุทธศาสตรดานการเมืองและการ โครงการจัดทำแผนพัฒนา
28.
บริหาร
ทองถิ่น

21,800.00

21,800.00

0.00
8,200.00

300,000.00 281,700.00 281,700.00 18,300.00

30,000.00

14,802.00

10,000.00

2,525.00

14,802.00 15,198.00

2,525.00

7,475.00

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ป 2564 อบต.สหธาตุ เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

ยุทธศาสตร

แผนการดำเนินการ
ทั้งหมด
จำนวน
โครงการ

งบประมาณ

อนุมัติงบประมาณ
จำนวน
โครงการ

งบประมาณ

ลงนามสัญญา
จำนวน
โครงการ

งบประมาณ

เบิกจาย
จำนวน
โครงการ

งบประมาณ

1.ยุทธศาสตรดา นโครงสรางพื้นฐาน

72 42,662,340.00

7

1,903,000.00

6

1,872,000.00

6

1,669,000.00

2.ยุทธศาสตรดา นเศรษฐกิจ

10

460,000.00

3

60,000.00

1

30,000.00

1

30,000.00

3.ยุทธศาสตรดา นสังคมและคุณภาพชีวติ

61 10,059,537.00

29

9,201,107.00

15

7,944,270.40

15

7,944,270.40

3

139,700.00

3

139,700.00

3

299,027.00

3

299,027.00

4.ยุทธศาสตรดา นสาธารณสุข

9

600,000.00

6

350,000.00

5.ยุทธศาสตรดา นทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

7

200,000.00

4

95,000.00

6.ยุทธศาสตรดา นการเมืองและการบริหาร

13

1,117,000.00

7

459,000.00

รวม

172 55,098,877.00

56 12,068,107.00

28 10,284,997.40

28 10,081,997.40

ปญหา อุปสรรค
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประเทศไทยและในเขตพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานี ยังประสบปญหาจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีตองดำเนินการตามมาตรการ
การปองกันโรคระบาดของโรคดังกลาวอยางตอเนื่อง ประกอบกับมีคำสั่งและประกาศของคณะกรรมการโรคติดตอ
ของจังหวัดอุบลราชธานี มีผลตอการดำเนินโครงการ/กิจกรรมขององคการบริหารสวนตำบลสหธาตุที่มีลักษณะ
เปนการรวมคนเปนจำนวนมาก หรือเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรค บางโครงการ/กิจกรรมไมสามารถดำเนินการ
ตอไปไดในขณะนี้ ทำใหผลการดำเนินการตามยุทธศาสตรและแผนพัฒนาทองถิ่นมีเปาหมายลดลง แตองคการ
บริหารสวนตำบลสหธาตุก็ไดดำเนินการเพิ่มเติม/เปลี่ย นแปลง แกไข แผนพัฒนาทองถิ่น และโอน เพิ่ม/ลด
งบประมาณ ตามขอบัญญัติงบประมาณตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ เพื่อใหการใชจาย
งบประมาณเปนไปตามสถานการณ และสนองความตองการของประชาชนและเกิดประโยชนสูงสุดในพื้นที่ตำบล
ตาง ๆ ของตำบลสหธาตุดวยความเหมาะสม
ขอเสนอแนะ
เนื่องจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีการแพรระบาดอยูใน
ปจจุบัน และยังสายพันธุที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และมีความรุนแรงขึ้น องคการบริหารสวนตำบลสหธาตุ จึงไดมีการ
เตรี ย มความพร อ มในการรองรับ สถานณ ก ารเปลี ่ย นแปลงใหเ ป น ไปตามมาตรการอยู เสมอ ในการกำหนด
ยุทธศาสตร การวางแผนการดำเนินงาน และการใชจายงบประมาณ ควรตองมีการวิเคราะหขอมูลใหสอดคลองกับ
สถานการณในปจจุบัน พรอมทั้งตอบสนองความตองการของประชาชนและเกิดประโยชนสูงสุดและการดำเนินงาน
เปนอยางมีประสิทธิภาพ มีความคุมคา โปรงใส เพื่อใหการแกไขปญหาเปนไปตามความ ตองการอยางแทจริง
ทั้งนี้ ภาคประชาชน หนว ยงานของรัฐ ภาคเอกชนและผูมีส วนไดเสีย สามารถใหขอเสนอแนะ ให
คำปรึกษา แนะนำ ตอผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลสหธาตุ ไดโดยตรงตอผูบริหารขององคการ
บริ ห ารส ว นตำบลสหธาตุ หรื อ ให ข  อ มู ล ผ า นระบบเว็ บ ไซต ข ององค ก ารบริ ห ารส ว นตำบลสหธาตุ
www.sahathat.go.th หรือติตตอใหขอมูลไดที่สำนักงานองคการบริหารสวนตำบลสหธาตุ ตำบลสหธาตุ อำเภอ
เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150 หมายเลขโทรศัพท 0-4542-9534 ในวันและเวลาราชการ

