
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 

 เทศบาลต าบลดอนก า มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ 
โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 29 โครงการ จ านวนเงิน 9,595,865 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จ านวน 29 โครงการ จ านวนเงิน 9,595,865 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหน้ี
ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านสงัคม การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

15 6,857,210.20 15 6,857,210.20 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานและการ
คมนาคม 

9 2,276,500.00 9 2,276,500.00 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาดา้นสาธารณสุขและการกีฬา 2 180,825.00 2 180,825.00 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว - - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาดา้นการการเมืองการบริหาร 3 281,330.00 3 281,330.00 

รวม 29 9,595,865.20 29 9,595,865.20 

                    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลดอนก า ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามใน
สัญญา มีดังนี้ 
 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

1. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านสังคม 
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ป้องกัน/ลด
อุบัติเหตุ 

 15,000.00 6,520.00 สป.
847/392 

09/01/2562 9 

2. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านสังคม 
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

จัดงานวันเด็ก  20,000.00 10,200.00 123/200 09/01/2562 7 

3. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านสังคม 
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ค่าอาหารเสริม
นม  

 513,560.00 301,440.20 อาหารเสริม
นม 

01/11/2561 365 

4. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาด้านสังคม 
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

จัดงานวัน
สงกรานต์ 

 33,000.00 32,310.00 สป
228/370 

09/04/2562 9 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

5. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การ
พัฒนาด้านสังคม 
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

จัดงานส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา 

 20,000.00 12,000.00 สป.381/607 16/07/2562 7 

6. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การ
พัฒนาด้านสังคม 
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี
บวงสรวงดวงวิญญาณขุน
สรรค์ 

 100,000.00 100,000.00 สป.127/205 17/01/2562 7 

7. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การ
พัฒนาด้านสังคม 
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ  5,205,600.00 4,152,100.00 เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ปีงบ 
2562 

01/10/2561 270 

8. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การ
พัฒนาด้านสังคม 
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เบี้ยยังชีพคนพิการ   1,113,600.00 902,400.00 เบี้ยยังชีพคน
พิการ ปีงบ 
2562 

01/10/2561 270 

9. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การ
พัฒนาด้านสังคม 
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   30,000.00 15,000.00 เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ ปี
งบ 2562 

01/10/2561 270 

10. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การ
พัฒนาด้านสังคม 
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

อุดหนุนส่วนราชการตาม
โครงการอาหารกลางวัน  

 920,000.00 902,740.00 อุดหนุน
โครงการ
อาหารกลางวัน 

01/10/2561 270 

11. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การ
พัฒนาด้านสังคม 
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  

 5,000.00 500.00 ค่าใช้จ่าย
วันเเม่  

06/08/2562 3 

12. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การ
พัฒนาด้านสังคม 
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  

 293,740.00 255,800.00 ค่าอาหาร
กลางวัน 

30/10/2561 270 

13. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การ
พัฒนาด้านสังคม 
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
โครงการเฉลิมพระเกียรติ
และ สนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ  

 50,000.00 50,000.00 สป.300/463 24/05/2562 30 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

14. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
การพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ  

 100,000.00 16,200.00 ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม
เทิดพระเกียรติ ปี
งบ 2562 

07/05/2562 3 

15. ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
การพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุและผู้ดูแลต าบล
ดอนก า 

 100,000.00 100,000.00 สป.253/406 25/04/2562 30 

16. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
และการคมนาคม 

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่าง (ถนนสายบ้านหมอปุ๊) 
หมู่ที่ 1 (ตามรายละเอยีด
และแบบแปลนที่ก าหนด) 

 250,000.00 249,400.00 ช.34/265 01/07/2562 30 

17. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
และการคมนาคม 

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่าง (ทางเข้าวัดสนามชัย) 
หมู่ที่ 7 (ตามรายละเอยีด
และแบบแปลนที่ก าหนด) 

 250,000.00 249,400.00 ช.35/266 01/07/2562 30 

18. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
และการคมนาคม 

โครงการก่อสร้างถนนดิน 
พร้อมลงหินคลุกผิวจราจร 
(ข้างบ้านนายแจ้ง) หมู่ที่ 1 
(ตามรายละเอยีดและแบบ
แปลนที่ก าหนด) 

 170,000.00 169,000.00 00528/62 03/05/2562 45 

19. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
และการคมนาคม 

โครงการวางท่อ คสล. 
พร้อมบ่อพกั คสล. (ตลาด
โพธิ์งาม) หมู่ที่ 1 (ตาม
รายละเอียดและแบบแปลน
ที่ก าหนด) 

 500,000.00 497,000.00 ช.89/632 01/07/2562 30 

20. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
และการคมนาคม 

โครงการวางท่อ คสล. 
พร้อมบ่อพกั คสล. (ข้างบ้าน
อาจารย์สุวิทย์) หมู่ที ่2 
(ตามรายละเอยีดและแบบ
แปลนที่ก าหนด) 

 498,000.00 494,000.00 ช.37/277 01/07/2562 30 

21. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
และการคมนาคม 

โครงการวางท่อ คสล. 
พร้อมบ่อพกั คสล. (ข้างบ้าน
นายเจน) หมู่ที่ 6 (ตาม
รายละเอียดและแบบแปลน
ที่ก าหนด) 

 97,000.00 94,500.00 ช.48/360 01/07/2562 30 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

22. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
และการคมนาคม 

โครงการปรับปรุงประปาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 6 (ตามรายละเอยีดและ
แบบแปลนที่ก าหนด) 

 214,000.00 213,000.00 ช.69/477 01/07/2562 30 

23. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
และการคมนาคม 

โครงการปรับปรุงประปาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 8 (ตามรายละเอยีดและ
แบบแปลนที่ก าหนด) 

 186,000.00 185,000.00 11/62 16/05/2562 45 

24. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
และการคมนาคม 

โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก 
หมู่ที่ 1-8 ต าบลดอนก า  

 135,000.00 125,200.00 8/2562 22/03/2562 30 

25. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและ
การกีฬา 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา้ตาม
พระปณิธานของศาสตราจารย ์
ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟา้
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมาร ี

 40,000.00 20,825.00 สป.
276/437 

10/05/2562 15 

26. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและ
การกีฬา 

เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

 160,000.00 160,000.00 เงินอุดหนุนริ
ด้าน
สาธารณสุข
หมู่บ้าน  

12/06/2562 30 

27. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
การพัฒนาด้านการ
การเมืองการ
บริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา
ศึกษาดูงาน 

 300,000.00 259,650.00 สป.
165/867 

18/02/2562 30 

28. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
การพัฒนาด้านการ
การเมืองการ
บริหาร 

จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

 50,000.00 1,680.00 ค.74/309 06/03/2562 1 

29. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
การพัฒนาด้านการ
การเมืองการ
บริหาร 

อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏบิัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ของ อปท.ระดับอ าเภอสรรคบุรี 

 20,000.00 20,000.00 สป.15/21 18/10/2561 1 

 

 
 
 
 
 
 

- - - - - - 
 
 

 


