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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 
อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
 
 



ส่วนที่  ๑   
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
วิสัยทัศน์  (Vision) 
               “เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนาบุคลากร  พัฒนางาน  ประสานความร่วมมือ  มุ่งสู่ประโยชน์ของประชาชนด้วย
จิตส านึกรับผิดชอบ” 

พันธกิจ  (Mission) 
๑.  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ถนน  คสล./  ถนนลาดยาง  /ถนนดินลูกรัง  ในหมู่บ้าน/ชุมชน 
๒.  พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค  บริโภค และท าการเกษตรอย่างเพียงพอ 
๓.  สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพของประชาชน 
๔.  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา  พัฒนาความรู้   ความสามารถของประชาชน 

           ๕.  ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข  การสร้างสุขภาพ  การป้องกันโรคติดต่อ 
           ๖.  ส่งเสริมศาสนา  วัฒนธรรม  และการกีฬา 

   ๗.  ส่งเสริมการพัฒนาทางสังคม  ครอบครัว  ให้อบอุ่น  เอ้ืออาทรและช่วยเหลือกัน 
   ๘.  ส่งเสริมกลุ่มพลังแผ่นดินสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 
 ๙.  ด าเนินการพัฒนากลุ่มกองทุนในชุมชนให้เข้มแข็ง  บริหารจัดการพึ่งตนเองได้ 
 ๑๐.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ   การตรวจสอบงบประมาณที่โปร่งใส   คุ้มค่าเกิดประโยชน์ 

และเปิดโอกาสให้ประชาชน  เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

จุดมุ่งหมาย (Goals) 
๑. ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
๓. ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่พอเพียง ลดปัญหาการว่างงาน 
๔. องค์กรได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ บริการรวดเร็ว ซื่อตรงและโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
๕. มีบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทั่วถึงทุกชุมชนและบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี 
๖. บุคลากรมีความรู้ความสามารถและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๗  ด้าน  ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
๑.๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นปัจจัยต่อเนื่อง 
๑.๒  พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 
๒.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร 
๒.๑  การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
๒.๒  ส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
 



๓.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 
๓.๑  การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 
๓.๒  การพัฒนาสวัสดิการสังคมและชุมชน 
๓.๓  การส่งเสริมและพัฒนางานด้านสาธารณสุข 
๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๔.๑  การส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี 
๕.๑  การสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษา 
๕.๒  ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและการอนุรักษ์ประเพณี  วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๕.๓  ส่งเสริมกีฬาและการพัฒนาเด็กและเยาวชน   
๖.  ยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๖.๑  การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าชุมชน 
๖.๒  พัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติและสนับสนุนการท่องเที่ยว 
๖.๓  การจัดการขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และการรักษาความสะอาดภายในชุมชน 
๖.๔  แก้ไขและปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสียภายในชุมชน 
๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
๗.๑  การปรับปรุงการบริหารงานขององค์กรและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ   
๗.๒  พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนและการพัฒนาด้านเทคโนโลยี 
๗.๓  สร้างความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและ      
       สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมือง  
๗.๔  การจัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ์  และซ่อมแซมครุภัณฑ์  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

-๒- 



การวางแผน 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน  เช่น  การจัดเวที
ประชาคม  การประชุมกรรมการชุมชน  เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี  ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่  ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ต่อไป  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เมื่อวันที่  ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙  โดยได้ก าหนดโครงการที่จะ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์
ปี  ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓ ปี  ๒๕๖๔ รวม  ๔  ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน  
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน  
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน  
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน  
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและ
สาธารณูปโภค 

๗๑ ๕๔,๔๙๐,๐๐๐ ๓ ๒๙๐,๐๐๐ ๓ ๒๙๐,๐๐๐ ๓ ๒๙๐,๐๐๐ ๑๐๐ ๕๕,๓๖๐,๐๐๐ 

๒.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและพัฒนาผลผลิตทาง
การเกษตร 

๔ ๗๓๐,๐๐๐ ๔ ๗๓๐,๐๐๐ ๔ ๗๓๐,๐๐๐ ๔ ๗๓๐,๐๐๐ ๑๖ ๒,๙๒๐,๐๐๐ 

๓.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม ๒๒ ๓,๑๖๐,๐๐๐ ๒๐ ๒,๕๑๐,๐๐๐ ๒๐ ๒,๕๑๐,๐๐๐ ๒๐ ๒,๕๑๐,๐๐๐ ๘๒ ๑๐,๖๙๐,๐๐๐ 

๔.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยใน
ชีวิตทรัพย์สินและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 

๔ ๖๐๐,๐๐๐ ๔ ๖๐๐,๐๐๐ ๔ ๖๐๐,๐๐๐ ๔ ๖๐๐,๐๐๐ ๑๖ ๒,๔๐๐,๐๐๐ 

๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
ประเพณ ี

๓๐ ๗,๓๐๑,๔๐๐ ๒๖ ๕,๗๖๖,๐๐๐ ๒๕ ๕,๔๔๑,๖๐๐ ๒๕ ๕,๗๑๓,๔๐๐ ๑๐๖ ๒๔,๒๒๒,๔๐๐ 

๖.  ยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๙ ๓,๑๐๐,๐๐๐ ๗ ๔,๕๐๐,๐๐๐ ๕ ๕๐๐,๐๐๐ ๕ ๕๐๐,๐๐๐ ๒๖ ๘,๖๐๐,๐๐๐ 

๗.  ยุทธศาสตร์พัฒนา  การเมือง  การบริหารและการ
บริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 

๒๙ ๓๐,๖๔๐,๐๐๐ ๒๙ ๓๕,๑๔๐,๐๐๐ ๑๙ ๑๒,๑๔๐,๐๐๐ ๑๙ ๑๒,๑๔๐,๐๐๐ ๙๖ ๘๕,๖๖๐,๐๐๐ 

รวมทั้งหมด ๑๖๙ ๑๐๐,๐๒๑,๔๐๐ ๙๓ ๔๙,๕๓๖,๐๐๐ ๘๐ ๒๒,๒๑๑,๖๐๐ ๘๐ ๒๒,๔๘๓,๔๐๐ ๔๔๒ ๑๘๙,๘๕๒,๔๐๐ 

-๓- 



การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๒๗  กันยายน  ๒๕๖๑  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่
ในข้อบัญญัติงบประมาณ  จ านวน  ๑๐๕  โครงการ  งบประมาณ  ๓๑,๗๕๐,๖๔๔  บาท  โดยสามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร์  ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ๑๘        ๒,๐๐๖,๖๐๐ 
๒.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร ๓            ๖๔,๒๐๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม ๔          ๒๖๕,๔๙๒ 
๔.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านส่งเสรมิความปลอดภัยในชีวิตทรัพยส์ินและการป้องกันแกไ้ขปัญหายาเสพติด ๙           ๑๖๘,๔๐๐ 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณ ี ๒๒        ๒,๖๓๓,๐๑๖ 
๖.  ยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๕           ๑๖๗,๐๐๐ 
๗.  ยุทธศาสตร์พัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน ๔๔ ๒๖,๔๔๕,๙๓๖ 
 ๑๐๕ ๓๑,๗๕๐,๖๔๔ 

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  (ตั้งแต่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑ – ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒) 

ยุทธศาสตร์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๒
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ เบิกจ่าย 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ๗๑ ๕๔,๔๙๐,๐๐๐ ๑๘ ๒,๐๐๖,๖๐๐  ๓๐ ๒,๓๒๔,๐๐๙ 
๒.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร ๔ ๗๓๐,๐๐๐ ๓            ๔,๒๐๐  - - 

๓.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม ๒๒ ๓,๑๖๐,๐๐๐ ๔         ๒๖๕,๔๙๒  ๑ ๒๒๐,๐๐๐ 
๔.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านส่งเสรมิความปลอดภัยในชีวิตทรัพยส์ินและการป้องกันแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ 

๔ ๖๐๐,๐๐๐ ๙ ๑๖๘,๔๐๐  ๘ ๑๐๓,๙๖๔ 

๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณ ี ๓๐ ๗,๓๐๑,๔๐๐ ๒๒       ๒,๖๓๓,๐๑๖  ๑๒ ๒,๓๐๘,๑๒๖ 

๖.  ยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๙ ๓,๑๐๐,๐๐๐ ๕         ๑๖๗,๐๐๐  ๑ ๓,๑๕๐ 

๗.  ยุทธศาสตร์พัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน ๒๙ ๓๐,๖๔๐,๐๐๐ ๔๔    ๑๕,๖๖๒,๖๖๐ ๔๖ ๑๐,๕๑๗,๙๙๒ 

รวม ๑๖๙ ๑๐๐,๐๒๑,๔๐๐ ๑๐๕ ๓๑,๗๕๐,๖๔๔ ๙๘ ๑๕,๔๗๗,๒๔๑ 

-๔- 



ส่วนที่  ๒ 
ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
๑. จ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร ์
โครงการที่บรรจุโครงการใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
เฉพาะป ี๒๕๖๒ 

โครงการตามแผนการ
ด าเนินงาน  ประจ าปี ๒๕๖๒ 

โครงการที่ด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 

๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและสาธารณูปโภค 

๗๑ ๑๘   ๓๐ 

๒.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและพัฒนา
ผลผลติทางการเกษตร 

๔ ๓ - 

๓.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม 

๒๒ ๔ ๑ 

๔.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านส่งเสรมิความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและการป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

๔ ๙ ๘ 

๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  
วัฒนธรรมประเพณ ี

๓๐ ๒๒ ๑๒ 

๖.  ยุทธศาสตร์พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๙ ๕ ๑ 

๗.  ยุทธศาสตร์พัฒนา  การเมือง  การ
บริหารและการบริการเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน 

๒๙ ๔๔ ๔๖ 

รวมท้ังสิ้น ๑๖๙ ๑๐๕ ๙๘ 

คิดเป็นร้อยละของโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 
ประจ าปี  ๒๕๖๒ 

๕๗.๙๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๕- 



๒. การจัดท างบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม  (โครงการพัฒนา)  ตามข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  เงินอุดหนุนทั่วไปแบบก าหนดวัตถุประสงค์  เงินอุดหนุน
ทั่วไป  รวมทั้งงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผน  โครงการที่อนุมัติ  จ านวน  ๑๐๕  โครงการ  งบประมาณ  
บาท  โครงการที่ได้ด าเนินการก่อนหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญาในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  จ านวน  ๙๘  โครงการ  
งบประมาณ  ๑๖,๐๘๗,๙๘๔  บาท  สามารถแยกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา 
งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณที่ใช้จริง 

๑ โครงการก่อสร้างคอนกรตีเสริมเหล็ก บ้านหนองอิ
เฒ่า หมู่ที่ ๑ 

ข้อบัญญัต ิ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๑๙,๕๐๐ 

๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ดอนกลอย หมู่ท่ี ๖  (ซอยบ้านดอนกลอย  ๒) 

ข้อบัญญัต ิ ๔๖,๐๐๐ ๔๕,๕๐๐ 

๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ดอนกลอย หมู่ท่ี ๖ (ซอยบ้านดอนกลอย ๑) 

ข้อบัญญัต ิ ๗๔,๐๐๐ ๗๓,๕๐๐ 

๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
โนนชาด หมู่ที่ ๓ 

ข้อบัญญัต ิ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๑๙,๕๐๐ 

๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
โนนสวรรค์ หมู่ที่ ๘ 

ข้อบัญญัต ิ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๑๙,๕๐๐ 

๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองอิเฒ่า หมู่ที่ ๙ 

ข้อบัญญัต ิ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๑๙,๐๐๐ 

๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หลักด่าน หมู่ที่ ๑๑ 

ข้อบัญญัต ิ ๑๒๐,๐๐๐ ๙๙,๕๐๐ 

๘ โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดง
น้อย หมู่ที่ ๔,๕ 

ข้อบัญญัต ิ ๔๑๙,๐๐๐ ๔๑๙,๐๐๐ 

๙  โครงการปรบัปรุงถนนการเกษตร บ้านหนองอิ
เฒ่า หมู่ที่ ๒ 

ข้อบัญญัต ิ ๒๐,๐๐๐ ๑๘,๗๐๐ 

๑๐ โครงการยา้ยระบบประปาหมู่บ้าน  บ้านค ามะยาง  
หมู่ที ่ ๗ 

ข้อบัญญัต ิ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๑๙,๐๐๐ 

๑๑ ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง ข้อบัญญัต ิ ๑๐๐,๐๐๐ ๕๙,๕๐๔ 
๑๒ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้าน

ค ามะยาง หมู่ที ่ ๗ 

ข้อบัญญัต ิ ๒๓,๑๐๐ ๒๓,๑๐๐ 

๑๓ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้าน
ดอนกลอย หมู่ท่ี  ๖ 

ข้อบัญญัต ิ ๓๘,๕๐๐ ๓๘,๕๐๐ 

 

 

-๖- 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา 
งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณที่ใช้จริง 

๑๔ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้าน
โนนชาด หมู่ที ่ ๓ 

ข้อบัญญัต ิ ๓๘,๕๐๐ ๓๘,๕๐๐ 

๑๕ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้าน
โนนสวรรค์ หมู่ที ่ ๘ 

ข้อบัญญัต ิ ๒๓,๑๐๐ ๒๓,๑๐๐ 

๑๖ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้าน
ป่าหญ้าคา หมู่ที ่ ๑๐ 

ข้อบัญญัต ิ ๑๕,๔๐๐ ๑๕,๔๐๐ 

๑๗ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้าน
หนองอิเฒ่า หมู่ที ่ ๑ 

ข้อบัญญัต ิ ๒๓,๑๐๐ ๒๓,๑๐๐ 

๑๘ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้าน
หนองอิเฒ่า หมู่ที ่ ๙ 

ข้อบัญญัต ิ ๓๐,๘๐๐ ๓๐,๘๐๐ 

๑๙ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้าน
หนองอิเฒ่า หมู่ที่ ๒ 

ข้อบัญญัต ิ ๒๓,๑๐๐ ๒๓,๑๐๐ 

๒๐ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้าน
หลักด่าน หมู่ที่  ๑๑ 

ข้อบัญญัต ิ ๒๓,๑๐๐ ๒๓,๑๐๐ 

๒๑ โครงการต่อเติมห้องน้ าอาคารหอประชุมองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

ข้อบัญญัต ิ ๒๐๘,๐๐๐ ๒๐๘,๐๐๐ 

๒๒ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้าน
หนองอิเฒ่า - ทางหลวงเส้น ยางตลาด - 
มหาสารคาม 

ข้อบัญญัต ิ ๔๗,๕๐๐ ๔๗,๕๐๐ 

๒๓ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง พร้อมซ่อมแซมท่อ
ระบายน้ า คสล. บ้านดงน้อย หมูท่ี่  ๔ 

ข้อบัญญัต ิ ๒๔,๔๐๐ ๒๔,๔๐๐ 

๒๔ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้าน
ดงน้อย หมู่ที ่ ๕ 

ข้อบัญญัต ิ ๒๖,๗๐๐ ๒๖,๗๐๐ 

๒๕ โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารหอประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  

ข้อบัญญัต ิ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๘๗,๐๐๐ 

๒๖ โครงการปรับปรุงห้องน้ า อปพร.องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

ข้อบัญญัต ิ ๒๑,๓๐๐ ๒๑,๓๐๐ 

๒๗ โครงการปรับปรุงห้องน้ าส านักงาน อบต.หนองอิ
เฒ่า 

ข้อบัญญัต ิ ๑๗,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐ 

๒๘ โครงการปรับปรุงถนนการเกษตร  บ้านหลักด่าน  
หมู่ที ่ ๑๑ 

ข้อบัญญัต ิ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 

๒๙ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดกาฬสินธุ ์ 
ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าและไฟฟ้าแสง
สว่างภายในหมู่บา้น  บ้านดงน้อย  หมู่ที ่ ๔ 

ข้อบัญญัต ิ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๑๓,๔๖๔.๘๙ 

 

-๗- 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา 
งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณที่ใช้จริง 

๓๐ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดกาฬสินธุ ์ 
ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าและไฟฟ้าแสง
สว่างภายในหมู่บา้น  บ้านดงน้อย  หมู่ที ่ ๕ 

ข้อบัญญัต ิ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๐๗,๗๔๐.๔๖ 

รวม ๒,๔๒๒,๖๐๐ ๒,๓๒๔,๐๐๙ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  :  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา 
งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณที่ใช้จริง 

- - - - - 

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์  สังคมและบริการด้านสาธารณสขุ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา 
งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณที่ใช้จริง 

๑ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข   

ข้อบัญญัต ิ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ 

รวม ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ 

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและการป้องกันแก้ไขปัญหา   
                        ยาเสพติด 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา 
งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณที่ใช้จริง 

๑ ค่าใช้จ่ายการด าเนินการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ 

ข้อบัญญัต ิ ๑๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐ 

๒ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการ
แพร่ระบาดของยาเสพติด 

ข้อบัญญัต ิ ๒๐,๐๐๐ ๗,๙๖๔ 

๓ วัสดุก่อสร้าง ข้อบัญญัต ิ ๔๐๐ ๔๐๐ 
๔ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ข้อบัญญัต ิ ๓,๕๐๐ ๓,๕๐๐ 
๔ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ ข้อบัญญัต ิ ๑๔,๑๐๐ ๑๔,๑๐๐ 
๖ วัสดุเครื่องดับเพลิง ข้อบัญญัต ิ ๔๔,๐๐๐ ๔๔,๐๐๐ 
๗ ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบโยกมือ ข้อบัญญัต ิ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 
๘ จัดซื้อเครื่องรบัส่งวิทย ุ ชนิดติดรถยนต ์ ข้อบัญญัต ิ ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ 

รวม ๑๑๘,๐๐๐ ๑๐๓,๙๖๔ 

 

 

-๘- 



ยุทธศาสตร์ที่  ๕  :  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และพัฒนาเด็กและเยาวชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา 
งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณที่ใช้จริง 

๑ โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  (อาหารกลางวัน)  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

ข้อบัญญัต ิ ๓๖๒,๖๐๐ ๒๔๓,๘๖๐ 

๒ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็ก
แห่งชาติ 

ข้อบัญญัต ิ ๒๐,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ 

๓ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก ข้อบัญญัต ิ ๒๐,๐๐๐ ๑๒,๘๔๔ 
 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจดัการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓-๕ ปี 

ข้อบัญญัต ิ ๔๖,๓๓๐ ๓๘,๔๒๐ 

๔ ค่าอาหารเสรมิ (นม) ข้อบัญญัต ิ ๗๕๒,๒๘๖ ๖๑๗,๒๐๒.๒๖ 
๕ วัสดุการศึกษา ข้อบัญญัต ิ ๑๒๕,๘๐๐ ๑๒๕,๘๐๐ 
๖ อุดหนุนโรงเรียนดงน้อยโนนสวรรค์ ข้อบัญญัต ิ ๒๕๖,๐๐๐ ๒๕๑,๐๐๐ 
๗ อุดหนุนโรงเรียนดอนกลอย–โนนชาด (พิลาศ

อุปถัมภ์) 
ข้อบัญญัต ิ ๒๔๘,๐๐๐ ๒๓๗,๐๐๐ 

๘ อุดหนุนโรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา ข้อบัญญัต ิ ๔๒๔,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ 
๙ อุดหนุนโรงเรียนหลักด่านวิทยา ข้อบัญญัต ิ ๒๕๖,๐๐๐ ๒๕๖,๐๐๐ 

๑๐ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการบญุคูณลาน
ของอ าเภอยางตลาด 

ข้อบัญญัต ิ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ 

๑๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ข้อบัญญัต ิ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 
๑๒ ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน

และประชาชนต าบล   
ข้อบัญญัต ิ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ 

รวม ๒,๖๑๑,๐๑๖ ๒,๓๐๘,๑๒๖ 

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๖  :  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา 
งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณที่ใช้จริง 

๑ โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ภายในต าบลหนองอิ
เฒ่า   

ข้อบัญญัต ิ ๑๐,๐๐๐ ๓,๑๕๐ 

รวม ๑๐,๐๐๐ ๓,๑๕๐ 

 
 
 
 
 
 

-๙- 



ยุทธศาสตร์ที่  ๗  :  ยุทธศาสตร์พัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา 
งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณที่ใช้จริง 

๑ ค่าโฆษณาและเผยแพร ่ ข้อบัญญัต ิ ๑๔,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 
๒ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีน ข้อบัญญัต ิ ๑๓๐,๐๐๐  ๘๘,๕๐๐  
๓ ค่าจ้างเหมาบริการ ข้อบัญญัต ิ ๗๕๖,๐๐๐  ๖๖๒,๖๔๘  
๔ ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น  หรือ

คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการต่างๆ   
ข้อบัญญัต ิ ๒๐,๐๐๐ ๑,๙๖๕ 

๕ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี   ข้อบัญญัต ิ ๒๐,๐๐๐ ๔,๐๕๕  
๖ ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ อบต.สญัจรเพื่อ

ออกบริการประชาชนนอกสถานท่ีร่วมกับส่วน
ราชการอื่น   

ข้อบัญญัต ิ ๒๐,๐๐๐ ๑๒,๖๒๕  

๗ ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการรณรงค์เพื่อก าจัด
ขยะ   

ข้อบัญญัต ิ ๕,๐๐๐ ๔,๕๐๐ 

๘ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสภาสัญจร ประชาคม
ต าบล การจัดท าแผนชุมชน 

ข้อบัญญัต ิ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

๙ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ข้อบัญญัต ิ ๑๑๒,๐๐๐ ๗๙,๔๔๒.๘๘ 
๑๐ ค่าพวงมาลัย พานพุ่มดอกไมส้ดและพวงมาลา ข้อบัญญัต ิ ๕,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 
๑๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลมิพระเกียรติและ

ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการรักน้ า  รัก
ป่า  รักษาแผ่นดิน   

ข้อบัญญัต ิ ๔๐,๐๐๐ ๓๔,๖๐๔ 

๑๒ ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภณัฑ์   ข้อบัญญัต ิ ๑๒๕,๐๐๐ ๗๔,๕๐๕ 
๑๓ วัสดุส านักงาน ข้อบัญญัต ิ ๑๗๕,๐๐๐ ๑๑๘,๖๒๖ 
๑๔ วัสดุงานบ้านงานครัว ข้อบัญญัต ิ ๑๕,๐๐๐ ๑๑,๗๑๕ 
๑๕ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ข้อบัญญัต ิ ๓๓,๕๐๐ ๒๘,๑๕๐ 
๑๖ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ข้อบัญญัต ิ ๑๙๐,๘๐๐ ๑๓๗,๕๐๐ 
๑๗ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ ข้อบัญญัต ิ ๑๔๖,๒๕๐ ๑๒๖,๗๕๐ 
๑๘ วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่  ข้อบัญญัต ิ ๑๕,๐๐๐ ๑,๗๑๕ 
๑๙ วัสดุคอมพิวเตอร ์ ข้อบัญญัต ิ ๘๕,๐๐๐ ๕๘,๒๕๐ 
๒๐ วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ ข้อบัญญัต ิ ๖๐,๐๐๐ ๖๔๐ 
๒๑ วัสดุอื่น  (กิจการประปา) ข้อบัญญัต ิ ๔๐,๐๐๐ ๓๙,๕๐๐ 
๒๒ ค่าไฟฟ้า ข้อบัญญัต ิ ๘๐๖,๖๐๐  ๗๔๔,๒๓๖.๔๘  
๒๓ ค่าบริการโทรศัพท ์ ข้อบัญญัต ิ ๗๒,๐๐๐ ๕๑,๙๖๒.๘๑ 
๒๔ ค่าบริการไปรษณีย ์ ข้อบัญญัต ิ ๗,๐๐๐  ๑,๘๓๒  
๒๕ ค่าเช่าพ้ืนท่ี  Hosting  และค่าเช่าพื้นที่โดเมนเนม

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า   
ข้อบัญญัต ิ ๗,๒๐๐ ๗,๒๐๐ 

๒๖ ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส าหรับผู้บริหาร ข้อบัญญัต ิ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ 

 
 

-๑๐- 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา 
งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณที่ใช้จริง 

๒๗ ค่าจัดซื้อเครื่องท าน้ าร้อน-น้ าเย็น ข้อบัญญัต ิ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ 
๒๘ ค่าจัดซื้อตูเ้หล็กบานเลื่อนกระจกสูง ข้อบัญญัต ิ ๔๔,๐๓๐ ๔๒,๐๐๐ 
๒๙ ค่าจัดซื้อโต๊ะท างานเหล็ก ข้อบัญญัต ิ ๕,๙๙๐ ๕,๙๙๐ 
๓๐ จัดซื้อครภุัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ (ซุ้มเฉลมิพระ

เกียรติพระบรมฉายาลักษณร์ัชกาลที่ ๑๐  ) 

ข้อบัญญัต ิ ๑๙๘,๐๐๐ ๑๙๔,๐๐๐ 

๓๑ ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแขง็ ข้อบัญญัต ิ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ 
๓๒ ค่าจัดซื้อเครื่องท าน้ าร้อน-น้ าเย็น ข้อบัญญัต ิ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ 
๓๓ ค่าจัดซื้อเลื่อยยนต ์ ข้อบัญญัต ิ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ 
๓๔ ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์  Multifunction แบบฉีด

หมึกพร้อมตดิตั้งถังหมึก  (Ink Tank Printer)     

ข้อบัญญัต ิ ๘,๐๐๐ ๗,๖๙๐ 

๓๔ ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 

ข้อบัญญัต ิ ๔,๓๐๐ ๓,๙๙๐ 

๓๖ ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค ์ 
(Smart Card Reader) 

ข้อบัญญัต ิ ๒,๑๐๐ ๒,๑๐๐ 

๓๗ ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน   ข้อบัญญัต ิ ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ 
๓๘ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ข้อบัญญัต ิ ๑๙๕,๗๗๖ ๑๗๒,๖๙๕ 
๓๙ เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ข้อบัญญัต ิ ๑๐,๐๐๐ ๘,๒๒๙ 
๔๐ เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ ข้อบัญญัต ิ ๕,๙๘๒,๐๐๐ ๕,๘๙๙,๑๐๐ 
๔๑ เบี้ยยังชีพคนพิการ ข้อบัญญัต ิ ๑,๗๙๕,๒๐๐ ๑,๔๕๔,๔๐๐ 
๔๒ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ ข้อบัญญัต ิ ๕๔,๐๐๐ ๕๓,๕๐๐ 
๔๓ ส ารองจ่าย ข้อบัญญัต ิ ๕๐,๐๐๐ ๖๗,๙๙๒ 
๔๔ เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกนัสุขภาพระดับ

ท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี 

ข้อบัญญัต ิ ๑๐๐,๐๐๐ ๗๓,๕๘๔ 

๔๕  เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ข้อบัญญัต ิ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
๔๖ เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน

ท้องถิ่น (กบท.)  

ข้อบัญญัต ิ ๑๔๕,๓๐๐ ๑๔๕,๒๙๙.๓๕ 

รวม ๑๑,๕๘๖,๕๔๖ ๑๐,๕๑๗,๙๙๒ 

 
 
 
 
 
 
 

 

-๑๑- 



ส่วนที่  ๓ 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

๑. สภาพปัญหาและอุปสรรค 
  จากการติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒   
พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

๑. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีโครงการ/แผนงานเป็นจ านวนมาก  เมื่อเปรียบเทียบกับ 
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  ที่มีอยู่อย่างจ ากัด  ส าหรับโครงการ/แผนงานที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองอิเฒ่าด าเนินการเอง  เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงานให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณท่ีมี  
ทั้งนี้โครงการ/แผนงานที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  จะบรรจุไว้เพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
กรมทรัพยากรน้ า  ทางหลวงชนบท  เป็นต้น 

๒. สัดส่วนของโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่ 

๒. สรุปรายงานผลการวิเคราะห์ปัญหา  อุปสรรค  การน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
  ๑.  การก าหนดโครงการ/แผนงานในแผนพัฒนาแต่ละปียังไม่ค านึงถึงความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้เท่าท่ีควร  ท าให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานเป็นจ านวนมาก  แต่สามารถน าโครงการที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติได้น้อย  ส่งผลให้ร้อยละของความส าเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ า 
  ๒.  สัดสว่นของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่น าไปปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องกับพันธกิจ  และ
เป้าหมายของแผนพัฒนา  ซึ่งยังคงเน้นด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นส่วนใหญ่ 
  ๓.  มีความจ ากัดด้านงบประมาณเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ 
 

๓. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
  ๑.  การก าหนดโครงการ/แผนงานในแผนพัฒนาแต่ละปี  ควรค านึงถึงความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้  ซึ่งจะมีผลท าให้ร้อยละของความส าเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง  ผลสัมฤทธิ์  คือ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิ
เฒ่า  มีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๒.  สัดสว่นของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่น าไปปฏิบัติจริง  ควรสอดคล้องกับพันธกิจ  
เป้าหมายของแผนพัฒนา   
  ๓.  ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก  เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกิน
ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

 

  

 

-๑๒- 


