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ส่วนที่  1   

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

พันธกิจ  (Mission) 
1.  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ถนน  คสล./  ถนนลาดยาง  /ถนนดินลูกรัง  ในหมู่บ้าน/ชุมชน 
2.  พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค  บริโภค และท าการเกษตรอย่างเพียงพอ 
3.  สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพของประชาชน 
4.  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา  พัฒนาความรู้   ความสามารถของประชาชน 

           5.  ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข  การสร้างสุขภาพ  การปูองกันโรคติดต่อ 
           6.  ส่งเสริมศาสนา  วัฒนธรรม  และการกีฬา 

   7.  ส่งเสริมการพัฒนาทางสังคม  ครอบครัว  ให้อบอุ่น  เอ้ืออาทรและช่วยเหลือกัน 
   8.  ส่งเสริมกลุ่มพลังแผ่นดินสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 
 9.  ด าเนินการพัฒนากลุ่มกองทุนในชุมชนให้เข้มแข็ง  บริหารจัดการพ่ึงตนเองได้ 
 10.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ   การตรวจสอบงบประมาณที่โปร่งใส   คุ้มค่าเกิดประโยชน์ 

และเปิดโอกาสให้ประชาชน  เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

จุดมุ่งหมาย (Goals) 
1. ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
3. ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่พอเพียง ลดปัญหาการว่างงาน 
4. องค์กรได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ บริการรวดเร็ว ซื่อตรงและโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
5. มีบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานทั่วถึงทุกชุมชนและบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี 
6. บุคลากรมีความรู้ความสามารถและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา  7  ด้าน  ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
1.1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นปัจจัยต่อเนื่อง 
1.2  พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 
2.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร 
2.1  การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
2.2  ส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
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3.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 
3.1  การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 
3.2  การพัฒนาสวัสดิการสังคมและชุมชน 
3.3  การส่งเสริมและพัฒนางานด้านสาธารณสุข 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
4.1  การส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและปูองกันปัญหายาเสพติดในชุมชน 
5.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี 
5.1  การสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษา 
5.2  ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและการอนุรักษ์ประเพณี  วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5.3  ส่งเสริมกีฬาและการพัฒนาเด็กและเยาวชน   
6.  ยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.1  การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูปุาชุมชน 
6.2  พัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติและสนับสนุนการท่องเที่ยว 
6.3  การจัดการขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และการรักษาความสะอาดภายในชุมชน 
6.4  แก้ไขและปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสียภายในชุมชน 
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
7.1  การปรับปรุงการบริหารงานขององค์กรและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ   
7.2  พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนและการพัฒนาด้านเทคโนโลยี 
7.3  สร้างความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและ      
       สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมือง  
7.4  การจัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ์  และซ่อมแซมครุภัณฑ์  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 
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การวางแผน 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน  เช่น  การจัดเวที
ประชาคม  การประชุมกรรมการชุมชน  เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี  ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่  ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ต่อไป  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2562  โดยได้ก าหนดโครงการที่จะ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์
ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 ปี  2565 รวม  5  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) 

จ านวน  
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและสาธารณูปโภค 

- - 4 889,000 176 93,133,000 171 92,114,000 171 92,654,000 522 278,790,000 

2.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและ
พัฒนาผลผลิตทางการเกษตร 

- - 11 560,000 20 680,000 20 680,000 20 680,000 71 2,600,000 

3.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม 

- - 9 972,500 22 4,717,300 22 4,717,300 22 4,717,300 75 15,124,400 

4.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านส่งเสริม
ความปลอดภยัในชีวิตทรัพย์สินและ
การปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 

- - 10 480,000 12 739,000 11 510,000 11 510,000 44 2,239,000 

5.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  
วัฒนธรรมประเพณี 

- - 37 4,748,000 42 15,273,600 34 4,605,400 34 4,605,400 147 29,232,400 

6.  ยุทธศาสตร์พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- - 8 3,120,000 20 21,843,000 6 120,000 6 120,000 40 25,203,000 

7.  ยุทธศาสตร์พัฒนา  การเมือง  การ
บริหารและการบริการเพื่อประโยชน์
ของประชาชน 

- - 43 19,542,200 49 21,427,200 47 15,627,000 47 15,627,000 186 68,223,800 

รวมทั้งหมด   122 30,311,700 341 157,813,100 311 118,373,700 311 118,913,700 1,085 421,412,600 
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การจัดท างบประมาณ 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่  27  กันยายน  2562  โดยมีโครงการที่
บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ  จ านวน  130  โครงการ  งบประมาณ  17,009,520  บาท  โดยสามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดงันี้ 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ 
1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐานและสาธารณปูโภค               18  1,884,000 
2.  ยุทธศาสตร์ดา้นเศรษฐกจิและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร 2  10,000 
3.  ยุทธศาสตร์ดา้นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 2  252,720 
4.  ยุทธศาสตร์พัฒนาดา้นส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตทรัพยส์ินและการปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 5 130,400 
5.  ยุทธศาสตร์ดา้นการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณ ี 32  3,197,449 
6.  ยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 20,000 
7.  ยุทธศาสตร์พัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 67  11,514,951 
 130    17,009,520  

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (ตั้งแต่  1  ตุลาคม  2562 – 30  กันยายน  2563) 

ยุทธศาสตร์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ เบิกจ่าย 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐานและสาธารณปูโภค 176 93,133,000               18  1,884,000 12 1,050,308 

2.  ยุทธศาสตร์ดา้นเศรษฐกจิและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร 20 680,000 2  10,000 - - 
3.  ยุทธศาสตร์ดา้นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 22 4,717,300 2  252,720 2 119,970 
4.  ยุทธศาสตร์พัฒนาดา้นส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตทรัพยส์ินและการปูองกันแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

12 739,000 5 130,400 2 37,135 

5.  ยุทธศาสตร์ดา้นการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณ ี 42 15,273,600 32  3,197,449 12 2,004,839.12 
6.  ยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 20 21,843,000 3 20,000 - - 
7.  ยุทธศาสตร์พัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 49 21,427,200 67  11,514,951 42 11,038,431.85 

รวม 341 157,813,100 130    17,009,520  70 14,250,684 
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ส่วนที่  2 

ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
 

1. จ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร ์

โครงการที่บรรจุโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  

เฉพาะปี 2563 

โครงการตามแผนการ
ด าเนินงาน  ประจ าปี 

2563 

ที่ด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ  2563 

1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐานและสาธารณูปโภค 

176               18  12 

2.  ยุทธศาสตร์ดา้นเศรษฐกจิและพัฒนา
ผลผลติทางการเกษตร 

20 2  - 

3.  ยุทธศาสตร์ดา้นพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม 

22 2  2 

4.  ยุทธศาสตร์พัฒนาดา้นส่งเสริมความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและการปูองกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

12 5 2 

5.  ยุทธศาสตร์ดา้นการศึกษา  ศาสนา  
วัฒนธรรมประเพณ ี

42 32  12 

6.  ยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

20 3 - 

7.  ยุทธศาสตร์พัฒนา  การเมือง  การ
บริหารและการบริการเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน 

49 67  42 

รวมท้ังสิ้น 341 130 70 
คิดเป็นร้อยละของโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 

ประจ าปี  2563 
20.53 
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2. การจัดท างบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม  (โครงการพัฒนา)  ตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  เงินอุดหนุนทั่วไปแบบก าหนดวัตถุประสงค์  เงินอุดหนุนทั่วไป  
รวมทั้งงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผน  โครงการที่อนุมัติ  จ านวน  130  โครงการ  งบประมาณ  
17,009,520 บาท  โครงการที่ได้ด าเนินการก่อนหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  
จ านวน  70  โครงการ  งบประมาณ  14,250,684  บาท  สามารถแยกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  1  :  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา 
งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณที่ใช้จริง 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถึง
หน้าวัดสว่างโนนทัน (บ้านหนองอิเฒ่า หมู่ที่ 
9) 

ข้อบัญญัต ิ 70,000 66,700 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บ้านนางทองปาน หารี – บ้านนายไข สุภาษี 
(บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8)  

ข้อบัญญัต ิ                 90,000 89,500 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ท้ายบ้านดงน้อย  หมู่ที่  4  ไป  บ้านดงน้อย  
หมู่ที่  5   

ข้อบัญญัต ิ 180,000 179,500 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านหนองอิเฒ่า  หมู่ที่  2 ถนนสายบ้าน
หนองอิเฒ่า - บ้านหนองกุง   

ข้อบัญญัต ิ 90,000 89,500 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้าน
ตะวันออกข้างวัดสว่างโนนตาล  (บ้านหลัก
ด่าน หมู่ที่  11)   

ข้อบัญญัต ิ 90,000 86,000 

6 โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรจากวัด
สว่างค ามะยาง หมู่ที่  7 

ข้อบัญญัต ิ 90,000 90,000 

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ครึ่งซีก 
บ้านดอนกลอย หมู่ที่ 6 

ข้อบัญญัต ิ 90,000 89,500 

8 โครงการยา้ยหอถังสูงระบบประปา  บ้านปุา
หญ้าคา  หมู่ที่  10 

ข้อบัญญัต ิ 89,000 89,000 

9 ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทีด่ินและ
สิ่งก่อสร้าง   

ข้อบัญญัต ิ 198,000 146,700 

10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลกูรังจาก
ถนนลาดยาง-สายโรงสูบน้ าดิบ  บา้นหนองอิ
เฒ่า  หมู่ที่ 9 

ข้อบัญญัต ิ 20,000 20,000 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา 
งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณที่ใช้จริง 

11 อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมภิาคจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตามโครงการขยายเขตไฟฟูาแสงสว่างจาก
ทางเข้าหมู่บ้าน  บ้านโนนชาด  หมู่ที่  3 ถึง
ถนนสายกาฬสินธุ-์มหาสารคาม 

ข้อบัญญัต ิ 90,000 80,636.46 

12 อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมภิาคจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตามโครงการขยายเขตไฟฟูาแสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน  จากบ้านนางค าปุน  ผุศรถีึงบ้านนาย
วีระ  ภูสสู ี

ข้อบัญญัต ิ 40,000 23,271.44 

รวม 1,137,000 1,050,308 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา 
งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณที่ใช้จริง 

 - - - - 
   

 
ยุทธศาสตร์ที่  3  :  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์  สังคมและบริการด้านสาธารณสขุ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา 
งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณที่ใช้จริง 

1 โครงการจดัซื้อแอลกอฮอล์เจลเพือ่ปูองกัน
โรคตดิต่อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

ข้อบัญญัต ิ 99,970 99,970 

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพกัอาศัยผู้
ยากไรต้ าบลหนองอิเฒ่า   

ข้อบัญญัต ิ 20,000 20,000 

รวม 119,970 119,970 

 
ยุทธศาสตร์ที่  4  :  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและการป้องกันแก้ไขปัญหา   
                        ยาเสพติด 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา 
งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณที่ใช้จริง 

1 ค่าใช้จ่ายการด าเนินการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ  

ข้อบัญญัต ิ 10,000 3,985 

2 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจติอาสาภยั
พิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ข้อบัญญัต ิ 44,100 33,150 

รวม 54,100 37,135 
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ยุทธศาสตร์ที่  5  :  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และพัฒนาเด็กและเยาวชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา 
งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณที่ใช้จริง 

1 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  (อาหารกลางวัน)  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

ข้อบัญญัต ิ 401,800 278,100 

2 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็ก
แห่งชาติ 

ข้อบัญญัต ิ 30,000 29,975 

3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก ข้อบัญญัต ิ 16,000 9,800 
4 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจดัการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3-5 ปี 

ข้อบัญญัต ิ 92,660 47,460 

5 ค่าอาหารเสรมิ (นม) ข้อบัญญัต ิ 709,589 541,869.12 
6 วัสดุการศึกษา ข้อบัญญัต ิ 139,400 139,400 
7 อุดหนุนโรงเรียนดงน้อยโนนสวรรค์ ข้อบัญญัต ิ 236,000 187,460 
8 อุดหนุนโรงเรียนดอนกลอย–โนนชาด (พิลาศ

อุปถัมภ์) 

ข้อบัญญัต ิ 204,000 160,160 

9 อุดหนุนโรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา ข้อบัญญัต ิ 376,000 298,220 
10 อุดหนุนโรงเรียนหลักด่านวิทยา ข้อบัญญัต ิ 252,000 217,420 
11 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการบญุคูณลาน

ของอ าเภอยางตลาด   
ข้อบัญญัต ิ 45,000 44,975 

12 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลหนองอิเฒ่า ข้อบัญญัต ิ 50,000 50,000 
รวม  2,552,449  2,004,839.12  

 
ยุทธศาสตร์ที่  6  :  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา 
งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณที่ใช้จริง 

   - - 
 - - 
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ยุทธศาสตร์ที่  7  :  ยุทธศาสตร์พัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา 
งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณที่ใช้จริง 

1 ค่าโฆษณาและเผยแพร ่   ข้อบัญญัต ิ 11,000 5,000 
2 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร   ข้อบัญญัต ิ 30,000 20,000 
3 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีน  ข้อบัญญัต ิ 177,000 120,900 
4 ค่าจ้างเหมาบริการ   ข้อบัญญัต ิ 938,000 811,511 
5 ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น  หรือ

คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการต่างๆ   
ข้อบัญญัต ิ 20,000 11,240 

6 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี  ข้อบัญญัต ิ 20,000 17,530 
7 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสภาสัญจร

ประชาคมต าบล การจัดท าแผนชุมชน  
ข้อบัญญัต ิ 10,000 8,500 

8 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ข้อบัญญัต ิ 112,000 73,805 
9 ค่าพวงมาลัย พานพุ่มดอกไมส้ดและพวงมาลา ข้อบัญญัต ิ 5,000 2,000 
10 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ภายในต าบลหนองอิ

เฒ่า   
ข้อบัญญัต ิ 10,000 3,150 

11 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  ข้อบัญญัต ิ 165,000 119,125 
12 วัสดุส านักงาน  ข้อบัญญัต ิ 150,000 125,882.90 
13 วัสดุงานบ้านงานครัว  ข้อบัญญัต ิ 5,000 3,980 
14 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ข้อบัญญัต ิ 180,800 140,930 
15 ค่าใช้จ่ายในการเตมิน้ ายาเคมีเครือ่งดับเพลิง   ข้อบัญญัต ิ 15,000 11,000 
16 วัสดุคอมพิวเตอร ์  ข้อบัญญัต ิ 80,000 52,320 
17 ค่าไฟฟูา  ข้อบัญญัต ิ 980,000 907,084.03 
18 ค่าบริการโทรศัพท ์  ข้อบัญญัต ิ 62,000 61,844.92 
19 ค่าบริการไปรษณีย ์  ข้อบัญญัต ิ 5,000 3,102 
20 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  ข้อบัญญัต ิ 7,200 7,200 
21 ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ข้อบัญญัต ิ 28,600 28,000 
22 ค่าจัดซื้อโต๊ะท างานไม้พร้อมเก้าอ้ี ข้อบัญญัต ิ 9,300 9,300 
23 ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมขาเหล็ก ข้อบัญญัต ิ 51,700 51,700 
24 ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ก ข้อบัญญัต ิ 44,000 42,000 
25 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรบังาน

ประมวลผล 

ข้อบัญญัต ิ 22,000 22,000 

26 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวด า 

ข้อบัญญัต ิ 10,000 8,500 

27  ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ข้อบัญญัต ิ 2,600 2,600 
28 อุดหนุน อบต.คลองขาม ตามโครงการขอรับ

เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบตัิการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ   

ข้อบัญญัต ิ 25,000                 25,000
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งที่มา 
งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณที่ใช้จริง 

29 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบยีน
ทรัพย์สิน   

ข้อบัญญัต ิ 150,000 150,000 

30 ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ   ข้อบัญญัต ิ 28,600 28,600 
31 ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ข้อบัญญัต ิ 32,400 32,400 
32 ค่าจัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ ข้อบัญญัต ิ 7,100 7,100 
33 ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ก ข้อบัญญัต ิ 22,000 22,000 
34 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (จัดซื้อ 

คลอรีน/สารส้ม)  
ข้อบัญญัต ิ 125,000 69,000 

35 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ข้อบัญญัต ิ 195,875 140,421 
36 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ข้อบัญญัต ิ 10,000 7,000 
37 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ ข้อบัญญัต ิ 6,892,800 6,098,300 
38 เบี้ยยังชีพคนพิการ ข้อบัญญัต ิ 1,747,200 1,482,400 
39 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ ข้อบัญญัต ิ 54,000 53,500 
40 เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกนัสุขภาพ

ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี 
ข้อบัญญัต ิ 100,000 74,430 

41 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ข้อบัญญัต ิ 20,000 20,000 
42 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่น (กบท.)  
ข้อบัญญัต ิ 158,076 158,076 

รวม  12,719,251   11,038,431.85  
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ส่วนที่  3 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
1. สภาพปัญหาและอุปสรรค 
  จากการติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   
(1  ตุลาคม 2561 - 30  กันยายน  2563)  พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

1. 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 

2. สัดส่วนของโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่ 

2. สรุปรายงานผลการวิเคราะห์ปัญหา  อุปสรรค  การน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
  1.  การก าหนดโครงการ/แผนงานในแผนพัฒนาแต่ละปียังไม่ค านึงถึงความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้เท่าท่ีควร  ท าให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานเป็นจ านวนมาก  แต่สามารถน าโครงการที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติได้น้อย  ส่งผลให้ร้อยละของความส าเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ า 
  2.  สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่น าไปปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องกับพันธกิจ  และ
เปูาหมายของแผนพัฒนา  ซึ่งยังคงเน้นด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นส่วนใหญ่ 
  3.  มีความจ ากัดด้านงบประมาณเม่ือเทียบกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ 
 

3. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
  1.  การก าหนดโครงการ/แผนงานในแผนพัฒนาแต่ละปี  ควรค านึงถึงความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้  ซึ่งจะมีผลท าให้ร้อยละของความส าเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง  ผลสัมฤทธิ์  คือ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิ
เฒ่า  มีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2.  สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่น าไปปฏิบัติจริง  ควรสอดคล้องกับพันธกิจ  เปูาหมาย
ของแผนพัฒนา   
  3.  ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก  เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกิน
ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

 

  

 


