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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  บริหารจัดการพ่ึงตนเองได้ 
 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 
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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 
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การวางแผน 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  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  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  เมื่อวันที่  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๒  โดยได้ก าหนดโครงการที่จะ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์
ปี  ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓ ปี  ๒๕๖๔ ปี  ๒๕๖๕ รวม  ๕  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) 

๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและสาธารณูปโภค 

- - ๔ ๘๘๙,๐๐๐ ๑๗๖ ๙๓,๑๓๓,๐๐๐ ๑๗๑ ๙๒,๑๑๔,๐๐๐ ๑๗๑ ๙๒,๖๕๔,๐๐๐ ๕๒๒ ๒๗๘,๗๙๐,๐๐๐ 

๒.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและ
พัฒนาผลผลิตทางการเกษตร 

- - ๑๑ ๕๖๐,๐๐๐ ๒๐ ๖๘๐,๐๐๐ ๒๐ ๖๘๐,๐๐๐ ๒๐ ๖๘๐,๐๐๐ ๗๑ ๒,๖๐๐,๐๐๐ 

๓.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม 

- - ๙ ๙๗๒,๕๐๐ ๒๒ ๔,๗๑๗,๓๐๐ ๒๒ ๔,๗๑๗,๓๐๐ ๒๒ ๔,๗๑๗,๓๐๐ ๗๕ ๑๕,๑๒๔,๔๐๐ 

๔.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านส่งเสริม
ความปลอดภยัในชีวิตทรัพย์สินและ
การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 

- - ๑๐ ๔๘๐,๐๐๐ ๑๒ ๗๓๙,๐๐๐ ๑๑ ๕๑๐,๐๐๐ ๑๑ ๕๑๐,๐๐๐ ๔๔ ๒,๒๓๙,๐๐๐ 

๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  
ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณ ี

- - ๓๗ ๔,๗๔๘,๐๐๐ ๔๒ ๑๕,๒๗๓,๖๐๐ ๓๔ ๔,๖๐๕,๔๐๐ ๓๔ ๔,๖๐๕,๔๐๐ ๑๔๗ ๒๙,๒๓๒,๔๐๐ 

๖.  ยุทธศาสตร์พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- - ๘ ๓,๑๒๐,๐๐๐ ๒๐ ๒๑,๘๔๓,๐๐๐ ๖ ๑๒๐,๐๐๐ ๖ ๑๒๐,๐๐๐ ๔๐ ๒๕,๒๐๓,๐๐๐ 

๗.  ยุทธศาสตร์พัฒนา  การเมือง  
การบริหารและการบรกิารเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชน 

- - ๔๓ ๑๙,๕๔๒,๒๐๐ ๔๙ ๒๑,๔๒๗,๒๐๐ ๔๗ ๑๕,๖๒๗,๐๐๐ ๔๗ ๑๕,๖๒๗,๐๐๐ ๑๘๖ ๖๘,๒๒๓,๘๐๐ 

รวมทั้งหมด   ๑๒๒ ๓๐,๓๑๑,๗๐๐ ๓๔๑ ๑๕๗,๘๑๓,๑๐๐ ๓๑๑ ๑๑๘,๓๗๓,๗๐๐ ๓๑๑ ๑๑๘,๙๑๓,๗๐๐ ๑,๐๘๕ ๔๒๑,๔๑๒,๖๐๐ 



-๔- 
การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๓  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่
ในข้อบัญญัติงบประมาณ  จ านวน  ๑๔๒  โครงการ  งบประมาณ  ๓๓,๒๕๐,๐๐๐  บาท  โดยสามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร์  ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ 
๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ๑๘ ๒,๑๙๖,๐๐๐ 

๒.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร ๔ ๔๕๐,๐๐๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม ๖ ๗๗๑,๘๘๐ 
๔.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านส่งเสรมิความปลอดภัยในชีวิตทรัพยส์ินและการป้องกันแกไ้ขปัญหายาเสพติด ๖ ๑๕๐,๐๐๐ 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณ ี ๓๒ ๓,๐๕๒,๑๘๐ 
๖.  ยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓ ๑๕,๐๐๐ 
๗.  ยุทธศาสตร์พัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน ๗๓ ๒๖,๖๑๔,๙๔๐ 
 ๑๔๒ ๓๓,๒๕๐,๐๐๐ 

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  (ตั้งแต่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๓ – ๓๐  กันยายน   ๒๕๖๔) 

ยุทธศาสตร์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๔
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ เบิกจ่าย 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ๑๗๑ ๙๒,๑๑๔,๐๐๐ ๑๘ ๒,๑๙๖,๐๐๐ ๒ ๑๑๑,๔๐๐ 
๒.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร ๒๐ ๖๘๐,๐๐๐ ๔ ๔๕๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม ๒๒ ๔,๗๑๗,๓๐๐ ๖ ๗๗๑,๘๘๐ ๓ ๑๐๕,๕๘๖ 
๔.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านส่งเสรมิความปลอดภัยในชีวิตทรัพยส์ินและการป้องกันแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ 

๑๑ ๕๑๐,๐๐๐ ๖ ๑๕๐,๐๐๐ ๔ 
๘๔,๐๒๕ 

๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณ ี ๓๔ ๔,๖๐๕,๔๐๐ ๓๒ ๓,๐๕๒,๑๘๐ ๘ ๑,๙๒๑,๓๖๔ 
๖.  ยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๖ ๑๒๐,๐๐๐ ๓ ๑๕,๐๐๐ - - 
๗.  ยุทธศาสตร์พัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน 

๔๗ ๑๕,๖๒๗,๐๐๐ ๗๓ ๑๑,๖๖๗,๒๑๙ ๔๗ ๒๖,๔๐๕,๙๑๕.๖๗  

รวม ๓๑๑ ๑๑๘,๓๗๓,๗๐๐ ๑๔๒ ๑๘,๓๐๒,๒๗๙ ๖๕ ๒๘,๖๔๘,๒๙๐.๖๗  



-๕- 
ส่วนที่  ๒ 

ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(ตั้งแต่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๓ – ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๔) 

 
๑. จ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร ์
โครงการที่บรรจุโครงการใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
เฉพาะป ี๒๕๖๔ 

โครงการตามแผนการ
ด าเนินงาน  ประจ าปี ๒๕๖๔ 

ที่ด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ 

๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและสาธารณูปโภค 

๑๗๑ ๑๘ ๒ 

๒.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและพัฒนา
ผลผลติทางการเกษตร 

๒๐ ๔ ๑ 

๓.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม 

๒๒ ๖ ๓ 

๔.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านส่งเสรมิความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและการป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

๑๑ ๖ ๔ 

๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  
วัฒนธรรมประเพณ ี

๓๔ ๓๒ ๘ 

๖.  ยุทธศาสตร์พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๖ ๓ - 

๗.  ยุทธศาสตร์พัฒนา  การเมือง  การ
บริหารและการบริการเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน 

๔๗ ๗๓ ๔๗ 

รวมท้ังสิ้น ๓๑๑ ๑๔๒ ๖๕ 
คิดเป็นร้อยละของโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 

ประจ าปี  ๒๕๖๔ 
๒๐.๙๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๖- 
๒. การจัดท างบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม  (โครงการพัฒนา)  ตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  เงินอุดหนุนทั่วไปแบบก าหนดวัตถุประสงค์  เงินอุดหนุน
ทั่วไป  รวมทั้งงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผน  โครงการที่อนุมัติ  จ านวน  ๑๔๒  โครงการ  งบประมาณ  
๓๓,๒๕๐,๐๐๐  บาท  โครงการที่ได้ด าเนินการก่อนหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  
จ านวน  ๔๗  โครงการ  งบประมาณ  ๒๘,๖๔๘,๒๙๐.๖๗  บาท  สามารถแยกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้  
(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(บาท) 

หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ 

๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนายประยรู  ลอนมา - 
นานางบัวไข  ภูแล่นเปลือย  บ้าน
หนองอิเฒ่า  หมู่ที่  ๑ 

๑๐๐,๐๐๐ ๙๙,๐๐๐ กองช่าง  

๒ ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทีด่ินและ
สิ่งก่อสร้าง   

๑๐๐,๐๐๐ ๑๒,๔๐๐ กองช่าง  

รวม ๒๐๐,๐๐๐ ๑๑๑,๔๐๐   
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  :  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชองชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้  
(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(บาท) 

หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ 

๑ อุดหนุนกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  บ้าน
โนนชาด  หมู่ที่  ๓  

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ส านักปลดั  

รวม ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐   
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์  สังคมและบริการด้านสาธารณสุข 
แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้  
(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(บาท) 

หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ 

๑ เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกนั
สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี 

๑๐๐,๐๐๐ ๗๔,๖๔๖ ส านักปลดั  

๒ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ ๒๘,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐ ส านักปลดั  

๓ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑๒๕,๘๘๐ ๒,๙๔๐ ส านักปลดั  

รวม ๒๕๓,๘๘๐ ๑๐๕,๕๘๖   



-๗- 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและการป้องกันแก้ไขปัญหา   
                        ยาเสพติด 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้  
(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(บาท) 

หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ 

๑ ค่าใช้จ่ายการด าเนินการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ  

๑๐,๐๐๐ ๗,๙๗๐ ส านักปลดั  

๒ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ ๑๐,๐๐๐ ๙,๑๖๕ ส านักปลดั  
๓ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็

ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑๓๐,๔๐๐ 

 
๖๑,๕๐๐ ส านักปลดั  

๔ ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลา
ราชการ 

๑๐,๐๐๐ ๕,๓๙๐ ส านักปลดั  

รวม ๑๖๐,๔๐๐ ๘๔,๐๒๕   
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  :  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และพัฒนาเด็กและเยาวชน 
แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้  
(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(บาท) 

หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ 

๑ โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  (อาหารกลางวัน)  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองอิเฒ่า 

๔๐๑,๘๐๐ ๒๑๙,๐๐๐ กองการศึกษา  

๒ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจดั
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ -๕  ปี 

๙๒,๖๖๐ ๒๔,๕๐๐ กองการศึกษา  

๓ ค่าอาหารเสรมิ (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

๖๙๓,๓๒๑ ๕๗๘,๓๘๓.๙๖ กองการศึกษา  

๔ อุดหนุนโรงเรียนดงน้อยโนนสวรรค์ ๒๐๘,๐๐๐ ๒๑๒,๔๐๐ กองการศึกษา  
๕ อุดหนุนโรงเรียนดอนกลอย–โนนชาด 

(พิลาศอุปถัมภ์) 
๑๘๔,๐๐๐ ๑๘๙,๔๐๐ กองการศึกษา  

๖ อุดหนุนโรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา ๓๕๖,๐๐๐ ๓๖๒,๒๒๐ กองการศึกษา  
๗ อุดหนุนโรงเรียนหลักด่านวิทยา ๒๘๘,๐๐๐ ๒๖๕,๗๖๐ กองการศึกษา  

รวม ๒,๒๒๓,๗๘๑ ๑,๘๕๑,๖๖๔   

 
 
 
 
 



-๘- 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้  
(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(บาท) 

หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ 

๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอย
กระทง 

๗๐,๐๐๐ ๖๙,๗๐๐ กองการศึกษา  

รวม ๗๐,๐๐๐ ๖๙,๗๐๐   
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  :  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้  
(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(บาท) 

หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ 

      
     

 

ยุทธศาสตร์ที่  ๗  :  ยุทธศาสตร์พัฒนา  การเมือง  การบริหารและการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้  
(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(บาท) 

หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ 

๑ เงินเดือนนายก/รองนายก ๕๑๔,๐๘๐ ๕๑๔,๐๘๐ ส านักปลดั  
๒ เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/

รองนายก 
๔๒,๑๒๐ ๔๒,๑๒๐ ส านักปลดั  

๓ เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ๔๒,๑๒๐ ๔๒,๑๒๐ ส านักปลดั  
๔ เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา

นายกเทศมนตรี นายกองค์การบรหิาร
ส่วนต าบล 

๘๖,๔๐๐ ๘๖,๔๐๐ ส านักปลดั  

๕ เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑,๙๗๒,๘๐๐ ๑,๙๗๒,๘๐๐ ส านักปลดั  

๖ เงินเดือนพนักงาน ๕,๔๕๓,๒๘๐  ๕,๒๓๙,๘๖๐ ส านักปลดั 
กองคลัง 

 

๗ เงินประจ าต าแหน่ง ๒๙๔,๐๐๐ ๒๙๔,๐๐๐ ส านักปลดั 
กองคลัง 

 

๘ ค่าจ้างลูกจ้างประจ า ๒๖๘,๙๘๐ ๒๖๘,๙๘๐ ส านักปลดั  

๙ ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ๒,๐๕๖,๕๖๐ ๑,๙๓๓,๙๒๐ ส านักปลดั 
กองคลัง 

 

๑๐ เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง ๗๒,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ส านักปลดั  

 



-๙- 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้  
(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(บาท) 

หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ 

๑๑ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓๐,๐๐๐ ๑๙,๐๐๐ ส านักปลดั  

๑๒ ค่าเช่าบ้าน ๙๖,๐๐๐ ๙๓,๖๐๐ ส านักปลดั  
๑๓ เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร ๑๖๖,๔๐๐ ๑๒๑,๐๗๕ ส านักปลดั 

กองคลัง 
 

๑๔ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ๓๐,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ส านักปลดั  

๑๕ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีน ๑๐๐,๐๐๐ ๔๖,๐๐๐ ส านักปลดั 
กองคลัง 

 

๑๖ ค่าจ้างเหมาบริการ   ๗๐๒,๐๐๐ ๖๔๗,๒๖๐ ส านักปลดั 
กองคลัง 

 

๑๗ ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น  หรือ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
ต่างๆ   

๒๐,๐๐๐ ๒,๘๙๕ ส านักปลดั  

๑๘ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี   ๒๐,๐๐๐ ๔,๖๒๐ ส านักปลดั  
๑๙ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ๖๐,๐๐๐ ๒๓,๑๗๕ ส านักปลดั 

กองคลัง 
 

๒๐ ค่าพวงมาลัย พานพุ่มดอกไมส้ดและพวง
มาลา 

๕,๐๐๐ ๓,๕๐๐ ส านักปลดั  

๒๑ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  ๑๓๕,๐๐๐ ๙๘,๒๘๐ ส านักปลดั 
กองคลัง 

 

๒๒ วัสดุส านักงาน ๙๐,๐๐๐ ๘๓,๘๙๗ ส านักปลดั 
กองคลัง 

 

๒๓ วัสดุงานบ้านงานครัว ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐   
๒๔ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ๖๐,๐๐๐ ๕๐,๑๐๐ ส านักปลดั  
๒๕ วัสดุคอมพิวเตอร ์  ๕๐,๐๐๐ ๔๒,๐๖๐ ส านักปลดั 

กองคลัง 
 

๒๖ ค่าไฟฟ้า ๑๘๐,๐๐๐ ๑๕๗,๒๗๑.๘๙ ส านักปลดั  
๒๗ ค่าบริการโทรศัพท ์ ๖๒,๐๐๐ ๗๒,๕๐๘.๑๑ ส านักปลดั  

๒๘ ค่าบริการไปรษณีย ์ ๖,๐๐๐ ๔,๗๗๒.๖๐ ส านักปลดั 
กองคลัง 

 

๒๙ ค่าจัดซื้อตูเ้หล็กบานเลื่อน (บานกระจก) ๑๐,๖๐๐ ๑๐,๖๐๐ ส านักปลดั  
๓๐ อุดหนุน อบต.นาดี ตามโครงการขอรับ

เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบตัิการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ   

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ส านักปลดั  

 
 



-๑๐- 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้  
(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(บาท) 

หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ 

๓๑ ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงานมีท้าวแขน ๒,๖๐๐ ๒,๖๐๐ กองคลัง  
๓๒ ค่าจัดซื้อตูเ้หล็กบานเลื่อน (บานกระจก

สูง) 
๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ กองคลัง  

๓๓ ค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน ๑๑,๒๐๐ ๑๑,๒๐๐ กองคลัง  
๓๔ ค่าจัดซื้อเครื่องคลอริ่ง ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ กองคลัง  

รวม ๑๒,๗๖๒,๑๔๐ ๑๒,๐๙๕,๖๙๕   
 

แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้  
(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(บาท) 

หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ 

๑ เงินเดือนพนักงาน ๒,๐๙๒,๓๘๐ ๒,๐๗๒,๒๘๐ กองการศึกษา  

๒ เงินประจ าต าแหน่ง ๔๒,๐๐๐ ๔๒,๐๐๐ กองการศึกษา  
๓ เงินวิทยฐานะ ๑๒๖,๐๐๐ ๑๒๖,๐๐๐ กองการศึกษา  

๔ ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ๑,๐๒๙,๘๔๐ ๗๘๕,๔๖๐ กองการศึกษา  
๕ เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง ๔๘,๐๐๐ ๘,๗๐๐ กองการศึกษา  

๖ เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร  ๖๐,๐๐๐ ๕๘,๖๐๐ กองการศึกษา  
๗ ค่าจ้างเหมาบริการ   ๑๙๒,๐๐๐ ๑๗๖,๐๐๐ กองการศึกษา  
๘ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  ๒๐,๐๐๐ ๑๒,๕๕๐ กองการศึกษา  
๙ วัสดุส านักงาน ๓๐,๐๐๐ ๕,๕๗๖ กองการศึกษา  

๑๐ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ๕๐,๐๐๐ ๔๗,๓๐๐ กองการศึกษา  

๑๑ วัสดุคอมพิวเตอร ์ ๒๐,๐๐๐ ๔,๕๒๐ กองการศึกษา  
๑๒ ค่าจัดซื้อตูเ้หล็กบานเลื่อน (บานกระจกสูง) ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ กองการศึกษา  

รวม ๓,๗๑๖,๒๒๐ ๓,๓๔๔,๙๘๖   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๑- 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ต้ังไว้  
(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(บาท) 

หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ 

๑ เงินเดือนพนักงาน ๗๙๖,๙๒๐ ๗๙๐,๘๖๐ กองช่าง  

๒ เงินประจ าต าแหน่ง ๔๒,๐๐๐ ๔๒,๐๐๐ กองช่าง  
๓ ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ๖๓๔,๔๔๐ ๖๒๒,๘๑๐ กองช่าง  
๔ เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง ๒๕,๒๐๐ ๒๒,๔๙๐ กองช่าง  
๕ ค่าจ้างเหมาบริการ ๑๖๘,๐๐๐ ๑๒๔,๐๐๐ กองช่าง  
๖ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ๙,๐๐๐ ๖,๐๐๐ กองช่าง  

๗ วัสดุส านักงาน ๒๐,๐๐๐ ๖,๖๘๘ กองช่าง  
๘ วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ ๗๐,๐๐๐ ๔๒,๕๔๐ กองช่าง  

๙ วัสดุก่อสร้าง ๖๐,๐๐๐ ๑๓,๔๙๐ กองช่าง  
๑๐ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ๑๐,๘๐๐ ๗,๔๒๐ กองช่าง  

๑๑ จัดซื้อเครื่องสูบน้ าหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า  
ขนาด ๗ แรงม้า   

๖๔,๒๐๐ ๖๑,๘๐๐ กองช่าง  

๑๒ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์(จัดซื้อ
สารส้ม,คลอรีน) 

๑๐๐,๐๐๐ ๖๙,๐๐๐ กองช่าง  

๑๓ วัสดุอื่น ๓๐,๐๐๐ ๒๘,๙๔๓ กองช่าง  

๑๔ ค่าไฟฟ้า ๘๐๐,๐๐๐ ๔๙๙,๘๒๙.๑๑ กองช่าง  

รวม ๒,๘๓๐,๕๖๐ ๒,๓๓๗,๘๗๐   
 

แผนงานงบกลาง 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้  
(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

(บาท) 

หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ 

๑ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ๑๙๗,๖๔๔ ๙๔,๖๓๑ ส านักปลดั  
๒ เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ๑๐,๐๐๐ ๗,๖๐๐ ส านักปลดั  
๓ เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ ๖,๖๖๘,๔๐๐ ๖,๓๓๙,๒๐๐ ส านักปลดั  
๔ เบี้ยยังชีพคนพิการ ๑,๕๗๒,๐๐๐ ๑,๕๒๖,๖๐๐ ส านักปลดั  
๕ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ส านักปลดั  
๖ เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ส านักปลดั  

๗ เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

๒๙๓,๕๕๐ ๒๙๓,๕๕๐ ส านักปลดั  

รวม ๘,๘๒๑,๕๙๔ ๘,๓๔๑,๕๘๑   

 
 
 



-๑๒- 
ส่วนที่  ๓ 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
๑. สภาพปัญหาและอุปสรรค 
  จากการติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(๑  ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐  กันยายน  ๒๔๖๔  พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

๑. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีโครงการ/แผนงานเป็นจ านวนมาก  เมื่อเปรียบเทียบกับ 
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  ที่มีอยู่อย่างจ ากัด  ส าหรับโครงการ/แผนงานที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองอิเฒ่าด าเนินการเอง  เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงานให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี  
ทั้งนี้โครงการ/แผนงานที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  จะบรรจุไว้เพ่ือขอรับการสนับสนุน
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 

 

  

 


