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ส่วนที่ 1 
บทน า 

************* 
หลักการและเหตุผล 
  1. นำยสุวรรณ  โสดำ  ได้รับกำรเลือกตั้งเป็นนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีเซ  ในกำร
เลือกตั้งฯ  เมื่อวันที่  27  เดือนพฤษภำคม  พ.ศ. 2555 
  ๒. ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552)  มำตรำ 58  บัญญัติว่ำ ให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลซึ่งมำจำกกำรเลือกตั้งโดยตรงของประชำชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหำรท้องถิ่น และมำตรำ 58/5 บัญญัติว่ำก่อนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเข้ำรับหน้ำที่  ให้
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเรียกประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  เพ่ือให้นำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลแถลงนโยบำยต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโดยไม่มีกำรลงมติ  ทั้งนี้  ภำยในสำมสิบวันนับแต่วัน
ประกำศผลกำรเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
  นำยสุวรรณ  โสดำ  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีเซ  ได้แถลงนโยบำยต่อสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลอีเซ  เมื่อครำวประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีเซ  สมัยวิสำมัญ  สมัยที่ 2/2555  
เมื่อวันที่ 16  กรกฎำคม  พ.ศ. 2555 

๓. ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่  6  พ.ศ.  2552   มำตรำ  58/5  ... ก ำหนดให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจัดท ำ
รำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยที่ได้แถลงไว้ต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นประจ ำทุกปี  
และให้รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยให้ประกำศไว้โดยเปิดเผย ณ  ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ด้วย   

 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยที่ได้แถลงไว้ต่อสภำท้องถิ่น ให้สภำท้องถิ่นและ
ประชำชนทรำบตำมกฎหมำยที่บัญญัติไว้ 
  2. เพ่ือรำยงำนกำร รับ – จ่ำยเงินประจ ำปีงบประมำณ  2561  ให้สภำท้องถิ่นและ
ประชำชนทรำบ 
  3. เพ่ือให้กำรบริหำรงำนเป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ด ี พ.ศ. 2546  ด้ำนควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 2 
รายงานผลการปฏิบัติงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
*********************************  

 เรียน  ประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ และประชาชนต าบลอีเซ ที่เคารพ 
 ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537  และที่แก้ไข

เพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่  6  พ.ศ.  2552   มำตรำ  58/5  ... ก ำหนดให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจัดท ำ
รำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยที่ได้แถลงไว้ต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นประจ ำทุกปี และ
ให้ประกำศรำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำย  ไว้โดยเปิดเผย ณ  ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ด้วย  นั้น    

ตลอดระยะเวลำ  1  ปี  ที่ผ่ำนมำ  คือในปีงบประมำณ  พ.ศ. 2561   กระผมและคณะ
ผู้บริหำร   ได้มุ่งเน้นที่จะพัฒนำและแก้ไขปัญหำควำมเดือนร้อนให้กับพ่ีน้องประชำชนในพ้ืนที่  เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์กับพ่ีน้องประชำชนในพ้ืนที่มำกที่สุด  และให้พ่ีน้องประชำชนเกิดควำมพึงพอใจสูงสุดจำกกำร
บริหำรงำน  ตำมที่ได้มุ่งหวังเอำไว้ ภำยใต้ข้อจ ำกัดในหลำยๆ ด้ำน  ซึ่งกระผมและคณะผู้บริหำร ได้เข้ำมำ
ด ำเนินกำรจนประสบผลส ำเร็จ  เป็นที่น่ำพอใจในระดับหนึ่ง  โดยในกำรแก้ไขปัญหำเรำจะมุ่งเน้น ให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมและบุคคลส่วนใหญ่มำกที่สุด  ในโอกำสนี้กระผม ขอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีเซ  ดังนี้ 
 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน        
  1. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนพระ ม.2 ไปบ้ำนหนองฮู ม.3 ถนน
กว้ำง 5 เมตร ยำว 60 เมตร  งบประมำณ  186,000  บำท                

  
 2. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนแสง ม.1 ไปบ้ำนเสียว ต.เสียว ถนนกว้ำง 5 
เมตร ยำว 61 เมตร งบประมำณ  189,000  บำท  

   
  
 
 
 

 
      



 
3. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยบ้ำนแปะ ม.4 ถนนกว้ำง 5 เมตร ยำว 85 เมตร 

งบประมำณ  258,000  บำท 

 
 4. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยบ้ำนอีเซ ม.5 ไปบ้ำนอีเซ ม.7 ถนนกว้ำง 5 เมตร 
ยำว 90 เมตร งบประมำณ  213,000  บำท  

  
5. โครงกำรปรับปรุงขยำยเขตถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยบ้ำนอีเซ ม.7 ไปบ้ำนพระ ม.2 ขนำดกว้ำง

0.50 เมตร ยำว 500 เมตร งบประมำณ  432,000  บำท  

  
 6. โครงกำรปรับปรุงขยำยเขตถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนแสง ม.1 ไปบ้ำนห่องเปือย ม.8  
ขนำดกว้ำง 0.50 เมตร ยำว 320 เมตร งบประมำณ 287,000 บำท  

 
 7. โครงกำรขยำยเขตวำงท่อส่งน้ ำเพ่ือกำรเกษตร บ้ำนน้อยดงเมือง หมู่ที่ 9 ไปหนองบัว ยำว 380 
เมตร งบประมำณ 318,000 บำท  

 
 
 
 
 



       
 8. โครงกำรขยำยเขตวำงท่อส่งน้ ำเพ่ือกำรเกษตร บ้ำนอีเซ หมู่ที่ 7 ยำว 200 เมตร งบประมำณ 
247,000 บำท  

 
 9. โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. บ้ำนอีเซ หมู่ที่ 7  งบประมำณ  29,500  บำท 

 
 10. โครงกำรปรับปรุงศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ร.ร.เบญจคำม  งบประมำณ  29,500  บำท 

 
 11. โครงกำรประตูปิด - เปิดเพื่อกำรเกษตร บ้ำนอีเซ หมู่ที่  5  งบประมำณ  24,500  บำท 

 
12. โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.อีเซ (ก่อสร้ำงพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก) งบประมำณ 60,000 

บำท  

 
 
 



       
 13. โครงกำรปรับปรุงอำคำรเก็บพัสดุ ส ำนักงำน อบต.อีเซ งบประมำณ 123,600 บำท  

 
 14. โครงกำรต่อเติมกันสำดอำคำร ร.ร.ผู้สูงอำยุต ำบลอีเซ  งบประมำณ  54,000  บำท 

 
 15. ปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบำยน้ ำพีวีซี ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนอีเซ  งบประมำณ  5,000  บำท 
 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวน 15 โครงการ งบประมาณ 2,456,100 บาท 
 
การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต        
 1. โครงกำรเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ  งบประมำณ  4,008,700  บำท    
 2. โครงกำรเบี้ยยังชีพคนพิกำร  งบประมำณ  1,521,600  บำท 

 
 3. โครงกำรเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  งบประมำณ  18,000  บำท    
 4. โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุน (อำหำรกลำงวัน) งบประมำณ  1,125,400  บำท  
 5. โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนอำหำรเสริม (นม)  งบประมำณ  419,710.54  บำท  
 6. กำรจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ   งบประมำณ  50,000  บำท 

 
 



       
7. อุดหนุนกิจกรรมบริจำคโลหิต  งบประมำณ  9,000  บำท 
8. โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ  งบประมำณ  33,000  บำท  

 
9. โครงกำรฝึกอบรมอำสำปศุสัตว์  งบประมำณ  10,000  บำท     

   
 
 
 
 
10. ค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือบริกำรทำงกำรแพทย์ตลอดจนครุภัณฑ์อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง   งบประมำณ  

98,400  บำท 
 
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต จ านวน 9 โครงการ งบประมาณ  7,195,410.45 สตางค์ 
 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจฐานรากตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     
  - ไม่มี 
 

การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น    
  1. โครงกำรจัดงำนประเพณีวัฒนธรรมสำยน้ ำ  งบประมำณ 100,000  บำท   

 



       
 2. โครงกำรจัดงำนประเพณีลอยกระทง  งบประมำณ  9,000  บำท  

 
3. โครงกำรจัดงำนประเพณีสงกรำนต์ และงำนกตัญญูผู้สูงอำยุ ต ำบลอีเซ งบประมำณ  39,905 บำท

 4. โครงกำรจัดงำนประเพณีเข้ำพรรษำ  งบประมำณ  30,000  บำท

 5. โครงกำรจัดกิจกรรมงำนส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงำม (สรภัญญะ) งบประมำณ  6,000  
บำท

 
 



       
 6. อุดหนุนโครงกำรประเพณีบุญข้ำวจี่  งบประมำณ  80,000  บำท  

 
 7. อุดหนุนที่ท ำกำรปกครอง อ.โพธิ์ศรีฯ งำนกำชำด  งบประมำณ  20,000  บำท 
ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  จ านวน 7 โครงการ งบประมาณ 
284,905 บาท 
 
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว การกีฬาและนันทนาการ     
 1. โครงกำรแข่งขันกีฬำมวลชนต ำบลอีเซต้ำนภัยยำเสพติด  งบประมำณ  93,900  บำท

 2. โครงกำรรักน้ ำ รักป่ำ รักษำแผ่นดิน  งบประมำณ  10,000  บำท 

  
 
 
 
 
 



 
       
 3. โครงกำรอนุรักษ์ป่ำไม้ และควบคุมไฟป่ำ  งบประมำณ  9,900  บำท    

 
 4. อุดหนุนโครงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้  งบประมำณ  38,000  บำท 
 5. โครงกำรส่งเสริมกำรก ำจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน  งบประมำณ  45,000  บำท                                                         

 
 
ด้านสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว การกีฬาและนันทนาการ จ านวน  5  โครงการ  งบประมาณ  196,800  
บาท 
การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย   
 1. โครงกำรตลำดประชำรัฐท้องถิ่นสุขใจ ต ำบลอีเซ  งบประมำณ  14,200  บำท

 2. อุดหนุนโครงกำรมหกรรมกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติด  งบประมำณ  20,000  บำท  
  
 
 
 
 
 



       
3. โครงกำรบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน (๑๖๖๙) ศูนย์กู้ชีพ อบต.อีเซ  งบประมำณ  292,000  บำท 

 
 4. อุดหนุนโครงกำรศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
งบประมำณ  50,000  บำท 

การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย จ านวน  4  โครงการ  งบประมาณ  
376,200  บาท 

 

การพัฒนาบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
 1. โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้บริหำร ส.อบต.พนักงำน พนักงำนจ้ำง ผู้น ำชุมชน ตลอดจนหน่วยงำนอื่น
ที่เก่ียวข้อง  งบประมำณ  244,127  บำท  
 
 
 
 
 
  
 
 

2. อุดหนุนโครงกำรจัดงำน "วันปิยมหำรำช"  งบประมำณ  5,000  บำท

 
 3. อุดหนุนวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 28  กรกฎำคม 2561  งบประมำณ  20,000  บำท 

 
 
 
   
 
 
 
 



      
 
4. อุดหนุนวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 12 สิงหำ  งบประมำณ  10,000  บำท

 
 5. อุดหนุนโครงกำรสนับสนุนกิจกรรมงำนกำชำดและกำรออกร้ำนนิทรรศกำรในเทศกำลปีใหม่สี่เผ่ำไท   
ศรีสะเกษ  งบประมำณ  20,000  บำท        
 6. อุดหนุนโครงกำรจัดงำนพระรำชพิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำ
ภูมิพลอดุลยเดช  งบประมำณ  80,000  บำท       
 7. โครงกำรประเมินผลประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  งบประมำณ  
25,000 บำท           
 8. โครงกำรจ่ำยเงินเพ่ือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และ
พนักงำนจ้ำง  500,000  บำท 

ด้านบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน  8  โครงการ งบประมาณ 904,127 บาท 
 

รวมทั้งสิ้น (ด าเนินการทั้ง 7 ด้าน)  จ านวน  48  โครงการ  งบประมาณ  11,413,542.45  บาท 
 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1)  
๑. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ  และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖1 

๑.๑ สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 กำรวิเครำะห์ศักยภำพเพ่ือประเมินสภำพกำรพัฒนำในปัจจุบัน   และโอกำสพัฒนำในอนำคตของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล กำรวิเครำะห์ศักยภำพเพ่ือประเมินสภำพกำรพัฒนำในปัจจุบันและโอกำสในกำร
พัฒนำในอนำคตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เป็นกำรประเมินถึงโอกำส  และภำวะคุกคำมหรือข้อจ ำกัดอัน
เป็นสภำวะแวดล้อมภำยนอกที่มีผลต่อกำรพัฒนำท้องถิ่น  รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น  อันเป็น
สภำวะแวดล้อมภำยในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยใช้เทคนิคกำร  “SWOT analysis” เพ่ือพิจำรณำ
ศักยภำพกำรพัฒนำของแต่ละยุทธศำสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
  1.  จุดแข็ง (Strength) 
  -  มีหน่วยงำนและบุคลำกรของตนนเองในกำรรับผิดชอบงำนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
  -  มีงบประมำณเป็นของตนเอง 
  -  ได้รับควำมร่วมมือจำกผู้น ำ และประชำชนในท้องถิ่น 
  -  มีระบบประปำหมู่บ้ำนยังครอบคลุมพ้ืนที่ 
  -  มีน้ ำล ำห้วยทับทันไหลผ่ำนพ้ืนที่ จึงท ำให้สำมำรถบริหำรจัดกำรน้ ำเพื่อกำรเกษตรให้กับ
ชำวบ้ำนได้เป็นอย่ำงดี 
 



  -  มีระบบสูบน้ ำด้วยพลังงำนไฟฟ้ำในพ้ืนที่ 1 สถำนี 
  -  สำมำรถบริหำรจัดกำรงบประมำณของตนเองได้ 
  -  มีถนนทำงหลวงชนบท และทำงหลวงแผ่นดิน ตัดผ่ำนพ้ืนที่ และมีถนนเชื่อมต่อกันระหว่ำง
หมู่บ้ำนครอบคลุมพ้ืนที่ 

2.  จุดอ่อน (weakness) 
  -  ถนนภำยในหมู่บ้ำนยังไม่ได้มำตรฐำน 
  -  ระบบประปำหมู่บ้ำนยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ 
  -  มีข้อจ ำกัดด้ำนงบประมำณไม่เพียงพอต่อกำรพัฒนำ 
  -  บุคลำกรมีจ ำนวนน้อยกว่ำปริมำณงำนและภำรกิจที่ต้องรับผิดชอบ 
  -  ขำดเครื่องมือที่ทันสมัยในกำรส ำรวจและด ำเนินงำน 
  -  ข้อจ ำกัดในกำรปฏิบัติตำมระเบียบที่ขำดควำมชัดเจนและควำมเป็นไปได้ในทำงปฏิบัติ 
  3.  โอกาส (Opportunity) 

 -  มีกำรจัดท ำบัญชีโครงกำรเกินศักยภำพเพ่ือขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณและขอให้
หน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องเข้ำมำด ำเนินกำร 

 -  พ.ร.บ. ก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 ได้ให้อ ำนำจแก่ท้องถิ่นในกำนจัดกำรระบบบริกำรสำธำรณะในด้ำนต่ำงๆ 

 -  รัฐบำลมีแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ ในรูปงบประมำณอุดหนุนเฉพำะกิจ 
4.  อุปสรรค (Treat ) 
-  กำรเปลี่ยนแปลงและกำรขัดแย้งทำงกำรเมืองท ำให้กำรพัฒนำล่ำช้ำและไม่บรรลุเป้ำหมำย 

 -  กำรจัดสรรงบประมำณมีควำมล่ำช้ำท ำให้กำรด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมแผนงำน ระเบียบ 
ข้อกฏหมำยมีขั้นตอนปฏิบัติที่ยุ่งยำกซับซ้อน 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  1.  จุดแข็ง (Strength) 
  -  บุคลำกรที่ศักยภำพและควำมมุ่งมั่นในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือส่งเสริมศักยภำพของประชำชน 
  -  มีควำมพร้อมในกำรวำงแผนและประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆที่เกี่ยวข้องอย่ำงต่อเนื่อง 
  -  มีงบประมำณที่สำมำรถบริหำรจัดกำรเองได้ 
  -  มีระเบียบ กฎหมำย และแนวทำงกำรปฏิบัติรองรับ 
  2.  จุดอ่อน (weakness) 
  -  บุคลำกรมีจ ำนวนจ ำกัด และไม่มีผู้รับผิดชอบเฉพำะด้ำน เช่น ด้ำนไฟฟ้ำ และด้ำน
สำธำรณสุข 
  -  งบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีน้อยเมื่อเทียบกับปัญหำควำมต้องกำรและ
ภำรกิจหน้ำที่ต้องรับผิดชอบต่อประชำชนในพ้ืนที่ 
  -  สถำนศึกษำขำดแคลนอุปกรณ์สื่อกำรเรียนกำรสอนที่ทันสมัยและมีคุณภำพ 
  -  ข้อจ ำกัดด้ำนระเบียบกฎหมำยด้ำนส่งเสริมพัฒนำคุณภำพชีวิต ท ำให้ไม่สำมำรถบริหำร
จัดกำรได้อย่ำงทั่วถึงเพียงพอ 
  -  ขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรยังมีกำรสลับซับซ้อนและยุ่งยำก 
  -  ไม่มีกำรส ำรวจข้อมูลผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำรให้ควำมช่วยเหลือ 
  3.  โอกาส (Opportunity) 

 -  พ.ร.บ. ก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 ได้ให้อ ำนำจแก่ท้องถิ่นในกำนจัดกำรระบบบริกำรสำธำรณะในด้ำนต่ำงๆ 

 -  รัฐบำลสนับสนุนและจัดสรรงบประมำณให้ทั่วกัน เป็นกำรเพิ่มศักยภำพกำรพัฒนำ 
 
 



 
4.  อุปสรรค (Treat ) 
-  มีกำรระบำดของโรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก) ในเขตพ้ืนที่อย่ำงรุนแรง 

 -  ระเบียบ หนังสือสั่งกำรมีข้อปฏิบัติที่ไม่เอ้ืออ ำนวยกำรปฏิบัติ 
 -  สภำวะปัญหำรำคำน้ ำมันแพงขึ้นในช่วงปีที่ผ่ำนมำ 
 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจฐานรากตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  1.  จุดแข็ง (Strength) 
  -  มีกำรวำงแผนและกำรประสำนงำนรวมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและประชำชนในท้องถิ่น 
  -  มีงบประมำณเป็นของตนเอง 
  -  มีระเบียบข้อมูลที่ดีในกำรเป็นฐำนข้อมูลส ำหรับกำรวำงแผนพัฒนำ 
  -  มีผลผลิตทำงกำรเกษตรในพ้ืนที่อย่ำงเพียงพอ 
  -  สำมำรถบริหำรจัดกำรทรัพยำกรให้มีเอกภำพด้วยตนเอง 
  -  มีสภำพทำงภูมิศำสตร์และทรัพยำกรของท้องถิ่นที่เหมำะสมแก่กำรพัฒนำอำชีพเกษตร
อุตสำหกรรมและกำรท่องเที่ยว 
  2.  จุดอ่อน (weakness) 
  -  งบประมำณมีไม่เพียงพอในกำรบริหำรจัดกำร 
  -  ขำดกำรส่งเสริมเงินทุน , กำรพัฒนำทักษะควำมรู้ในกำรประกอบอำชีพ 
  -  ขำดกำรส่งเสริมตลำดรองรับกำรผลิต,และแรงงำนของท้องถิ่น 
  -  ขำดแนวคิดในกำรพัฒนำอำชีพรำยได้อันเกิดจำกภูมิปัญญำของท้องถิ่น 
  -  กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในพื้นท่ีมีน้อย 
  -  ขำดทรัพยำกรบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมเป็นผู้น ำในท้องถิ่น 
  -  ประชำชนไม่ให้ควำมสนใจที่จะรวมกลุ่มเพ่ือท ำอำชีพเสริม 
  -  ขำดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มต่ำงๆในต ำบล 
  3.  โอกาส (Opportunity) 

 -  รัฐบำลให้ควำมส ำคัญของหลักเศรษฐกิจพอเพียงและกำรสนับสนุนส่งเสริมกำรประกอบ
อำชีพด้ำนกำรเกษตร 

 -  นโยบำยของรัฐำลในกำรกระตุ้นเศรษฐกิจอย่ำงต่อเนื่อง เช่น โครงกำร SML , โครงกำร
กองทุนหมู่บ้ำน เป็นต้น 

 -  หน่วยงำนอื่นของรัฐที่มีบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถให้ค ำแนะน ำและเป็นที่ปรึกษำ 
4.  อุปสรรค (Treat ) 
-  ระบบเศรษฐกิจทั่วโลกตกต่ ำ และประเทศไทยได้รับผลกระทบในครั้งนี้ด้วย 

 -  สภำวะปัญหำรำคำน้ ำมันแพงขึ้นในช่วงปีที่ผ่ำนมำ 
 -  รำคำผลผลิตทำงเกษตรกรรมตกต่ ำ 
 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านศาสนา ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
  1.  จุดแข็ง (Strength) 
  -  มีแผนงำนและงบประมำณให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำจำกกำรมีส่วนร่วมของประชำชนใน
ท้องถิ่น 
  -  มีกำรให้ควำมส ำคัญในกำรสืบสำนประเพณีไทยอย่ำงต่อเนื่อง 
  -  มีประเพณีท้องถิ่นที่ส ำคัญในพื้นที่ 
  -  มีกำรรวบรวมภูมิปัญญำของท้องถิ่น 



  -  มีองค์กรทำงวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง 
  2.  จุดอ่อน (weakness) 
  -  ยังไม่มีกำรสนับสนุนและส่งเสริมให้ปรำชญ์ชำวบ้ำนได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำอย่ำง
เป็นรูปธรรม 
  -  เยำวชนไม่มีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
  3.  โอกาส (Opportunity) 

 -  กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนจำกนโยบำยภำครัฐ และรำชกำรที่เก่ียวข้อง 
 4.  อุปสรรค (Treat ) 

-  กำรเปลี่ยนแปลงทำงสัมคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ตำมกระแสโลกำภิวัฒน์ 
 -  กำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีเร่งเร้ำให้เกิดกำรแข่งขัน เป็นกำรกดทับกำรพัฒนำทำงด้ำน

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิน 
  
ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

  1.  จุดแข็ง (Strength) 
  -  มีควำมพร้อมในกำรวำงแผน ประสำนงำนกับผู้น ำและหน่วยงำนต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง 
  -  มีงบประมำณของตนเอง สำมำรถบริหำรจัดกำรเองได้ 
  -  มีสภำพทำงภูมิศำสตร์ เหมำะสม เช่น น้ ำล ำห้วยทับทัน และป่ำชุมชน 
 

  2.  จุดอ่อน (weakness) 
  -  งบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม่เพียงพอต่อกำรพัฒนำ 
  -  มีกลุ่มผู้มีอิทธิพลลักลอบเข้ำท ำลำยสิ่งแวดล้อม 
  -  ประชำชนขำดควำมร่วมมือในดูแลสิ่งแวดล้อม 
 

  3.  โอกาส (Opportunity) 
 -  มีระเบียบ กฎหมำย และแนวทำงกำรปฏิบัติรองรับ 
 -  นโยบำยต่ำงๆของรัฐบำลเอื้อและสนับสนุนต่อกำรพัฒนำ 
 

 4.  อุปสรรค (Treat ) 
-  ประชำชนไม่ตระหนักถึงควำมส ำคัญและเห็นคุณค่ำของทรัพยำกรธรรมชำติ 
-  กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อม 

 -  กำรเจริญเติบโตทำงด้ำนเทคโนโลยีสมัยใหม่ และภำคอุตสำหกรรม และกำรเพิ่มข้ึนของ
ประชำกร 

 

ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย 
  1.  จุดแข็ง (Strength) 
  -  บุคลำกรมีศักยภำพพร้อมที่จะทุ่มเทและส่งเสริมกิจกรรม 
  -  มีงบประมำณและสำมำรถบริหำรจัดกำรด้วยตนเอง 
  -  มีกำรอุปกรณ์พร้อมในกำรบรรเทำสำธำรณภัยได้เบื้องต้น 
 

  2.  จุดอ่อน (weakness) 
  -  ขำดควำมสำมัคคีและพลังชุมชนควำมร่วมมือของประชำชนอย่ำงจริงจัง 
  -  ขำดควำมเตรียมพร้อมในเรื่องภัยธรรมชำติที่ไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้ล่วงหน้ำ 
  -  ประชำชนขำดจิตส ำนึกในด้ำนกำรสำธำรณะต่ำงๆ 
  -  ปัญหำทำงด้ำนเศรษฐกิจ ยำเสพติด ว่ำงงำน และควำมเป็นอยู่ของประชำชนที่ขำดควำมม่ัง
คงในกำรด ำรงชีวิตเอ้ือต่ออกำรประกอบอำชญำกรรม 
 



 

  3.  โอกาส (Opportunity) 
 -  มีนโยบำยของรัฐให้ควำมส ำคัญปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 -  มีหน่วยงำนต่ำงๆ พร้อมให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี 

4.  อุปสรรค (Treat ) 
-  ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีที่ก้ำวหน้ำกระโดดท ำให้สังคมปรับตัวไม่ทันสิ่งเปลี่ยนแปลงไป 
-  กำรเกิดภัยธรรมชำติที่ไม่อำจคำดกำรณ์ล่วงหน้ำได้ 

 

ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการด าเนินตาม
นโยบาย   

  1.  จุดแข็ง (Strength) 
  -  มีกำรส่งเสริมบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนอย่ำง
สม่ ำเสมอ 
  -  มีกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในท้องถิ่นในรูปแบบของประชำคม 
  -  มีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ ให้ประชำชนได้รับทรำบ เช่น เว็บไซด์ , วำรสำน 
  -  มีงบประมำณของตนเอง 
 

  2.  จุดอ่อน (weakness) 
  -  ประชำชนยังขำดควำมเข้ำใจในกำรท ำงำนขั้นตอนกำท ำงำนและระบบรำชกำร 
  -  งบประมำณท่ีจะน ำมำพัฒนำบุคลำกรยังไม่เพียงพอและไม่ต่อเนื่อง 
  -  บุคลำกรไม่เพียงพอกับปริมำณงำนท่ีเพ่ิมขึ้น 
  -  ขำดอุปกรณ์ท่ีมีคุณภำพและทันสมัยส ำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 

  3.  โอกาส (Opportunity) 
 -  พระรำชกฤษฎีกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 -  มีหน่วยงำนระดับจังหวัดมำตรวจเยี่ยมและให้ค ำแนะน ำในกำรปฏิบิตงำน 
 -  กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นร่วมกับสถำบันอุดมศึกษำจัดหลักสูตรให้บุคลำกรได้ศึกษำ

ต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 -  กำรปฏิรูประบบรำชกำรมีหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องดูแลปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบอย่ำง

จริงจังมำกขึ้น 
 4.  อุปสรรค (Treat ) 

-  ผลจำกกำรถ่ำยโอนภำรกิจท ำให้มีภำรกิจเพ่ิมขึ้นแต่ไม่มีงบประมำณและบุคลำกรรองรับใน
กำร 

ปฏิบัติงำน 
-  ระบบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่นไม่จูงใจให้ข้ำรำชกำรถ่ำยโอนมำสังกัดองค์กรปกครอง

ส่วน 
ท้องถิ่น โดยเฉพำะเรื่องควำมก้ำวหน้ำในอำชีพไม่ชัดเจน สิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับและควำมไม่เป็นธรรม ท ำให้
เกิดควำมรู้สึกไม่มั่นคง 

 
 
 
 
 
 

 



 
ส่วนที่ 3 

รายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ 2561 
************************* 

 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีเซ  โดยส่วนกำรคลังได้แสดงบัญชีรำยละเอียด  รำยรับจริง - รำยจ่ำยจริง
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  (ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลำคม 2560 – 30 กันยำยน 2561) เพ่ือให้ประชำชน
ทรำบ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  
ดังนี้  
  

บัญชีรายละเอียดรายรับ 
 

รายการ 
 ประมาณ  

 รายรับจริง  
+ 

 การรายรับ  - 
รายรับ       
ก.รายได้จัดเก็บเอง       
1.หมวดภาษีอากร        
1.1 ภำษีบ ำรุงท้องที่         20,000.00       21,362.51   +     1,362.51 
1.2 ภำษีโรงเรือนและที่ดิน      30,000.00       18,446.00 - 11,554.00 
1.3 ภำษีป้ำย          6,000.00      33,157.00   +    27,157.00 
1.4 อำกรฆ่ำสัตว์          -  -    

รวม       56,000.00      72,965.51   +    16,965.51 
2.หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ
ใบอนุญาต       
2.1 ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำร
จ ำหน่ำยเนื้อสัตว์             -  -    
2.2 ค่ำธรรมเนียมปิด โปรย 
ติดตั้งแผ่นประกำศ หรือแผ่น
ปลิวเพ่ือกำรโฆษณำ 100.00                -   -              100.00 
2.3 ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียน
พำณิชย์ 1,000.00               1770.00  

  
+              770.00 

2.4 ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ   -             1456.94  +            1456.94 
2.5 ค่ำปรับผิดสัญญำ        2,000.00       14,272.00 +         12,272.00 
2.6 ค่ำใบอนุญำตประกอบกำร
ค้ำส ำหรับกิจกำรที่เป็นอันตรำย
ต่อสุขภำพ           15,000.00           3,070.00  -      11,930.00 
2.7 ใบอนุญำตอ่ืน ๆ           1,000.00  20.00  -              980.00 

รวม      19,100.00        20,588.94   +        1,488.94 
 
 
 
 



 
 

รายการ 
ประมำณกำร

รำยรับ   รำยรับจริง  
+ 
- 

3.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน       
3.1 ดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำร         81,000.00        89,567.23  +        8,567.23  

รวม      81,000.00  89,567.23 +        8,567.23  
4.หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ       
พาณิชย์       
4.1 รำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์      250,000.00       266,588.00  +      16,588.00 

รวม     250,000.00      266,588.00 +      16,588.00 
5.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด       
5.1 ค่ำขำยแบบแปลน       130,000.00       -                             - 
5.2 รำยได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน      75,000.00         1,260.00  - 73,740.00 

รวม    205,000.00      1,260.00  - 73,740.00 
6.หมวดรายได้จากทุน       
6.1 รำยได้จำกกำรขำยทอดตลำดทรัพย์สิน - -    

รวม - -    
ข.รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้       
7.หมวดภาษีจัดสรร       
7.1 ภำษีมูลค่ำเพ่ิม 1 ใน 9  1,200,000.00 1,168,325.73   -      31,674.27 
7.2 ภำษีมูลค่ำเพ่ิม (ตำมพรบ.แผนฯ) 10,000,000.00 10,324,356.95  +       324,356.95 
7.3 ภำษีธุรกิจเฉพำะ        18,000.00         14,666.35  -         3,333.65 
7.4 ภำษีสุรำ     800,000.00       -                           - 
7.5 ภำษีสรรพสำมิต   1,200,000.00  2,415,637.91      +    1,215,637.91 
7.6 ค่ำภำคหลวงแร่        10,000.00         19,313.86   +          9,313.86  
7.7 ค่ำภำคปิโตรเลียม        40,000.00         18,860.87  -      21,139.13 
7.8 ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ที่ดิน      250,000.00       208,429.00  -      41,571.00 
7.9 ค่ำธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 300,000.00 139,478.78 -    160,521.22 
7.10 ภำษีจัดสรรอื่นๆ 100.00 510.00  +             410.00 

รวม 13,818,100.00  14,309,579.45   +     491,479.45  
รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น       
8.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 13,351,080.00  11,085,957.10  - 2,265,122.90  

รวม 13,351,080.00  11,085,957.10 - 2,265,122.90 
รวมรายรับทั้งสิ้น 27,780,280.00  25,846,506.23  - 1,933,773.77  

 
 



 
บัญชีรายละเอียดรายจ่าย 

 

รำยกำร  รหัสบัญชี  ประมำณกำรรำยรับ รำยจ่ำยจริง  

รำยจ่ำยตำมงบประมำณ       
1.หมวดรำยจ่ำยงบกลำง 510000         6,117,800.00      5,914,242.00  
2.หมวดเงินเดือนฝ่ำย
กำรเมือง 521000      2,830,320.00       2,823,120.00  
3.เงินเดือนฝ่ำยประจ ำ 522000      7,467,720.00     6,990,985.00  
4.หมวดค่ำตอบแทน  531000      1,508,190.00     1,324,555.00  
5.หมวดค่ำใช้สอย  532000      3,011,436.00     2,466,172.56  
6.หมวดค่ำวัสดุ 533000      1,318,074.00       1,030,016.33  
7.หมวดค่ำสำธำรณูปโภค 534000         1,123,000.00       1,002,778.95  
8.หมวดเงินอุดหนุน 560000      1,383,500.00     1,212,000.00  
9.หมวดค่ำครุภัณฑ์ 541000      509,460.00     285,260.00  
10.หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 542000      2,565,000.00     2,439,100.00  
11.หมวดรำยจ่ำยอื่น  550000        25,500.00  25,500.00  
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น     27,860,000.00  25,513,729.84  

 
     จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีเซ  บำงครั้งก็มีปัญหำและ
อุปสรรคอยู่บ้ำง  เนื่องจำกข้อจ ำกัดในเรื่องงบประมำณ  ระเบียบข้อกฎหมำย  ที่ไม่เอ้ืออ ำนวยต่อกำร
ปฏิบัติงำน  จึงท ำให้ไม่สำมำรถจัดสรรงบประมำณให้กับโครงกำรต่ำงๆ ได้ทั้งหมด  รวมทั้งไม่สำมำรถแก้ไข
ปัญหำควำมเดือนร้อนให้กับพ่ีน้องประชำชนได้อย่ำงทั่วถึง  แต่อย่ำงไรก็ตำมด้วยควำมเชื่อมั่น  ศรัทธำ  และ
ก ำลังแรงใจจำกพ่ีน้องประชำชนตลอดจน  ควำมสำมัคคี  ร่วมมือร่วมใจของสมำชิกสภำ ฯ ทุกท่ำน  พนักงำน
ส่วนต ำบล  และลูกจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีเซ  และควำมเป็นน้ ำหนึ่งใจเดียวกันของทีมผู้บริหำร  
กระผมและคณะผู้บริหำร  พร้อมที่จะทุ่มเทท ำงำนอย่ำงเต็มก ำลังและควำมสำมำรถ  เพ่ือควำมสุขของพ่ีน้อง
ประชำชนชำวต ำบลอีเซ  และสร้ำงต ำบลอีเซให้เป็น ต ำบลที่น่ำอยู ่ อย่ำงยั่งยืนตลอดไป 
 
            ขอบคุณครับ 

                                                               
                 (นำยสุวรรณ   โสดำ) 
                 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีเซ 
 
 
 
 
 




