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ของ 
 

นายสุวรรณ  โสดา 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 1 
บทน า 

************* 
หลักการและเหตุผล 
  1. นายสุวรรณ  โสดา  ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ  ในการ
เลือกตั้งฯ  เมื่อวันที่  27  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2555 
  ๒. ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552)  มาตรา 58  บัญญัติว่า ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น และมาตรา 58/5 บัญญัติว่าก่อนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเข้ารับหน้าที่  ให้
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโดยไม่มีการลงมติ  ทั้งนี้  ภายในสามสิบวันนับแต่วัน
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
  นายสุวรรณ  โสดา  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ  ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลอีเซ  เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2/2555  
เมื่อวันที่ 16  กรกฎาคม  พ.ศ. 2555 

๓. ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่  6  พ.ศ.  2552   มาตรา  58/5  ... ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท า
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี  
และให้รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
ด้วย   

 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นและ
ประชาชนทราบตามกฎหมายที่บัญญัติไว้ 
  2. เพ่ือรายงานการ รับ – จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ  2562  ให้สภาท้องถิ่นและ
ประชาชนทราบ 
  3. เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี พ.ศ. 2546  ด้านความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ส่วนที่ 2 

รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

*********************************  
 เรียน  ประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ และประชาชนต าบลอีเซ ที่เคารพ 

 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่  6  พ.ศ.  2552   มาตรา  58/5  ... ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท า
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี และ
ให้ประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย  ไว้โดยเปิดเผย ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
ด้วย  นั้น    

ตลอดระยะเวลา  1  ปี  ที่ผ่านมา  คือในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   กระผมและคณะ
ผู้บริหาร   ได้มุ่งเน้นที่จะพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่  เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่มากที่สุด  และให้พ่ีน้องประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุดจากการ
บริหารงาน  ตามที่ได้มุ่งหวังเอาไว้ ภายใต้ข้อจ ากัดในหลายๆ ด้าน  ซึ่งกระผมและคณะผู้บริหาร ได้เข้ามา
ด าเนินการจนประสบผลส าเร็จ  เป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง  โดยในการแก้ไขปัญหาเราจะมุ่งเน้น ให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมและบุคคลส่วนใหญ่มากที่สุด  ในโอกาสนี้กระผม ขอรายงานผลการด าเนินงานต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ  ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณอนุมัติ เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ 

1 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายบ้านแสง ม.1 ไปวัดเก่า 67,000 66,000 1,000 
2 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายบ้านหนองหนัก ม.6 ไป

บ้านอีเซ ม.7   
364,000 357,500 6,500 

3 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายบ้านแสง ม.1 ไปอ่างเก็บ
น้ าบ้านแสง 

458,000 450,500 7,500 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอีเซ ม.7 449,000 445,000 4,000 
5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองฮู ม.3 ไป

บ้านพระ ม.2   
314,000 312,000 2,000 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแปะ ม.4   479,000 477,000 2,000 
7 โครงการขยายเขตวางท่อส่งน้ าเพ่ือการเกษตร บ้านน้อยดงเมือง 

หมู่ที่ 9 ไปหนองบัว 
201,000 200,000 1,000 

8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระดับแนวท่อส่งน้ าเพ่ือการเกษตร บ้าน
อีเซ ม.5 

34,000 34,000 - 

                                                                                    
   
 
 
 
 

 
 
 



 

 

การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณอนุมัติ เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ 

1 โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   4,510,800 4,247,300 263,500 
2 โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ 1,536,000 1,405,600 130,400 
3 โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   30,000 18,000 12,000 
4 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน (อาหารกลางวัน) 1,322,000   
5 โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาหารเสริม (นม)   512,000   
6 การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 50,000 49,916 84 
7 โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ 30,000 30,000 - 
8 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ 40,000 40,000 - 
9 โครงการสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว 5,000 5,000 - 

10 โครงการสนับสนุนการด าเนินการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ 

5,000 5,000 - 

11 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 40,000 27,000 13,000 
12 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือบริการทางการแพทย์ตลอดจนครุภัณฑ์

อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
48,000 47,650 350 

13 อุดหนุนกิจกรรมบริจาคโลหิต 9,000 9,000 - 
 
   
 
 
 
 
 



 

 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจฐานรากตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณอนุมัติ เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ 

 - ไม่มีด าเนินการ    
        
การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณอนุมัติ เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ 

1 โครงการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมสายน้ า 100,000 100,000 - 
2 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง   20,000 16,900 3,100 
3 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ และงานกตัญญูผู้สูงอายุ  

ต าบลอีเซ   
40,000 39,000 1,000 

4 โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา 30,000 29,890 110 
5 โครงการจัดกิจกรรมงานส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม 

(สรภัญญะ) 
10,000 9,900 100 

                                                                                                                                                                                                                          
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว การกีฬาและนันทนาการ    
ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณอนุมัติ เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ 

1 โครงการแข่งขันกีฬามวลชนต าบลอีเซต้านภัยยาเสพติด 80,000 72,585 7,415 
2 โครงการส่งเสริมการก าจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน 50,000 19,350 30,650 
3 อุดหนุนโครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “โพธิ์ศรี

สุวรรณเกมส์” 
10,000 10,000 1,000 

4 โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน   10,000 9,963 37 
 
   



 

 

 
การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย 
ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณอนุมัติ เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ 

1 โครงการจัดตั้งศูนย์อ านวยความสะดวกและปลอดภัยทางถนนช่วง
เทศกาล 

20,000 18,500 1,500 

2 โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (๑๖๖๙) ศูนย์กู้ชีพ อบต.อีเซ 300,000 268,000 32,000 
3 โครงการจัดเวทีประชาคม 20,000 6,050 13,950 

    
การพัฒนาบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณอนุมัติ เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ 

1 โครงการเทิดทูลและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ การจัดงานวัน
รัฐพิธี วันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

20,000 19,875 125 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ส.อบต.พนักงาน พนักงานจ้าง 
ผู้น าชุมชน ตลอดจนหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

300,000 259,990 40,010 

3 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ในส านักงานฯ 830,000 518,898.12 311,101.88 
4 โครงการประเมินผลประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
26,500 26,500  

5 อุดหนุนโครงการจัดงาน "วันปิยมหาราช" 3,000 3,000  
6 อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจกรรมงานกาชาดและการออกร้าน

นิทรรศการในเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไท ศรีสะเกษ 
20,000 16,000 4,000 

7 อุดหนุนวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา 10,000 10,000  
8 อุดหนุนวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28  กรกฎาคม 20,000 20,000  
9 อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
50,000 50,000  



 

 

 
ยุทธศาสตร์ 

 
ด้าน 

 
แผนงาน 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

ด าเนินการจริง 
จ านวนโครงการ จ านวนเงิน 

(บาท) 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการ

โยธา 
กองช่าง 8 2,342,000 

การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมคณุภาพชีวิต แผนงานงบกลาง ส านักงานปลัด 3 5,670,900 
แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ 3 1,884,000 

แผนงานสังคมสงเคราะห ์ กองสวัสดิการสังคม 4 80,000 
แผนงานสาธารณสุข ส านักงานปลัด,กองคลัง 3 83,650 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจฐานรากตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านเศรษฐกิจฐานราก
ตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง 

แผนงานการเกษตร ส านักงานปลัด - - 

การพัฒนาด้านศาสนา ด้านศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ด้านศาสนา ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จารตี

ประเพณี และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

กองการศึกษา 5 195,690 

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสิ่งแวดล้อม การ
ท่องเที่ยว การกีฬาและ

นันทนาการ 

แผนงานการเกษตร ส านักงานปลัด 4 111,898 

การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

การจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และรักษาความ

สงบเรียบร้อย 

แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

ส านักงานปลัด 3 292,550 

การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และการด าเนินตาม 

การบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และการด าเนิน
ตาม 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านักงานปลัด 9 924,263.12 

รวม 42 11,584,951.12 



 

 

 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิน่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖2)  
๑. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ  และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖2 

๑.๑ สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน   และโอกาสพัฒนาในอนาคตของ
องค์การบริหารส่วนต าบล การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสในการ
พัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นการประเมินถึงโอกาส  และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัดอัน
เป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น  อันเป็น
สภาวะแวดล้อมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยใช้เทคนิคการ  “SWOT analysis” เพ่ือพิจารณา
ศักยภาพการพัฒนาของแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
  1.  จุดแข็ง (Strength) 
  -  มีหน่วยงานและบุคลากรของตนนเองในการรับผิดชอบงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  -  มีงบประมาณเป็นของตนเอง 
  -  ได้รับความร่วมมือจากผู้น า และประชาชนในท้องถิ่น 
  -  มีระบบประปาหมู่บ้านยังครอบคลุมพ้ืนที่ 
  -  มีน้ าล าห้วยทับทันไหลผ่านพ้ืนที่ จึงท าให้สามารถบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตรให้กับ
ชาวบ้านได้เป็นอย่างดี 
 
  -  มีระบบสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้าในพ้ืนที่ 1 สถานี 
  -  สามารถบริหารจัดการงบประมาณของตนเองได้ 
  -  มีถนนทางหลวงชนบท และทางหลวงแผ่นดิน ตัดผ่านพ้ืนที่ และมีถนนเชื่อมต่อกันระหว่าง
หมู่บ้านครอบคลุมพ้ืนที่ 

2.  จุดอ่อน (weakness) 
  -  ถนนภายในหมู่บ้านยังไม่ได้มาตรฐาน 
  -  ระบบประปาหมู่บ้านยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ 
  -  มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 
  -  บุคลากรมีจ านวนน้อยกว่าปริมาณงานและภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ 
  -  ขาดเครื่องมือที่ทันสมัยในการส ารวจและด าเนินงาน 
  -  ข้อจ ากัดในการปฏิบัติตามระเบียบที่ขาดความชัดเจนและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
  3.  โอกาส (Opportunity) 

 -  มีการจัดท าบัญชีโครงการเกินศักยภาพเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณและขอให้
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องเข้ามาด าเนินการ 

 -  พ.ร.บ. ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 ได้ให้อ านาจแก่ท้องถิ่นในกานจัดการระบบบริการสาธารณะในด้านต่างๆ 

 -  รัฐบาลมีแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ ในรูปงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 
 
 



 

 

4.  อุปสรรค (Treat ) 
-  การเปลี่ยนแปลงและการขัดแย้งทางการเมืองท าให้การพัฒนาล่าช้าและไม่บรรลุเป้าหมาย 

 -  การจัดสรรงบประมาณมีความล่าช้าท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน ระเบียบ 
ข้อกฎหมายมีขั้นตอนปฏิบัติที่ยุ่งยากซับซ้อน 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  1.  จุดแข็ง (Strength) 
  -  บุคลากรที่ศักยภาพและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานเพ่ือส่งเสริมศักยภาพของประชาชน 
  -  มีความพร้อมในการวางแผนและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 
  -  มีงบประมาณที่สามารถบริหารจัดการเองได้ 
  -  มีระเบียบ กฎหมาย และแนวทางการปฏิบัติรองรับ 
  2.  จุดอ่อน (weakness) 
  -  บุคลากรมีจ านวนจ ากัด และไม่มีผู้รับผิดชอบเฉพาะด้าน เช่น ด้านไฟฟ้า และด้าน
สาธารณสุข 
  -  งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลมีน้อยเมื่อเทียบกับปัญหาความต้องการและ
ภารกิจหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อประชาชนในพ้ืนที่ 
  -  สถานศึกษาขาดแคลนอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและมีคุณภาพ 
  -  ข้อจ ากัดด้านระเบียบกฎหมายด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ท าให้ไม่สามารถบริหาร
จัดการได้อย่างทั่วถึงเพียงพอ 
  -  ขั้นตอนในการด าเนินการยังมีการสลับซับซ้อนและยุ่งยาก 
  -  ไม่มีการส ารวจข้อมูลผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือ 
  3.  โอกาส (Opportunity) 

 -  พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 ได้ให้อ านาจแก่ท้องถิ่นในกานจัดการระบบบริการสาธารณะในด้านต่างๆ 

 -  รัฐบาลสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณให้ทั่วกัน เป็นการเพิ่มศักยภาพการพัฒนา 
4.  อุปสรรค (Treat ) 
-  มีการระบาดของโรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก) ในเขตพ้ืนที่อย่างรุนแรง 

 -  ระเบียบ หนังสือสั่งการมีข้อปฏิบัติที่ไม่เอ้ืออ านวยการปฏิบัติ 
 -  สภาวะปัญหาราคาน้ ามันแพงขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา 
 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจฐานรากตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  1.  จุดแข็ง (Strength) 
  -  มีการวางแผนและการประสานงานรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในท้องถิ่น 
  -  มีงบประมาณเป็นของตนเอง 
  -  มีระเบียบข้อมูลที่ดีในการเป็นฐานข้อมูลส าหรับการวางแผนพัฒนา 
  -  มีผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนที่อย่างเพียงพอ 
  -  สามารถบริหารจัดการทรัพยากรให้มีเอกภาพด้วยตนเอง 
  -  มีสภาพทางภูมิศาสตร์และทรัพยากรของท้องถิ่นที่เหมาะสมแก่การพัฒนาอาชีพเกษตร
อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว 
 
 



 

 

  2.  จุดอ่อน (weakness) 
  -  งบประมาณมีไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ 
  -  ขาดการส่งเสริมเงินทุน , การพัฒนาทักษะความรู้ในการประกอบอาชีพ 
  -  ขาดการส่งเสริมตลาดรองรับการผลิต,และแรงงานของท้องถิ่น 
  -  ขาดแนวคิดในการพัฒนาอาชีพรายได้อันเกิดจากภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
  -  การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีมีน้อย 
  -  ขาดทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ความเป็นผู้น าในท้องถิ่น 
  -  ประชาชนไม่ให้ความสนใจที่จะรวมกลุ่มเพ่ือท าอาชีพเสริม 
  -  ขาดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มต่างๆในต าบล 
  3.  โอกาส (Opportunity) 

 -  รัฐบาลให้ความส าคัญของหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการสนับสนุนส่งเสริมการประกอบ
อาชีพด้านการเกษตร 

 -  นโยบายของรัฐาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการ SML , โครงการ
กองทุนหมู่บ้าน เป็นต้น 

 -  หน่วยงานอื่นของรัฐที่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษา 
4.  อุปสรรค (Treat ) 
-  ระบบเศรษฐกิจทั่วโลกตกต่ า และประเทศไทยได้รับผลกระทบในครั้งนี้ด้วย 

 -  สภาวะปัญหาราคาน้ ามันแพงขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา 
 -  ราคาผลผลิตทางเกษตรกรรมตกต่ า 
 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านศาสนา ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
  1.  จุดแข็ง (Strength) 
  -  มีแผนงานและงบประมาณให้ความส าคัญกับการพัฒนาจากการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ท้องถิ่น 
  -  มีการให้ความส าคัญในการสืบสานประเพณีไทยอย่างต่อเนื่อง 
  -  มีประเพณีท้องถิ่นที่ส าคัญในพื้นที่ 
  -  มีการรวบรวมภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
  -  มีองค์กรทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง 
  2.  จุดอ่อน (weakness) 
  -  ยังไม่มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้ปราชญ์ชาวบ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่าง
เป็นรูปธรรม 
  -  เยาวชนไม่มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  3.  โอกาส (Opportunity) 

 -  การสนับสนุนการด าเนินงานจากนโยบายภาครัฐ และราชการที่เก่ียวข้อง 
 4.  อุปสรรค (Treat ) 

-  การเปลี่ยนแปลงทางสัมคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ตามกระแสโลกาภิวัฒน์ 
 -  การพัฒนาด้านเทคโนโลยีเร่งเร้าให้เกิดการแข่งขัน เป็นการกดทับการพัฒนาทางด้าน

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน 
 
  



 

 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
  1.  จุดแข็ง (Strength) 
  -  มีความพร้อมในการวางแผน ประสานงานกับผู้น าและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
  -  มีงบประมาณของตนเอง สามารถบริหารจัดการเองได้ 
  -  มีสภาพทางภูมิศาสตร์ เหมาะสม เช่น น้ าล าห้วยทับทัน และป่าชุมชน 
  2.  จุดอ่อน (weakness) 
  -  งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 
  -  มีกลุ่มผู้มีอิทธิพลลักลอบเข้าท าลายสิ่งแวดล้อม 
  -  ประชาชนขาดความร่วมมือในดูแลสิ่งแวดล้อม 
  3.  โอกาส (Opportunity) 

 -  มีระเบียบ กฎหมาย และแนวทางการปฏิบัติรองรับ 
 -  นโยบายต่างๆของรัฐบาลเอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนา 
 4.  อุปสรรค (Treat ) 

-  ประชาชนไม่ตระหนักถึงความส าคัญและเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ 
-  การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 

 -  การเจริญเติบโตทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ และภาคอุตสาหกรรม และการเพิ่มข้ึนของ
ประชากร 

 

ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย 
  1.  จุดแข็ง (Strength) 
  -  บุคลากรมีศักยภาพพร้อมที่จะทุ่มเทและส่งเสริมกิจกรรม 
  -  มีงบประมาณและสามารถบริหารจัดการด้วยตนเอง 
  -  มีการอุปกรณ์พร้อมในการบรรเทาสาธารณภัยได้เบื้องต้น 
  2.  จุดอ่อน (weakness) 
  -  ขาดความสามัคคีและพลังชุมชนความร่วมมือของประชาชนอย่างจริงจัง 
  -  ขาดความเตรียมพร้อมในเรื่องภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า 
  -  ประชาชนขาดจิตส านึกในด้านการสาธารณะต่างๆ 
  -  ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ยาเสพติด ว่างงาน และความเป็นอยู่ของประชาชนที่ขาดความม่ัง
คงในการด ารงชีวิตเอ้ือต่ออการประกอบอาชญากรรม 

  3.  โอกาส (Opportunity) 
 -  มีนโยบายของรัฐให้ความส าคัญปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 -  มีหน่วยงานต่างๆ พร้อมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

4.  อุปสรรค (Treat ) 
-  ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ากระโดดท าให้สังคมปรับตัวไม่ทันสิ่งเปลี่ยนแปลงไป 
-  การเกิดภัยธรรมชาติที่ไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ 
 
 
 
 
 

 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการด าเนินตาม
นโยบาย   

  1.  จุดแข็ง (Strength) 
  -  มีการส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่าง
สม่ าเสมอ 
  -  มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นในรูปแบบของประชาคม 
  -  มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ เช่น เว็บไซด์ , วารสาน 
  -  มีงบประมาณของตนเอง 
 

  2.  จุดอ่อน (weakness) 
  -  ประชาชนยังขาดความเข้าใจในการท างานขั้นตอนกาท างานและระบบราชการ 
  -  งบประมาณท่ีจะน ามาพัฒนาบุคลากรยังไม่เพียงพอและไม่ต่อเนื่อง 
  -  บุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานท่ีเพ่ิมขึ้น 
  -  ขาดอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพและทันสมัยส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

  3.  โอกาส (Opportunity) 
 -  พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 -  มีหน่วยงานระดับจังหวัดมาตรวจเยี่ยมและให้ค าแนะน าในการปฏิบิตงาน 
 -  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาจัดหลักสูตรให้บุคลากรได้ศึกษา

ต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 -  การปฏิรูประบบราชการมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบอย่าง

จริงจังมากขึ้น 
 4.  อุปสรรค (Treat ) 

-  ผลจากการถ่ายโอนภารกิจท าให้มีภารกิจเพ่ิมขึ้นแต่ไม่มีงบประมาณและบุคลากรรองรับใน
การ 

ปฏิบัติงาน 
-  ระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นไม่จูงใจให้ข้าราชการถ่ายโอนมาสังกัดองค์กรปกครอง

ส่วน 
ท้องถิ่น โดยเฉพาะเรื่องความก้าวหน้าในอาชีพไม่ชัดเจน สิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับและความไม่เป็นธรรม ท าให้
เกิดความรู้สึกไม่มั่นคง 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
ส่วนที่ 3 

รายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ 2562 
************************* 

 องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ  โดยส่วนการคลังได้แสดงบัญชีรายละเอียด  รายรับจริง - รายจ่ายจริง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) เพ่ือให้ประชาชน
ทราบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  
ดังนี้  
  

บัญชีรายละเอียดรายรับ 
 

รายการ 
 ประมาณ  

 รายรับจริง  
+ 

 การรายรับ  - 
รายรับ       
ก.รายได้จัดเก็บเอง       
1.หมวดภาษีอากร        
1.1 ภาษีบ ารุงท้องที่         20,000.00       17,278.90   -          2,721.10 
1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน      30,000.00       25,755.13 -      4,244.87 
1.3 ภาษีป้าย          20,000.00      35,730.00   +       15,730.00 
1.4 อากรฆ่าสัตว์          1,000.00  0.00   -          1,000.00 

รวม       71,000.00      78,764.03   +        7,764.03 
2.หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ
ใบอนุญาต       
2.1 ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์             1,000.00  0.00   -          1,000.00 
2.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง 0.00 

               
35,939.10   -         35,939.10 

2.3 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน
พาณิชย์   1,000.00               2,460.00  

  
+           1,460.00 

2.4 ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ  1,000.00             1,167.58  +              167.58 
2.5 ค่าปรับผิดสัญญา        50,000.00       10,768.00 -          39,232.00 
2.6 ค่าใบอนุญาตประกอบการ
ค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ           10,000.00           4,200.00  -            5,800.00 
2.7 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการ
ควบคุมอาคาร 0.00 10.00 +                10.00 
2.8 ใบอนุญาตอ่ืน ๆ           1,000.00  0.00 -            1,000.00 

รวม      64,000.00        54,544.68  -           9,455.32 
 



 

 

รายการ 
ประมาณการ

รายรับ   รายรับจริง  
+ 
- 

3.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน       
3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร         80,000.00        77,889.37  -            2,110.63  

รวม      80,000.00  77,889.37 -           2,110.63 
4.หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ       
พาณิชย์       
4.1 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์      200,000.00       250,546.00  +          50,546.00 
4.2 รายได้จากสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ 0.00 450.00 +              450.00 

รวม     200,000.00      250,996.00 +         50,996.00 
5.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด       
5.1 ค่าขายแบบแปลน       120,000.00       0.00  -         120,000.00                            
5.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน      80,000.00         99,156.00  -           19,156.00 

รวม    200,000.00      99,156.00  -        100,844.00 
6.หมวดรายได้จากทุน       
6.1 รายได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สิน 45,000.00 0.00 -           45,000.00 

รวม 45,000.00 0.00 -         45,000.00  
ข.รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้       
7.หมวดภาษีจัดสรร       
7.1 ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,100,000.00 1,087,500.12   -           12,499.88 
7.2 ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ 11,500,000.00 10,471,720.51 -      1,028,279.49 
7.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ        20,000.00         16,424.12  -             3,575.88 
7.4 ภาษีสุรา     700,000.00       0.00  -         700,000.00 
7.5 ภาษีสรรพสามิต   1,500,000.00  2,614,903.62     +     1,114,903.62 
7.6 ค่าภาคหลวงแร่        30,000.00         21,150.92  -            8,849.08  
7.7 ค่าภาคปิโตรเลียม        30,000.00         23,064.16  -             6,935.84 
7.8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ที่ดิน      200,000.00       129,943.00  -           70,057.00 
7.9 ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 160,000.00 159,447.14 -                552.86 
7.10 ภาษีจัดสรรอื่นๆ 100,000.00 2,500.00 -           97,499.70 

รวม 15,340,000.00  14,526,653.89  +       813,346.11  
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น       
8.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 12,500,000.00  13,025,730.26  +        525,730.26 

รวม 12,500,000.00 13,025,730.26 +       525,730.26 
รวมรายรับทั้งสิ้น 28,500,000.00  28,113,734.23  -        386,265.77 



 

 

บัญชีรายละเอียดรายจ่าย 
 

รายการ  รหัสบัญชี  ประมาณการรายรับ รายจ่ายจริง  

รายจ่ายตามงบประมาณ       
1.หมวดรายจ่ายงบกลาง 510000         6,721,800.00      6,202,440.00  
2.หมวดเงินเดือนฝ่าย
การเมือง 521000      2,830,350.00       2,757,158.00  
3.เงินเดือนฝ่ายประจ า 522000      7,822,800.00     7,450,232.00  
4.หมวดค่าตอบแทน  531000      1,273,500.00     535,400.00  
5.หมวดค่าใช้สอย  532000      2,986,200.00     2,461,292.82  
6.หมวดค่าวัสดุ 533000      1,256,000.00       952,649.76  
7.หมวดค่าสาธารณูปโภค 534000         1,419,000.00       1,327,554.03  
8.หมวดเงินอุดหนุน 560000      1,291,000.00     1,163,737.39  
9.หมวดค่าครุภัณฑ์ 541000      374,800.00     302,900.00  
10.หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 542000      2,498,050.00     2,142,000.00  
11.หมวดรายจ่ายอื่น  550000        26,500.00  26,500.00  
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น     28,500,000.00  25,321,864.00  

 
     จากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ  บางครั้งก็มีปัญหาและ
อุปสรรคอยู่บ้าง  เนื่องจากข้อจ ากัดในเรื่องงบประมาณ  ระเบียบข้อกฎหมาย  ที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการ
ปฏิบัติงาน  จึงท าให้ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการต่างๆ ได้ทั้งหมด  รวมทั้งไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาความเดือนร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชนได้อย่างทั่วถึง  แต่อย่างไรก็ตามด้วยความเชื่อมั่น  ศรัทธา  และ
ก าลังแรงใจจากพ่ีน้องประชาชนตลอดจน  ความสามัคคี  ร่วมมือร่วมใจของสมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน  พนักงาน
ส่วนต าบล  และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ  และความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันของทีมผู้บริหาร  
กระผมและคณะผู้บริหาร  พร้อมที่จะทุ่มเทท างานอย่างเต็มก าลังและความสามารถ  เพ่ือความสุขของพ่ีน้อง
ประชาชนชาวต าบลอีเซ  และสร้างต าบลอีเซให้เป็น ต าบลที่น่าอยู ่ อย่างยั่งยืนตลอดไป 
 
            ขอบคุณครับ                                                              

                                                                
 

                 (นายสุวรรณ   โสดา) 
                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ 
 
 
 




