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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 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง มาตรา 58 บัญญัติว่า ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งมาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และ
มาตรา 58/5 บัญญัติว่าก่อนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเข้ารับหน้าที่  ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโดยไม่มีการลงมติ  ทั้งนี้  ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนต 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
เพ่ิมเติม  มาตรา 58/5  ... ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี  และให้รายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย   

 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นและ
ประชาชนทราบตามกฎหมายที่บัญญัติไว้ 
  2. เพ่ือรายงานการ รับ – จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ  2563  ให้สภาท้องถิ่นและ
ประชาชนทราบ 
  3. เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี พ.ศ.  2546  ด้านความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 2 
รายงานผลการปฏิบัติงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
*********************************  

 เรียน  ประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ และประชาชนต าบลอีเซ ที่เคารพ 
 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม มาตรา 58/5  ... ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี และให้ประกาศรายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบาย  ไว้โดยเปิดเผย ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย  นั้น    

ตลอดระยะเวลา  1  ปี  ที่ผ่านมา  คือในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  กระผมและคณะ
ผู้บริหาร   ได้มุ่งเน้นที่จะพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่  เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่มากที่สุด  และให้พ่ีน้องประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุดจากการ
บริหารงาน  ตามที่ได้มุ่งหวังเอาไว้ ภายใต้ข้อจ ากัดในหลายๆ ด้าน  ซึ่งกระผมและคณะผู้บริหาร ได้เข้ามา
ด าเนินการจนประสบผลส าเร็จ  เป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง  โดยในการแก้ไขปัญหาเราจะมุ่งเน้นให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมและบุคคลส่วนใหญ่มากที่สุด  ในโอกาสนี้กระผม ขอรายงานผลการด าเนินงานต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ  ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน                                                                                 
  

ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณอนุมัติ เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ 
1 ก่อสร้าง ถนน คสล.จากบ้านนางบุญธรรม มีบุญ ไปทางทิศ

ตะวันตกถึงฟาร์มวัวนายถนอม ทองส าแดง 
357,000 339,000 18,000 

2 ซ่อมแซมถนน คสล. จากบ้านนายเสาร์ ถึงสี่แยกวัดป่าเจริญธรรม   122,000 121,000 1,000 
3 ก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านอีเซไปทางป่าช้าถึงโสกกระแด้ง 467,000 467,000 - 
4 ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านอรุณรังษี ถึงบ้านอีเซใต้ 254,000 253,000 1,000 
5 ปรับปรุงถนนดินสายบ้านห่องเปือยไปโนนเสือโกก 196,000 187,500 8,500 
6 เชื่อมท่อส่งน้ าเพื่อการเกษตรบ้านอีเซไปบ้านน้อยดงเมือง 146,000 146,000 - 
7 ปรับปรุงซ่อมแซมระดับแนวท่อส่งน้ าเพื่อการเกษตร บ้านอีเซ ม.5 63,000 63,000 - 
8 ปรับปรุงต่อเติมท่อส่งน้ าเพื่อการเกษตร บ้านโนน ม.12 20,000 20,000 - 

รวม  8  โครงการ 1,625,000 1,596,500 28,500 
                                                                                

การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณอนุมัติ เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ 

1 โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   4,600,000 4,381,800 218,200 
2 โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ 1,536,000 1,447,200 88,800 
3 โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   30,000 18,000 12,000 
4 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน (อาหารกลางวัน) 1,322,000 895,120 426,880 
5 โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาหารเสริม (นม)   512,000 351,384 160,616 
6 การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 40,000 38,545 1,455 
7 โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ 20,000 20,000 - 
8 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ 30,000 30,000 - 
9 โครงการให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส คนแก่ 

คนชรา 
20,000 8,500 11,500 



 

 

10 สนับสนุนการด าเนินการของสภาเด็กและเยาวชนต าบลอีเซ 64,000 62,040 1,960 
11 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 43,000 42,550 450 
12 โครงการควบคุมและป้องกันโรคระบาดหรือโรคติดต่ออ่ืน 34,500 34,321 179 
13 อุดหนุนกิจกรรมบริจาคโลหิต 9,000 9,000 - 
14 อุดหนุน ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ

ด้านสาธารณสุข 
240,000 240,000 - 

รวม  14  โครงการ 8,500,500 7,578,460 922,040 
 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจฐานรากตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณอนุมัติ เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ 

 -    
        

การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณอนุมัติ เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ 

1 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง   10,000 10,000 - 
2 โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา 30,000 30,000 - 
3 โครงการจัดกิจกรรมงานส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม 

(สรภัญญะ) 
10,000 10,000 - 

4 อุดหนุน โครงการประเพณีบุญข้าวจี่มหัศจรรย์ของดีโพธิ์ศรีสุวรรณ 100,000 100,000 - 
5 อุดหนุน โครงการสนับสนุนกิจกรรมงานกาชาดและการออกร้าน

นิทรรศการในเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทศรีสะเกษ 
20,000 20,000 - 

รวม  5  โครงการ 170,000 170,000  
                                                 
 
                                                                                                                                                                                                              



 

 

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว การกีฬาและนันทนาการ    
ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณอนุมัติ เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ 

1 โครงการแข่งขันกีฬามวลชนต าบลอีเซต้านภัยยาเสพติด 80,000 77,705 2,295 
2 โครงการส่งเสริมการก าจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน 40,000 39,400 600 
3 โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน   5,000 5,000 - 
4 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนการท าปุ๋ยหมักชีวภาพ 10,000 10,000 - 
5 อุดหนุน การเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 

(พ.ศ.2563) “ศรีสะเกษเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการ
แห่งชาติ ครั้งที่ 37 (พ.ศ.2564) “นครล าดวนเกมส์” 

150,000 150,000 - 

6 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและพระราชเสาวนีย์ 20,000 20,000 - 
รวม  6  โครงการ 305,000 302,105 2,895 

 
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 336,000 336,000 - 
3 ด าเนินการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 150,000 133,101 16,899 

รวม  3  โครงการ 506,000 487,601 18,399 
 
 
 
 
 
 



 

 

 การพัฒนาบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณอนุมัติ เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ 

1 โครงการเทิดทูลและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ การจัดงานวัน
รัฐพิธี วันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

20,000 18,000 2,000 

2 โครงการบริหารจัดการองค์กรโปร่งใสตรวจสอบได้ 30,000 26,162 3,838 
3 โครงการสนับสนุนนโยบายส าคัญของรัฐ กระทรวง ทบวง กรม 50,000 46,000 4,000 
4 โครงการประเมินผลประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
30,000 26,500 3,500 

5 อุดหนุน โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีและงานส าคัญอ่ืนๆ 
ของชาติ เพ่ือเทิดทูนปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

80,000 67,400 12,600 

6 อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

50,000 50,000 - 

รวม  6  โครงการ 260,000 234,062 25,938 
              
  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน                 
   1. การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส 2019 ท าให้การด าเนินกิจกรรมที่ร่วมกลุ่มคนจ านวนมากไม่สามารถจัดได้และถูกเลื่อนการจัดไม่มีก าหนด 
   2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประชาคม  ยังมีน้อยไม่สามารถสะท้อนปัญหา  ความต้องการของคนส่วนใหญ่ได้       
   3. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) มีจ านวนมาก ซึ่งไม่สามารถด าเนินการได้ตามที่ได้ตั้งโครงการ/กิจกรรมไว้    
   4. งบประมาณในการบริหารและพัฒนามีจ านวนจ ากัด  ไม่เพียงพอกับการพัฒนาและทันต่อความต้องการของประชาชน จึงท าให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไป  
อย่างล่าช้า 
 
 
 
 
 
 



 

 

ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ด าเนินการจริง 
จ านวนโครงการ จ านวนเงิน 

(บาท) 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง 8 1,596,500 
การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมคณุภาพชีวิต แผนงานงบกลาง ส านักงานปลัด 3 5,847,000 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ 3 1,285,049 
แผนงานสังคมสงเคราะห ์ กองสวัสดิการสังคม 4 120,540 

แผนงานสาธารณสุข ส านักงานปลัด 4 325,871 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจฐานรากตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านเศรษฐกิจฐานราก
ตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง 

แผนงานการเกษตร ส านักงานปลัด - - 

การพัฒนาด้านศาสนา ด้านศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ด้านศาสนา ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จารตี

ประเพณี และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา 5 170,000 

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสิ่งแวดล้อม การ
ท่องเที่ยว การกีฬาและ

นันทนาการ 

แผนงานการเกษตร ส านักงานปลัด 6 302,105 

การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

การจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และรักษาความ

สงบเรียบร้อย 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน ส านักงานปลัด 3 487,601 

การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และการด าเนินตาม 

การบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และการด าเนิน
ตาม 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านักงานปลัด 6 234,062 

รวม    42 10,368,728 
  



 

 

 
ส่วนที่ 3 

รายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ 2563 
************************* 

 องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ  โดยส่วนการคลังได้แสดงบัญชีรายละเอียด  รายรับจริง - รายจ่ายจริงประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  (ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) เพ่ือให้ประชาชนทราบ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  ดังนี้  
  

บัญชีรายละเอียดรายรับ 
 

รายการ 
 ประมาณ  

 รายรับจริง  
+ 

 การรายรับ  - 
รายรับ       
ก.รายได้จัดเก็บเอง       
1.หมวดภาษีอากร        
1.1 ภาษีบ ารุงท้องที       -      -   -           
1.2 ภาษทีี่ดินและสิ่งปลูกสร้าง      45,000.00       11,924.64 -      33,075.36 
1.3 ภาษีป้าย          35,000.00      25,586.00   -           9,414.00 
1.4 อากรฆ่าสัตว์          -  -   -           

รวม       80,000.00      37,510.64   -        42,489.36 
2.หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับใบอนุญาต       
2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขาย
สุรา             0.00  785.70  +              785.70 
2.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
น้ ามันเชื้อเพลิง 0.00 

               
1,850.00  +           1,850.00 

2.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 340.00 +              340.00 
2.4 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 20.00 +                20.00 

2.5 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์    1,000.00               490.00  
  
-              510.00 

2.6 ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ  1,000.00             898.00  -               102.00 
2.7 ค่าปรับผิดสัญญา        30,000.00       1,300.00 -          28,700.00 
2.8 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ           5,000.00           600.00  -            4,400.00 
2.9 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 109.00 +              109.00 
2.10 ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ           0.00  20.00 +                20.00 

รวม      37,000.00        6,413.25  -         30,586.75 
 
 



 

 

รายการ ประมาณการรายรับ รายรับจริง 
+ 
- 

3.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน      
3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  90,000.00       93,924.83  +          3,924.83  

รวม 90,000.00 93,924.83 +           3,924.83 

4.หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ 
พาณิชย์  

  
  

  
  

4.1 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 250,000.00      193,626.00  -         56,374.00 
4.2 รายได้จากสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ 0.00 0.00  

รวม 250,000.00       193,626.00 -         56,374.00 
5.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด      
5.1 ค่าขายแบบแปลน  100,000.00      29,900.00  -        70,100.00                            
5.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน 50,000.00        48,150.00  -          1,850.00 

รวม 150,000.00     78,050.00  -       71,950.00 
6.หมวดรายได้จากทุน      
6.1 รายได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สิน 30,000.00 10,500.00 -          19,500.00 

รวม 30,000.00 10,500.00 -        19,500.00  
ข.รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ 
7.หมวดภาษีจัดสรร      
7.1 ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,100,000.00 1,079,293.47   -          20,706.53 
7.2 ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ 11,500,000.00 9,710,607.24 -     1,789,392.76 
7.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 20,000.00        15,553.16  -            4,446.84 
7.4 ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 0.00 31.00 +                31.00 
7.5 ภาษีสรรพสามิต 2,400,000.00 2,265,794.97     -        134,205.03 
7.6 ค่าภาคหลวงแร่ 20,000.00        19,951.23  -                48.77  
7.7 ค่าภาคปิโตรเลียม 20,000.00        20,141.59  +              141.59 
7.8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมที่ดิน 200,000.00      175,082.00  -          24,918.00 
7.9 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ 150,000.00 231,878.92 +         81,878.92 
7.10 ภาษีจัดสรรอื่นๆ 1,000.00 0.00 -            1,000.00 

รวม 15,411,000.00 13,518,333.58  -     1,892,666.42  
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น      
8.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 12,452,000.00 12,948,511.71  +       496,511.71 

รวม 12,452,000.00 12,948,511.71 +      496,511.71 
รวมรายรับทั้งสิ้น 28,500,000.00 26,886,870.01  -     1,613,129.99 



 

 

 
บัญชีรายละเอียดรายจ่าย 

 

รายการ  รหัสบัญชี  ประมาณการรายรับ รายจ่ายจริง  

รายจ่ายตามงบประมาณ       
1.หมวดรายจ่ายงบกลาง 510000         6,984,080.00      6,632,082.00  
2.หมวดเงินเดือนฝ่าย
การเมือง 521000      2,830,320.00       2,808,720.00  
3.เงินเดือนฝ่ายประจ า 522000      7,216,640.00     6,527,202.42  
4.หมวดค่าตอบแทน  531000      1,526,000.00     833,650.00  
5.หมวดค่าใช้สอย  532000      3,317,000.00     2,655,414.22  
6.หมวดค่าวัสดุ 533000      1,312,500.00       926,309.40  
7.หมวดค่าสาธารณูปโภค 534000         863,000.00       733,502.70  
8.หมวดเงินอุดหนุน 560000      1,407,000.00     1,161,280.00  
9.หมวดค่าครุภัณฑ์ 541000      544,900.00     368,720.00  
10.หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 542000      2,468,560.00     1,078,500.00  
11.หมวดรายจ่ายอื่น  550000        30,000.00  0.00  
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น     28,500,000.00  23,725,380.74  

 
     จากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ  บางครั้งก็มีปัญหาและอุปสรรคอยู่
บ้าง  เนื่องจากข้อจ ากัดในเรื่องงบประมาณ  ระเบียบข้อกฎหมาย  และการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019  จึง
ท าให้ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการต่างๆ ได้ทั้งหมด  รวมทั้งไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน
ให้กบัพ่ีน้องประชาชนได้อย่างทั่วถึง  แต่อย่างไรก็ตามด้วยความเชื่อมั่น  ศรัทธา  และก าลังแรงใจจากพ่ีน้องประชาชน
ตลอดจน  ความสามัคคี  ร่วมมือร่วมใจของสมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน  พนักงานส่วนต าบล  และลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลอีเซ  และความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันของทีมผู้บริหาร  กระผมและคณะผู้บริหาร  พร้อมที่จะทุ่มเท
ท างานอย่างเต็มก าลังและความสามารถ  เพ่ือความสุขของพ่ีน้องประชาชนชาวต าบลอีเซ  และสร้างต าบลอีเซให้เป็น 
ต าบลที่น่าอยู ่ อย่างยั่งยืนตลอดไป 
 
            ขอบคุณครับ                                                                                                 

                                                                
                 (นายสุวรรณ   โสดา) 
                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ 
 
 



 

 

 




