
 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการประจ าปีงบประมาณ 2565 

(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565) 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 

อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูม ิ
 

 
 



 

ค ำน ำ 
รายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปีฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ งาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง นั้น เพื่อน าผลที่ได้จากการรายงานไปใช้
เป็นข้อมูล ส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และน าไปสู่การปฏิบัติและด าเนินการ
ต่อไป  

 

                                                                                        องค์การบริหารสว่นต าบลถ้ าวัวแดง 
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สรุปโครงกำรและงบประมำณตำมแผนพัฒนำทอ้งถิ่นห้ำปี 

(ระหว่ำงเดือนตุลำคม 2564 - กันยำยน 2565) 

ยุทธศาสตร ์ จ านวนโครงการ ผลการด าเนินงาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 29 29 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ - - 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและการส่งเสริม

คุณภาพชวีิต 
33 25 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมือง การบริหาร 9 7 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
2 1 

6. บัญชีครุภัณฑ ์ 20 16 
รวมทั้งสิ้น 93 78 
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ผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ที่ไดร้ับเงินอุดหนุนและเงินสะสม 

ประจ าปีงบประมาณ  2565 

1. โครงการที่จา่ยจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ด้านโครงสรา้งพื้นฐานการคมนาคม 

ที่ 
โครงการตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
ห้าป ี(พ.ศ. 2561 – 2565) 

โครงการที่
ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บริเวณท่ี 

ท าการ อบต. 
38,000 38,000 - ข้อบัญญัต ิ

2. โครงการก่อสร้างป้าย
ประชาสัมพันธ์  

ที่ท าการ อบต.ถ้ าวัวแดง 
81,000 80,000 1,000 ข้อบัญญัต ิ

3. โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภา  
อบต.ถ้ าวัวแดง 

155,000 153,591 1,409 ข้อบัญญัต ิ

4. โครงการติดตั้งไฟสาธารณะ
พลังงานแสงอาทิตย์ บ.นางแต๋น  

ม.9 
75,000 74,000 1,000 ข้อบัญญัต ิ

5. อุดหนุนส านักงานการไฟฟ้า  
อ.หนองบัวแดง ม.2 

100,000 99,935.86 64.14 ข้อบัญญัต ิ

6. อุดหนุนส านักงานการไฟฟ้า  
อ.หนองบัวแดง ม.4 

100,000 99,973.31 26.69 ข้อบัญญัต ิ

7. อุดหนุนส านักงานการไฟฟ้า  
อ.หนองบัวแดง ม.5 

149,032.81 149,032.81 - ข้อบญัญัต ิ

8. อุดหนุนส านักงานการไฟฟ้า  
อ.หนองบัวแดง ม.5 

470,000 450,966.48 19,033.52 ข้อบัญญัต ิ

9. อุดหนุนส านักงานการไฟฟ้า  
อ.หนองบัวแดง ม.6 

100,000 99,995.78 4.22 ข้อบัญญัต ิ

10. อุดหนุนส านักงานการไฟฟ้า  
อ.หนองบัวแดง ม.8 

137,167.19 134,999.76 2,167.43 ข้อบัญญัต ิ

11. อุดหนุนส านักงานการไฟฟ้า  
อ.หนองบัวแดง ม.12 

135,000 134,976.22 23.78 ข้อบัญญัต ิ

12. โครงการปรับปรุงถนนทางแอสฟัล
ติกคอนกรีต ร้านค้า - ทางเข้าวัด  

ม.1 
153,000 152,000 1,000 ข้อบัญญัต ิ

13. โครงการปรับปรุงถนนทางแอสฟัล
ติกคอนกรีต หน้าบ้านก านัน
สังวาล - ท้ายหมู่บ้าน  ม.1 

247,000 246,000 1,000 ข้อบัญญัต ิ

14. ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดย
การลงหินคลุก  ม.2 

185,000 151,500 33,500 ข้อบัญญัต ิ

15. โครงการขุดลอกคลองยางเตี้ย  
ม.2 

115,000 114,000 1,000 ข้อบัญญัต ิ
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ที่ 

โครงการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

ห้าป ี(พ.ศ. 2561 – 
2565) 

โครงการที่
ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
เบิกจ่าย คงเหลือ 

16. โครงการปรับปรุงถนนทางแอส
ฟัลติก 

คอนกรีต  ม.3 
400,000 399,000 1,000 ข้อบัญญัต ิ

17. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นไป 

วัดป่า  ม.4 
300,000 299,000 1,000 ข้อบัญญัต ิ

18. โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตร โดยการลงหินคลุก
บางช่วงบางตอน สายนางจันยา  

ม.5 

181,000 145,000 36,000 ข้อบัญญัต ิ

19. โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตร โดยการลงหินคลุก
บางช่วงบางตอน สายเจ้น้อย

เสาปูน ม.5 

119,000 97,000 22,000 ข้อบัญญัต ิ

20. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หน้าบ้านแม่ประกาย ม.6 

300,000 299,000 1,000 ข้อบัญญัต ิ

21. โครงการก่อสร้างลานออกก าลัง
กาย ม.7 

200,000 199,000 1,000 ข้อบัญญัต ิ

22. โครงการก่อสร้างหอกระจาย
ข่าว ม.8 

78,800 76,800 2,000 ข้อบัญญัต ิ

23. โครงการก่อสร้างฝายแกนคัน
ดิน  

(ล าเจาะ)  ม.8 
165,000 165,000 - ข้อบัญญัต ิ

24. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
บ้านตาถุย ม.9 

176,000 175,000 1,000 ข้อบัญญัต ิ

25. โครงการปรับปรุงถนนทางแอส
ฟัลติก 

คอนกรีต  ซอยบ้านตาแหลม ม.
9 

197,000 196,000 1,000 ข้อบัญญัต ิ

26. โครงการปรับปรุงถนนทางแอส
ฟัลติก 

คอนกรีต  หน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน 
ม.10 

400,000 399,000 1,000 ข้อบัญญัต ิ

27. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนายบุญธรรม ม.11 

257,000 256,000 1,000 ข้อบัญญัต ิ

28. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายวัดป่าวังทอง ม.11 

144,000 143,000 1,000 ข้อบัญญัต ิ

29. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สามแยกบ้านครูหนุ่ม ม.12 

265,000 265,000 - ข้อบัญญัต ิ

 รวม 5,423,000 5,292,771.22 130,228.78  
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ยุทธศาสตร์ที ่ 2  ด้านเศรษฐกิจ 

ที่ 
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ห้าป ี(พ.ศ. 2561 – 2565) 

โครงการที่
ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

- - - - - - 

 

ยุทธศาสตร์ที ่ 3  ด้านสงัคมและการส่งเสริมคุณภาพชวีิต 

ที่ 
โครงการตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
ห้าป ี(พ.ศ. 2561 – 2565) 

โครงการที่
ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง 
ศพด. 

6,000 4,000 2,000 ข้อบัญญัต ิ

2. อุดหนุนโรงเรียนภายในต าบล 
โครงการเข้าค่าย - พักแรม 

30,000 - 30,000 ข้อบัญญัต ิ

3. อุดหนุนโรงเรียนภายในต าบล 
โครงการกีฬาศูนย์ฯ 

30,000 30,000 - ข้อบัญญัต ิ

4. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติดภายในต าบล 

90,000 90,000 - ข้อบัญญัต ิ

5. อุดหนุนโครงการบุญกระธูป 90,000 90,000 - ข้อบัญญัต ิ

6. ค่าใช้จ่ายโครงการแห่บุญกระธูป 100,000 100,000 - ข้อบัญญัต ิ
7. โครงการงานประเพณีท้องถิ่น 150,000 119,000 31,000 ข้อบัญญัต ิ
8. โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์

และขึ้นทะเบียนสัตว์ 
13,550 5,100 8,450 ข้อบัญญัต ิ

9. ค่าใช้จ่ายส าหรบัขับเคล่ือน
โครงการสัตว์ปลอดโรค 

56,400 55,400 1,000 ข้อบัญญัต ิ

10. อุดหนุนโครงการส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง

พระราชด าร ิ
240,000 240,000 - ข้อบัญญัต ิ

11. โครงการจัดท าหมันสุนัขและแมว 15,000 14,975 25 ข้อบัญญัต ิ
12. โครงการอบรมให้ความรู้เครื่องพ่น

หมอกควัน 
30,000 - 30,000 ข้อบัญญัต ิ

13. โครงการช่วยเหลือประชาชนที่
ได้รับผลกระทบจาก โควิด 19 

50,000 44,920 5,080 ข้อบัญญัต ิ

14. โครงการสงเคราะห์และช่วยเหลือ
ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส 

100,000 99,220 780 ข้อบัญญัต ิ

15. โครงการจัดงานวันสตรีสากล 30,000 - 30,000 ข้อบัญญัต ิ
16. โครงการตั้งจุดตรวจเทศกาลปี

ใหม่และสงกรานต์ 
60,000 59,038 962 ข้อบัญญัต ิ

17. โครงการบริหารจัดการหน่วยกู้ชีพ 20,000 - 20,000 ข้อบัญญัต ิ

18. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยใน

สถานศึกษา 
30,000 - 30,000 ข้อบัญญัต ิ

19. โครงการป้องกนัแก้ปัญหายาเสพ
ติด 

10,000 - 10,000 ข้อบัญญัต ิ



20. อุดหนุนโครงการป้องกันแก้ปัญหา 
ยาเสพติด 

10,000 - 10,000 ข้อบัญญัต ิ

21. เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

66,000 61,500 4,500 ข้อบัญญัต ิ

22. เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 12,273,600 11,703,800 569,800 ข้อบัญญัต ิ
23. เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ 4,636,800 4,381,600 255,200 ข้อบัญญัต ิ
24. เงินสมทบกองทุนส านักงาน

หลักประกันสุขภาพ 
200,000 200,000 - ข้อบัญญัต ิ

25. สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศพด. 382,720 370,568 12,152 ข้อบัญญัต ิ
26. สนับสนุนอาหารเสริม (นม) สพฐ. 1,973,920 1,820,804 153,116 ข้อบัญญัต ิ
27. สนับสนุนอาหารกลางวัน ศพด. 978,680 978,642 38 ข้อบัญญัต ิ
28. สนับสนุนอาหารกลางวัน สพฐ. 3,985,800 3,960,600 25,200 ข้อบัญญัต ิ
29 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 80,000 64,000 16,000 ข้อบญัญัต ิ

30. ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด. 312,800 311,100 1,700 ข้อบัญญัต ิ
31. ค่าจัดการศึกษา ศพด. 175,920 160,460 15,460 ข้อบัญญัต ิ
32. โครงการพัฒนาหลักสูตรจัดการ

เรียนรู้ 
30,000 - 30,000 ข้อบัญญัต ิ

33. โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาด้านต่างๆ  ศพด. 

30,000 29,450 550 ข้อบัญญัต ิ

 รวม 26,287,190 24,930,177 1,357,013  
 

ยุทธศาสตร์ที ่ 4  การพฒันาด้านการเมืองการบริหาร 

ที่ 

โครงการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

ห้าป ี(พ.ศ. 2561 – 
2565) 

โครงการที่
ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 660,000 593,468.10 66,531.90 ข้อบัญญัต ิ
2. โครงการจัดเวทีประชาคม 10,000 - 10,000 ข้อบัญญัต ิ
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันส าคัญ

ต่างๆ 
100,000 10,000 90,000 ข้อบัญญัต ิ

4. โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนฯ 

20,000 - 20,000 ข้อบัญญัต ิ

5. ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

20,000 - 20,000 ข้อบัญญัต ิ

6. เงินสมทบกองทุน (กบท) 484,400 484,400 - ข้อบัญญัต ิ
7. เงินส ารองจ่าย 796,425 222,797.45 573,627.55 ข้อบัญญัต ิ

8. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 183,000 110,814 72,186 ข้อบัญญัต ิ
9. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

ประกันสังคม 
15,000 6,800 8,200 ข้อบัญญัต ิ

 รวม 2,288,825 1,428,279.55 860,545.45  
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ยุทธศาสตร์ที ่ 5  การพฒันาด้านทรพัยากรและสิ่งแวดล้อม 

ที่ 
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ห้าป ี(พ.ศ. 2561 – 2565) 

โครงการที่
ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อต้นไม้ 100,000 100,000 - ข้อบัญญัต ิ
2. โครงการพัฒนาป่าชุมชนต าบลถ้ าวัวแดง 50,000 - 50,000 ข้อบัญญัต ิ
 รวม 150,000 100,000 50,000  

 
บัญชีครุภัณฑ ์

ที่ 
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ห้าป ี(พ.ศ. 2561 – 2565) 

โครงการที่
ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. ตู้ล าโพงแบบแขวน  4  ตัว 8,000 8,000 - ส านักปลัด 

2. เครื่องคอมพิวเตอร์  2  เครื่อง 44,000 44,000 - ส านักปลัด 
3. เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง 8,600 8,600 - ส านักปลัด 
4. เครื่องส ารองไฟ 3 เครื่อง 7,500 7,500 - ส านักปลัด 
5. ตู้เก็บเอกสาร 3 หลัง 15,000 15,000 - กองคลัง 

6. โต๊ะคอมพิวเตอร์ 1 ตัว 3,000 2,500 500 กองคลัง 

7. เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 4,300 4,300 - กองคลัง 
8. โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอ้ี 2 ชุด 9,000 9,000 - การศึกษา 
9. ตู้เก็บเอกสารแบบ 10 ลิ้นชัก 6 หลัง 45,000 25,800 19,200 การศึกษา 

10. ตู้เก็บเอกสารแบบ 6 ลิ้นชัก 1 หลัง 5,000 4,700 300 การศึกษา 

11. เก้าอี้ส านักงาน 12 ตัว 24,000 24,000 - การศึกษา 

12. ชั้นวางรองเท้าส าหรับเด็ก 10 ตัว 30,000 - 30,000 การศึกษา 
13. ชั้นวางแก้วแบบไม้ จ านวน 1 ตัว 1,500 - 1,500 การศึกษา 
14. โต๊ะอนุบาลหน้าขาวพร้อมม้านั่งยาว  

5 ชุด 
20,000 20,000 - การศึกษา 

15. เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 22,000 22,000 - การศึกษา 
16. เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง 8,000 8,000 - การศึกษา 
17. เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี 1 เครื่อง 10,000 10,000 - การศึกษา 
18. ตู้เก็บเอกสาร 1 หลัง 5,000 5,000 - สวัสดิการ 

19. นั่งร้านพร้อมล้อ 2 ชุด 4,600 - 4,600 กองช่าง 

20. เครื่องตัดเหล็ก ขนาด 14 นิ้ว 8,000 - 8,000 กองช่าง 
 รวม 282,500 218,400 64,100  

 
 
 
 
 
 
 



 
-7- 

 
จากผลการด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 
ได้ประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 
ถึง เดือนกันยายน 2565 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) จ านวนโครงการ
ทั้งหมด  93 โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรคมนำคม 
จ านวนโครงการทั้งหมด  29  โครงการ  จ านวนที่ได้ด าเนินการ  29  โครงการ 
จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  -  โครงการ 

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
จ านวนโครงการทั้งหมด  -  โครงการ  จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการ  -  โครงการ  
จ านวนนวนโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ  -  โครงการ 

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
จ านวนโครงการทั้งหมด  33  โครงการ  จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการ  25  โครงการ  
จ านวนโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ  8  โครงการ 

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
จ านวนโครงการทั้งหมด  9  โครงการ  จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการ  7  โครงการ  
จ านวนโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ  2  โครงการ 

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
จ านวนโครงการทั้งหมด  2  โครงการ   จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการ  1  โครงการ  
จ านวนโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ  1  โครงการ 

6. บัญชีครุภัณฑ์ 
จ านวนโครงการทั้งหมด  20  โครงการ  จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการ  16  โครงการ  
จ านวนโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ  4  โครงการ 
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          แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน    ธันวาคม  2565 

ส่วนที่  2  ยุทธศำสตร์  และโครงกำรในปี  2565  

3.ยุทธศำสตร์และจ ำนวนโครงกำรที่ปรำกฏอยู่ในแผน และจ ำนวนโครงกำรที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศำสตร์ จ ำนวนโครงกำร ผลกำรด ำเนินงำน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 29 29 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ - - 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและการส่งเสริม

คุณภาพชวีิต 
33 25 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมือง การบริหาร 9 7 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
2 1 

6. บัญชีครุภัณฑ ์ 20 16 
รวมทั้งสิ้น 93 78 

 

4.ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปี  2565 

ยุทธศำสตร์ 
โครงกำรตำม

แผนพัฒนำ ปี 2565 
รวมโครงกำรที่

ด ำเนินกำรทั้งสิ้น 

โครงกำรที่ไม่ได้
ด ำเนินกำรตำม
แผนพัฒนำฯ 

จ านวน จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 
29 29 31.18 - - 

2. ด้านเศรษฐกิจ - - - - - 
3. ด้านสังคมและการ

ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

33 25 26.88 8 8.60 

4. ด้านการเมืองการ
บริหาร 

9 7 7.52 2 2.15 

5. ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2 1 1.07 1 1.07 

6. บัญชีครุภัณฑ ์ 20 16 17.20 4 4.30 
รวม 93 78 83.87 15 16.13 
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การเบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 

ยุทธศาสตร ์
งบประมาณ 

จ านวนเงิน ร้อยละ 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 5,423,000 15.75 
2. ด้านเศรษฐกิจ - - 
3. ด้านสังคมและการส่งเสรมิคุณภาพชวีิต 26,287,190 76.35 
4. ด้านการเมืองการบริหาร 2,288,825 6.64 
5. ด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 150,000 0.43 
6. บัญชีครุภัณฑ ์ 282,500 0.83 

                รวม 34,431,515 100 
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ปัญหำ  และอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง ไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ใน
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประชาคมยังมีน้อย ไม่สามารถสะท้อนปัญหา ความต้องการของ
คนส่วนใหญ่ได้ 

3. งบประมาณในการบริหารและพัฒนามีจ านวนจ ากัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาและทันต่อความ
ต้องการของประชาชน ท าให้การพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า 

4. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารยังไม่ทั่วถึง ประชาชนไม่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารนอกจากผู้ที่เกี่ยวข้องที่
ไปประชุม ซึง่ก็ไม่น าข้อมูลมาแจ้งให้กับประชาชนได้ทราบ 
 
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลควรประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
คนในท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถ่ิน 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลควรประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ขององค์กร และมีการแนะน าพร้อมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าถึงเว็บไซต์ขององค์กรด้วย 

3. สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ร่วมประชาคม ถึงการเสนอโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับ
งบประมาณที่องค์กร ได้รับการจัดสรร เพราะการเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่มากเกินศักยภาพของ 
อบต. ที่จะด าเนินการจะท าให้การบริหารนั้นเกิดความล้มเหลวในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ขององค์กร 

4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการเข้ามามีส่วนร่วมและเสนอปัญหา ความต้องการอย่าง
แท้จริงของหมู่บ้านในการจัดการน าปัญหาและความต้องการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 

             คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การด าเนินโครงการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อท้องถิ่นอย่าง  
แท้จริงอยู่ที่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ในการร่วมกันคิด  
กันท า ร่วมกันรับผิดชอบ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ดังกล่าว และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการควรให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้
ทราบอย่างทั่งถึง เพื่อประโยชน์ของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นโดยการพัฒนาที่เกิดขึ้นจะ
เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน 


