
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ก.วิสัยทัศน์ 
 เป็นแหล่งเกษตรพอเพียง  พร้อมเพรียงการค้า  น าพาเศรษฐกิจให้ยั่งยืน 
ช.พันธกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย 
 1. จัดให้มีและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานทางบก ทางน้ า และไฟฟูา 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาการศึกษาของประชาชน 
 3. ส่งเสริมและเสริมสร้างการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบร้อย 
 4. ส่งเสริมและเสริมสร้างการค้า การลงทุน พาณิชยกรรม เกษตรกรรม 
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 6. ส่งเสริมและเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 7. พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่น 
 8. เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์  17 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา 
                              เศรษฐกิจพอเพียง 
  1.1 การพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
  1.2 การพัฒนาเกษตรกรและองค์กรให้มีความเข้มแข็ง 
  1.3 การพัฒนาเพ่ิมมูลค่าสินค้าเพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านการผลิตสินค้าเกษตรและ  
                           เชื่อมโยงเครือข่าย 

1.4 การพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
  2.1 การพัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่เศรษฐกิจ 
                           สร้างสรรค์ 
  2.2 การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว 
  2.3 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
  3.1 การพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
  3.2 การพัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึง 
  3.3 การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่าง 
                              สมดุลและยั่งยืน 
  4.1 การพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
  4.2 การพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
  5.1 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.2 การพัฒนาปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย 
  5.3 การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
  5.4 การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง 
  5.5 เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
  
 



 เป้าประสงค์ 
  1.  ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน อุปโภค และ บริโภคอย่างทั่วถึง 
  2.  สิ่งแวดล้อมแอละทรัพยากรธรรมชาติได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  3.  ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อย 
  4.  การค้า การลงทุน พาณิชยกรรม และ เกษตรกรรม ได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ 
  5.  ส่งเสริมการท่องเที่ยว เผยแพร่ประเพณี และ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่างท่ัวถึง 
 
 ตัวช้ีวัด 
   

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตัวช้ีวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ร้อยละของสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 
2. ร้อยละของเกษตรกรและองค์กรที่มีความเข้มแข็ง 
3. ร้อยละของสินค้าทางการเกษตรที่ได้รับการเพิ่ม
มูลค่า 
4. ร้อยละของแหล่งน้ าที่สามารถใช้ในการท า
การเกษตร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

1. จ านวนโครงการที่ส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. จ านวนสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการปรับปรุง 
3. จ านวนโครงการที่ส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน 

1. ร้อยละของชุมชนที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
2. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการศึกษา 
3. จ านวนประชาชนที่เข้าถึงบริการสุขภาพ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตัวช้ีวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่าง 
                              สมดลุและยั่งยืน 
 

1. ร้อยละของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับการ
ฟ้ืนฟู 
2. จ านวนโครงการที่พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 

ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับบริการสาธารณะด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
3. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
4. จ านวนโครงการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาการเมืองการปกครอง 
5. จ านวนโครงการที่เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และ
เสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
  

  
 
 



 ค่าเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ส่งเสริมการเกษตร และสร้างอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้
ให้กับประชาชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

1. พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้สามารถรองรับ
นักท่องเที่ยวได้ 
2. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้ชุมชนเพื่อให้สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ 
3. ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน 

1. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาท้ังในและนอก
ระบบ 
2. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริการสาธารณสุข
ของหมู่บ้าน การปูองกันและระงับโรคติดต่อ ควบคุม
ปูองกันโรคระบาดในพ้ืนที่  
3. พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ปุวยเอดส์  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น 
ปลูกต้นไม้ อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า การบริหารจัดการ
ขยะ 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยมุ่งสร้างและ
บูรณะถนน ขยายเขตไฟฟูา ประปา และ
สาธารณูปโภคอ่ืน ๆ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของ
ประชาชน 
2. ด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร. เพิ่ม
ประสิทธิภาพการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ให้ความรู้และปลูกจิตส านึก
ให้ประชาชนมีความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ 
เพ่ือความมั่นคงของชาติ 
3. พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการประชาชน
และการปฏิบัติงาน และพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ และสถานที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อมุ่งสร้าง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้พร้อม
บริการประชาชน 

 



 กลยุทธ์ 
  เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของต าบลศรีวิชัย จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความส าคัญกับการวางบทบาท
การพัฒนาต าบลศรีวิชัยในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน รวมทั้งสอดคล้อง
กับศักยภาพและบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้น จึงได้
ก าหนดกลยุทธ์ ดังนี้ 
  1. การส่งเสริมการเกษตรเพื่อเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 
  2. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว และการท านุ  
                        บ ารุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
  3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  
                         สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
  4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 
  5. การบริหารจัดการที่ดี พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค- สาธารณูปการ  
                        และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
  องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย ให้ความส าคัญต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟ้ืนฟู พัฒนาการจัดบริการ
สาธารณะ หรือโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ตลอดจนการพัฒนาด้าน
การศึกษา อันเป็นรากฐานส าคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ให้มีคุณภาพสูง การพัฒนาที่ยั่งยืน ควบคู่กับการ
พัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยยึด
หลักการมีส่วนร่วม ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ รวมถึงการพิจารณา วิเคราะห์
สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนา องค์การบริหารส่วน
ต าบลศรีวิชัย จึงก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์  
ง. การวางแผนงบประมาณ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2549 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟัง
ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  

   องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 
2561 - 2565) รวม 418 โครงการ งบประมาณ 198,899,110 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

จ านวน งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

51 76,655,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 40 10,300,000 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 117 448,269,520 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่าง
สมดุลและยั่งยืน 

29 16,079,800 

ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง 

181 47,594,790 

รวม 418 198,899,110 



จ. การจัดท างบประมาณ 

 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่ 18  เดือน กันยายน พ.ศ. 2563  โดยมีโครงการ
ที่บรรจุไว้อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน  75 โครงการ งบประมาณ จ านวน 12,297,290 บาท สามารถ
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

4 10,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 1 400,000 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 19 6,649560 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่าง
สมดุลและยัง่ยืน 

1 400,000 

ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง 

50 7,025,900 

รวม 75 14,574,460 
 การประเมินผลแผนพัฒนาเป็นการประเมินผลความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 
พ.ศ. 2561 - 2565 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบให้เห็นข้อมูลความแตกต่าง
ของโครงการ/งบประมาณที่ปรากฏตามแผนพัฒนา และโครงการ/งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินการ โดย
แบ่งประเด็นการประเมินผล ดังนี้ 
 1. ประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565  กับข้อบัญญัติงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. 2564 ที่ได้รับอนุมัติ 

 

 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน
โครงการที่
ปรากฏตาม
แผนพัฒนา 

จ านวน
โครงการที่

ได้รับ
อนุมัติ 

จ านวนโครงการ 
ที่ท าจริง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

51 5 1 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 40 15 12 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการ
แข่งขัน 

117 12 12 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบ
บูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 

29 1 1 

ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและ
ความมั่นคง 

181 33 7 

รวม 418 55 20 



2. ประเมินผลงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 - 2565 กับข้อบัญญัติงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. 2564 ที่ได้รับอนุมัติ  

ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

ตามแผนพัฒนา 
งบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมัติ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

76,755,00 100,000 1.30 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 10,300,000 400,000 3.88 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพใน
การแข่งขัน 

448,269,520 6,649,560 1.48 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบ
บูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 

16,079,800 400,000 2.48 

ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิ
บาลและความมั่นคง 

47,594,790 7,025,900 14.76 

รวม 198,899,100 14,574,460 7.33 
ฉ.การใช้จ่ายงบประมาณ 

1. รายจ่ายในการด าเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน 

ล าดับ แผนงาน ประมาณการ จ่ายจริง หมายเหตุ 

1 แผนงานเคหะและชุมชน 3,921,540.00 3,673,452.04  

2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 969,245.00 904,211.00  

3 แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,445,260.00 12,065,182.36  

4 แผนงานการศึกษา 12,404,102.00 11,608,738.26  

5 แผนงานสาธารณสุข 1,027,255.00 602,244.00  

6 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 55,000.00 36,320.00  

7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 132,000.00 74,112.00  

8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 179,300.00 134,480.00  

9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,882,000.00 5,247,000.00  

10 แผนงานการเกษตร 95,000.00 64,747.50  

11 แผนงานการพาณิชย์ 74,000.00 74,000.00  

12 แผนงานงบกลาง 13,815,298.00 13,050,793.00  

รวม 54,000,000.00 47,535,280.16  

 

 

 

 



 2. รายงานการใช้จ่ายเงินตามโครงการในข้อบัญญัติ ปี 2564 

ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญตั ิ

1 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรร
มาภิบาลและความมั่นคง 

โครงการ อบต.จัดกิจกรรมร่วมกับกิจกรรม
จังหวัดเคลื่อนที่บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้าง
รอยยิ้มให้แก่ประชาชน และกิจกรรมหน่วย
แพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 

เงินรายได ้ 95,000 

2 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรร
มาภิบาลและความมั่นคง 

โครงการจิตอาสา เราท าดี เพื่อชาติ ชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 

เงินรายได ้ 30,000 

3 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรร
มาภิบาลและความมั่นคง 

โครงการติดปูายประชาสัมพันธ์ กรณีพบการ
ทุจริต 
 

เงินรายได ้ 10,000 

4 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรร
มาภิบาลและความมั่นคง 

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากร อบต.ศรีวิชัย 
 

เงินรายได ้ 400,000 

5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรร
มาภิบาลและความมั่นคง 

โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 

เงินรายได ้ 70,000 

6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรร
มาภิบาลและความมั่นคง 

โครงการฝึกอบรมแนวปูองกันไฟปุา 
 

เงินรายได ้ 20,000 

7 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน 

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย 

เงินรายได ้ 190,000 

8 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน 

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
 

เงินรายได ้ 50,000 

9 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เงินรายได ้ 1,484,160 

10 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน 

โครงการรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

เงินรายได ้ 80,000 

11 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณ์ 

เงินรายได ้ 50,000 

12 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน 

โครงการพัฒนาชีวิตผู้สูงอายุ 
 

เงินรายได ้ 15,000 

13 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน 

โครงการประชุมประชาคมต าบลศรีวิชัย 
 

เงินรายได ้ 18,000 

14 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน 

โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
 

จัดกิจกรรมแบบ
ไม่ใช้งบประมาณ

(เนื่องจาก 
COVID-19) 

10,000 

15 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน 

โครงการรณรงค์ ให้ความรู้แก่ เด็ กและ
เยาวชน 
 

เงินรายได ้ 20,000 



16 การพัฒนาการค้า การลงทุนแลการท่องเที่ยว โครงการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น (ลอยกระทง) 

เงินรายได ้ 200,000 

17 การพัฒนาการค้า การลงทุนแลการท่องเที่ยว โครงการอบรมและเข้าค่ายธรรมะเด็ก
นักเรียนในเขตต าบลศรีวิชัย 

เงินรายได ้ 20,000 

18 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการฝึกอบรมการขยายพันธุ์พืช 
 

เงินรายได ้ 20,000 

19 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการฝึกอบรมการปูองกันและก าจัดโรค
พืช 

เงินรายได ้ 20,000 

20 ก า ร พั ฒ น า ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน 

โครงการปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ 
 

เงินรายได ้ 20,000 

21 ก า ร พั ฒ น า ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน 

โครงการปลูกหญ้าแฝก 
 

เงินรายได ้ 20,000 

22 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรร
มาภิบาลและความมั่นคง 

โครงการก่อสร้างศาลาพักญาติ ม.8 
 

เงินรายได ้ 399,000 

23 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรร
มาภิบาลและความมั่นคง 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.12 
 

เงินรายได ้ 400,000 

24 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรร
มาภิบาลและความมั่นคง 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 
 

เงินรายได ้ 400,000 

25 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรร
มาภิบาลและความมั่นคง 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.13 
 

เงินรายได ้ 400,000 

26 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรร
มาภิบาลและความมั่นคง 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10 
 

เงินรายได ้ 400,000 

27 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรร
มาภิบาลและความมั่นคง 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังกั้นบ่อฮ้าง ม.6 
 

เงินรายได ้ 400,000 

28 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรร
มาภิบาลและความมั่นคง 

โครงการก่อสร้างบันไดลงห้วยดินแดงล้อม
ก าแพงกั้นดิน ม.16 

เงินรายได ้ 400,000 

29 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรร
มาภิบาลและความมั่นคง 

โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล. ม.7 
 

เงินรายได ้ 400,000 

30 ก า ร พั ฒ น า ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู 
พร้อมฝาปิด ม. 5 

เงินรายได ้ 400,000 

31 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรร
มาภิบาลและความมั่นคง 

จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก 
 

เงินรายได ้ 80,000 

32 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรร
มาภิบาลและความมั่นคง 

จัดซื้อโต๊ะแสตนเลส 
 

เงินรายได ้ 90,000 

33 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรร
มาภิบาลและความมั่นคง 

จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร 
 

เงินรายได ้ 3,500 



34 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรร
มาภิบาลและความมั่นคง 

จัดซื้อเต้นท์ 
 

เงินรายได ้ 200,000 

35 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรร
มาภิบาลและความมั่นคง 

จัดซื้อกรวยจราจร เงินรายได ้ 16,200 

36 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรร
มาภิบาลและความมั่นคง 

จัดซื้อกระบองไฟกะพริบ 
 

เงินรายได ้ 13,200 

37 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรร
มาภิบาลและความมั่นคง 

จัดซื้อปูายจราจร 3 เหลี่ยม 
 

เงินรายได ้ 96,000 

38 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรร
มาภิบาลและความมั่นคง 

จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ 
 

เงินรายได ้ 25,000 

39 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรร
มาภิบาลและความมั่นคง 

จัดซื้อถังดับเพลิงชนิดเหลวระเหย 
 

เงินรายได ้ 7,000 

40 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรร
มาภิบาลและความมั่นคง 

จัดซื้อสายส่งน้ าดับเพลิงแบบยาง 3 ชั้น 
 

เงินรายได ้ 11,000 

41 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรร
มาภิบาลและความมั่นคง 

จัดซื้อเสื้อ+กางเกง (ดับเพลิง) 
 

เงินรายได ้ 13,500 

42 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรร
มาภิบาลและความมั่นคง 

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด (มอก.) 
 

เงินรายได ้ 5,500 

43 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน 

โครงการรวมน้ าใจต้านภัยยามยาก 
 

เงินรายได ้ 10,000 

44 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรร
มาภิบาลและความมั่นคง 

โครงการขยายเขตไฟฟูา บ้านแก้ง หมู่ที่ 15  
 

เงินรายได ้ 400,000 

45 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรร
มาภิบาลและความมั่นคง 

โครงการขยายเขตไฟฟูา บ้านแก้ง หมู่ที่ 3 
 

เงินรายได ้ 400,000 

46 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรร
มาภิบาลและความมั่นคง 

โครงการขยายเขตไฟฟูา บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ 
14 

เงินรายได ้ 400,000 

47 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรร
มาภิบาลและความมั่นคง 

โครงการขยายเขตไฟฟูา บ้านโนนสวาท หมู่
ที่ 9 

เงินรายได ้ 400,000 

48 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรร
มาภิบาลและความมั่นคง 

โครงการขยายเขตไฟฟูา บ้านร่มเย็น หมู่ที่ 
11 

เงินรายได ้ 400,000 

49 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรร
มาภิบาลและความมั่นคง 

โครงการขยายเขตไฟฟูา บ้านศรีวิชัย หมู่ที่ 
1 
 

เงินรายได ้ 400,000 

50 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรร
มาภิบาลและความมั่นคง 

โครงการขยายเขตไฟฟูา บ้านหัวนา หมู่ที่ 4 เงินรายได ้ 400,000 

51 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรร
มาภิบาลและความมั่นคง 

โครงการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน
ออมวันละบาท 
 

เงินรายได ้ 20,000 



52 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรร
มาภิบาลและความมั่นคง 

โ ค ร ง กา รศู น ย์ ปฏิ บั ติ ก า ร ร่ ว ม ในกา ร
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ าเภอวานรนิวาส 

เงินรายได ้ 13,000 

53 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน 

โครงการอุดหนุนส่วนราชการ 
 

เงินรายได ้ 3,654,400 

54 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน 

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
 

เงินรายได ้ 320,000 

55 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรร
มาภิบาลและความมั่นคง 

โครงการประเมินความพึงพอใจการบริการ
ประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบล    
ศรีวิชัย 

จัดกิจกรรมแบบ
ไม่ใช้งบประมาณ

(เนื่องจาก 
COVID-19) 

25,000 

56 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรร
มาภิบาลและความมั่นคง 

โครงการประกวดค าขวัญต่อต้านทุจริต 
 

จัดกิจกรรมแบบ
ไม่ใช้งบประมาณ

(เนื่องจาก 
COVID-19) 

10,000 

57 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรร
มาภิบาลและความมั่นคง 

โครงการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจ
เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

จัดกิจกรรมแบบ
ไม่ใช้งบประมาณ

(เนื่องจาก 
COVID-19) 

15,000 

58 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรร
มาภิบาลและความมั่นคง 

โครงการให้ความรู้แก่พนักงานส่วนต าบล
และประชาชนทั่ ว ไป เรื่ องพรบ.ข้อมูล
ข่าวสาร พ.ศ. 2540 

จัดกิจกรรมแบบ
ไม่ใช้งบประมาณ

(เนื่องจาก 
COVID-19) 

15,000 

59 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรร
มาภิบาลและความมั่นคง 

โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดท าแผนห้า
ปีหรือทบทวนแผนพัฒนา หรือแผนชุมชน 
 

จัดกิจกรรมแบบ
ไม่ใช้งบประมาณ

(เนื่องจาก 
COVID-19) 

20,000 

60 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรร
มาภิบาลและความมั่นคง 

โครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนโครงการ
ส า หรั บ ผู้ บ ริ ห า รพนั ก ง านส่ ว นต า บล       
ผู้น าชุมชน 

จัดกิจกรรมแบบ
ไม่ใช้งบประมาณ

(เนื่องจาก 
COVID-19) 

20,000 

61 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรร
มาภิบาลและความมั่นคง 

โครงการจัดประชุมชี้แจงนโยบายและพิธี
สวนสนามเนื่องในวัน อปพร. 

จัดกิจกรรมแบบ
ไม่ใช้งบประมาณ

(เนื่องจาก 
COVID-19) 

10,000 

62 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรร
มาภิบาลและความมั่นคง 

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน 

จัดกิจกรรมแบบ
ไม่ใช้งบประมาณ

(เนื่องจาก 
COVID-19) 

135,000 

63 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน 

โครงการศึกษาดู งานนอกสถานที่ เพื่ อ
เสริมสร้างพัฒนาการให้เด็กนักเรียน 

จัดกิจกรรมแบบ
ไม่ใช้งบประมาณ

(เนื่องจาก 
COVID-19) 

30,000 

64 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน 

โครงการฝึกอบรมทบทวนการบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

จัดกิจกรรมแบบ
ไม่ใช้งบประมาณ

(เนื่องจาก 
COVID-19) 

20,000 

65 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน 

โครงการลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและ
กล่องโฟม 
 
 

จัดกิจกรรมแบบ
ไม่ใช้งบประมาณ

(เนื่องจาก 
COVID-19) 

15,000 



66 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ 
 

จัดกิจกรรมแบบ
ไม่ใช้งบประมาณ

(เนื่องจาก 
COVID-19) 

15,000 

67 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน 

โครงการพัฒนาผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง 
 

จัดกิจกรรมแบบ
ไม่ใช้งบประมาณ

(เนื่องจาก 
COVID-19) 

15,000 

68 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน 

โครงการวัยเรียน วัยใส ห่างไกลโรคเอดส์ 
 
 

จัดกิจกรรมแบบ
ไม่ใช้งบประมาณ

(เนื่องจาก 
COVID-19) 

15,000 

69 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ปุวยเอดส์ 

จัดกิจกรรมแบบ
ไม่ใช้งบประมาณ

(เนื่องจาก 
COVID-19) 

10,000 

70 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรร
มาภิบาลและความมั่นคง 

โครงการ อบต.เคลื่อนที่ 
 

จัดกิจกรรมแบบ
ไม่ใช้งบประมาณ

(เนื่องจาก 
COVID-19) 

30,000 

71 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน 

โครงการครอบครัวอบอุ่นเพิ่มพูนศักยภาพ
ความเข้มแข็งชุมชน 

จัดกิจกรรมแบบ
ไม่ใช้งบประมาณ

(เนื่องจาก 
COVID-19) 

15,000 

72 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
สตรีต าบลศรีวิชัย 

จัดกิจกรรมแบบ
ไม่ใช้งบประมาณ

(เนื่องจาก 
COVID-19) 

20,000 

73 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน 

โครงการแข่งขันกีฬา และร่วมแข่งขันกีฬา 
ประจ าปี 2563 

จัดกิจกรรมแบบ
ไม่ใช้งบประมาณ

(เนื่องจาก 
COVID-19) 

300,000 

74 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรร
มาภิบาลและความมั่นคง 

โครงการส่ ง เสริมการเกษตรตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

จัดกิจกรรมแบบ
ไม่ใช้งบประมาณ

(เนื่องจาก 
COVID-19) 

20,000 

 

3. รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 

ล าดับ
ที ่

โครงการเงินอุดหนุน ตามข้อบัญญัติ จ่ายจริง คงเหลือ หมายเหตุ 

1 ค่าสนับสนุนการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย 
(ท้ัง 6 ศูนย์) 

1,546,000.00 1,546,000.00 - *เหลือเป็นเงิน
สะสม 

2 กองทุนสวัสดิการชุมชนออมวันละบาท 20,000.00 20,000.00 -  

3 โครงการรวมน้ าใจ ต้านภัยยามยาก 10,000.00 10,000.00 -  

4 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 320,000.00 320,000.00 -  

5 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

13,000.00 13,000.00 -  



อ าเภอวานรนิวาส 

6 อุดหนุนส่วนราชการ  

-รร.บ้านศรีวิชัย                    616,000 

-รร.บ้านดอนแดง                  444,000 

-รร.บ้านโคกสะอาด               388,000 

-รร.บ้านห้วยแสง                  412,000 

-รร.บ้านแก้ง                       384,000 

-รร.บ้านโนนอุดม                  568,000 

-รร.ชุมชนขัวสูงสวรรค์            832,000 

-สภาวัฒนธรรมอ าเภอวานรนิวาส   

3,700,200.00 

667,800.00 

403,200.00 

399,000.00 

432,600.00 

424,200.00 

672,000.00 

701,400.00 

10,000.00 

3,700,200.00 

 

- 

 

 

รวม 9,319,400 9,319,400 -  

ช. ผลการด าเนินงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย  ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 

2562 ในเขตพ้ืนที่โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนใน
พ้ืนที่ จนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง     
โดยมีตัวอย่างผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

 
 การมอบสิ่งของแก่ผู้กักตัวจากโรคไวรัสโคโรน่า-2019 (โควิด-19) เพ่ือเป็นการช่วยเหลือประชาชนใน

พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรน่า – 2019  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การออกตรวจตลาดชุมชน เพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า-2019 (โควิด-19) องค์การบริหารส่วนต าบล
ศรีวิชัยร่วมกับทางปกครองอ าเภอ,สาธารณสุขอ าเภอ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ร่วมกันออกตรวจและ     
ให้ค าแนะน าในการปูองกันโรคไวรัสโคโรน่า-2019 (โควิด-19) 

 

 

 
 
 
 
 



การออกพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับชุมชน และบ้านเรือนของประชาชนที่มีคนติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 (โค
วิด-19) 

 
 
 
 



กิจกรรมการรณรงค์ปลูกจิตส านึกในการต่อต้านยาเสพติด ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยองค์การ
บริหารส่วนต าบลศรีวิชัย ร่วมโรงเรียนบ้านแก้ง,สถานีต ารวจภูธรศรีวิชัย เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน
ในพ้ืนที่ได้ตระหนักถึงภัยอันตรายของยาเสพติดและเป็นการปูองกันบุตรหลานของตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด 

 

 
 
 

 
  



ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
1. ปัญหาและอุปสรรค์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก มีงบประมาณในการ

บริหารจัดการจ านวนจ ากัดท าให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ครอบคลุมทุกด้านทุกพ้ืนที่และ
ทุกภารกิจท าให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย ไม่เป็ นไปตามแผนพัฒนาจากการที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาได้ตรวจสอบและติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ได้สรุปปัญหาและ
อุปสรรคไว้ ดังนี้ 

 1. โครงการในแผนพัฒนามีจ านวนมากท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ทั้งหมด และไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ได้วางแผนไว้ท าให้อัตราความส าเร็จในการน าแผนไปปฏิบัติอยู่ในระดับต่ า 

 2. จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงานตามภารกิจและจุดมุ่งหมายในการพัฒนา 
 3. ระยะเวลาในการด าเนินงานบางโครงการไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่ตั้งไว้เนื่องจาก

ได้รับการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนจากส่วนกลางล่าช้า 
 4. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควรมีเพียงผู้เข้าร่วมประชาคมเพียงบางกลุ่มไม่ครอบคลุมทุก

กลุ่มตามเปูาหมายที่ก าหนดเนื่องจากยังขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการมีส่วนร่วมและความส าคัญของการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นและหน้าที่ของพลเมืองที่ดี 

 5. ในปีงบประมาณที่ผ่านมาประเทศไทยต้องเจอกับสถานการณ์ของโรคระบาด COVIC - 19ไป
ทั่วทั้งประเทศ ท าให้มีผลกระทบการด าเนินงานตามโครงการเพราะการด าเนินงานนั้นต้องเกี่ยวเนื่องกับประชาชนใน
พ้ืนที่จ านวนมาก จึงไม่สามารถด าเนินการตามโครงการได้  

2. ข้อเสนอแนะ 
 1. การจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านควรมีการจัดเรียงล าดับความส าคัญของปัญหาความต้องการ 
 2. ไม่ควรบรรจุแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาจ านวนมาก เพราะจะท าให้ไม่สามารถด าเนินการ

ได้ทั้งหมดและไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ได้วางแผนไว้ 
 3. ในการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี ต้องค านึงถึงระยะเวลาในการด าเนินงานจริง และ

งบประมาณในแต่ละไตรมาตรที่จะได้รับในการจัดสรร  จึงจะท าให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
 4. ในการจัดท ากิจกรรมและโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณถัดไป ให้ค านึงถึงสถานการณ์         

ที่เปลี่ยนไปตามนวัตวิถีใหม่ การด ารงชีวิตของประชาชนในปัจจุบันด้วย 
 


