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รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด ประจ าปี  ๒๕๖3 
นายฝน  มาตวังแสง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด 

**************** 

เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด 
    ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   ตลอดจนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

  ตามมาตรา ๕๘/๕ วรรค ๕ และวรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ ก าหนดว่า “ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นประจ าทุกปี 
ค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายให้
ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ  ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย   
          เพื่อปฏิบัติเป็นไปตามมาตรา ๕๘/๕ วรรค ๕ และวรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) กระผมนายฝน   มาตวังแสง ต าแหน่ง 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  ได้บริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด ตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  เมื่อวันท่ี  ๔  ธันวาคม  ๒๕๕๖  ซึ่งประกอบด้วย  ๑๑  ด้าน ดังนี ้
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑   จัดให้มีการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  จัดให้มีการวางท่อระบายน้ าเพื่อ
ขยายเขตถนน  เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป -มาได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕  แก้ไขเพิ่มเติม หรือ
โดยการใช้แรงงานประชาชนในแต่ละหมู่บ้านด าเนินการตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขท่ีกฎหมายก าหนดไว้ กรณีท่ีเป็น
ความต้องการของประชาชน  ถ้าหากเป็นโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล ก็ต้อง
ประสานงานเพื่อขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการอื่นๆ เพื่อด าเนินการตามแผนพัฒนาต าบล 

๑.๒  จัดให้มีการขุดลอกสระน้ า  ล าห้วย หนองน้ าล าคลอง  บึง ตามสภาพของพื้นท่ี จัดท าฝายลาด
เอียงกักเก็บน้ าไว้ใช้ยามหน้าแล้ง  เพื่อให้ประชาชนมีน้ าอย่างเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร  
กรณีท่ีเป็นโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล  ก็ต้องประสานงานเพื่อขอรับงบประมาณจาก
หน่วยงานราชการอื่นๆ  เพื่อด าเนินการตามแผนพัฒนาต าบล 

๑.๓  จัดให้มีการก่อสร้างถนนลาดยางปรับปรุงถนนดินลงลูกรังหรือหินคลุกภายในหมู่บ้าน ภายนอก
หมู่บ้าน และถนนเช่ือมต่อระหว่างหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนในต าบลได้สัญจรไป-มาได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  
กรณีท่ีเป็นโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล  ก็ต้องประสานงานเพื่อขอรับงบประมาณจาก
หน่วยงานราชการอื่นๆ  เพื่อด าเนินการตามแผนพัฒนาต าบล 

๑.๔  จัดให้มีการก่อสร้าง  ปรับปรุงถนนยกระดับถนนดินหรือถนนดินลงลูกรังตามสภาพพื้นท่ีหมู่บ้าน 
เพื่อการขนย้ายผลผลิตทางการเกษตรเข้าสู่ตลาดได้โดยสะดวกรวดเร็ว 

๑.๕  จัดให้มีการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปาผิวดินหรือใต้ดินทุกหมู่บ้านใช้การได้ดีและเพียงพอ
ต่อความต้องการของประชาชนท้ังต าบล  ตลอดจนแหล่งน้ าท่ีใช้อุปโภคบริโภค  โดยค านึงถึงความสะอาด 
สะดวก ประหยัดและถูกหลักอนามัย ถ้าหมู่บ้านไหนพร้อมท่ีให้ องค์การบริหารส่วนต าบลดูแลก็จะบริหาร
จัดการให ้
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๑.๖  จัดให้มีการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายในหมู่บ้าน และขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรตลอดจน
ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะทุกหมู่บ้าน  เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมาและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หรือจัดหาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับครอบครัวที่อยู่ห่างไกล 

๑.๗  จัดให้มีการก่อสร้างท่อระบายน้ าเพื่อการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังบ้านเรือน  หมู่บ้านและถนน ให้มี
การระบายน้ าได้สะดวกตามสภาพพื้นท่ีของทุกหมู่บ้าน 

๑.๘  พัฒนาถนนไปสู่แหล่งเกษตรกรรม เพื่อความสะดวกในการขนถ่ายผลผลิตสู่ตลาดการค้าท้ัง
ภายในและภายนอกต าบล 

๑.๙  การวางรูปแบบผังเมืองและการควบคุมอาคารให้ถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร เพื่อการ
พัฒนาชุมชนให้สะอาดสวยงามอย่างยั่งยืน  และจัดให้มีการถมดินอยู่ในระดับท่ีก าหนดและพอดีกับพื้นท่ี 
๒.  ด้านการศึกษา 
 ๒.๑  สนับสนุนให้ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลด้านโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม
(นม) โรงเรียนหรือสถานศึกษา ต้ังแต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ปฐมวัย) จนถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๖ ทุกคน  ได้
รับประทานอาหารกลางวันและด่ืมนมอย่างเพียงพอ 
 ๒.๒  สนับสนุนงบประมาณในการฝึกทักษะการประกอบอาชีพแก่นักเรียนตามแนวพระราชด าริ เช่น
เกษตรเพื่อชีวิต การเพาะเห็ดการเล้ียงไก่ไข่ เป็นต้น 
 ๒.๓  สนับสนุนการศึกษาเด็กนักเรียนท่ีขาดแคลนท้ังระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาและวัสดุ
อุปกรณ์อื่นๆ ทุกโรงเรียนภายในต าบล 
 ๒.๔ จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพให้แก่บุตรหลานในการฝึกและการแข่งขันกีฬาประจ าปี
โดยการสร้างสนามกีฬาประจ าหมู่บ้านและจัดหาอุปกรณ์กีฬา 
 ๒.๕  สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านระเบียบวินัย  คุณธรรม จริยธรรม เช่นการเข้าค่ายลูกเสือ-
เนตรนารี  อบรมค่ายพุทธธรรม หรืออบรมคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด  โดยร่วมกับสถานศึกษาหรือสถาบันอื่น
นอกต าบล 
 ๒.๖  สนับสนุนส่ือการเรียนการสอน เช่น จัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาส าหรับสถานศึกษาใน
ต าบล ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 ๒.๗  ส่งเสริมการศึกษานอกระบบโดยการสนับสนุนงบประมาณฝึกอบรมวิชาชีพต่างๆ ให้ราษฎรทุก
หมู่บ้านได้มีความรู้ไปประกอบอาชีพ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๒.๘  อบรมเด็กและเยาวชนภายในและนอกสถานศึกษาโดยการอบรมให้ความรู้ทางด้านสังคม  
คุณธรรม และจริยธรรม 
๒.๙  จัดหาหนังสือส่ิงพิมพ์  วารสารต่างๆให้กับจุดบริการหรือที่อ่านหนังสือประจ าทุกหมู่บ้าน 
๓.  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การส่งเสริมอาชีพ 

๓.๑  ส่งเสริมการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพต่างๆ  ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว 
๓.๒  สนับสนุนกลุ่มอาชีพด้านเศรษฐกิจพอเพียง และแบบผสมผสาน โดยการสนับสนุนด้าน

งบประมาณตามสมควรแก่กิจกรรม 
๓.๓  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มสตรีภายในต าบล 
๓.๔  ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายโรงสีชุมชน เป็นต้น 
๓.๕  จัดให้มีตลาดชุมชนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการน าสินค้าด้านการเกษตรมาจ าหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ 
๓.๖ สนับสนุนโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพทอผ้าไหม กลุ่มอาชีพทอผ้าฝ้ายย้อมสี

ธรรมชาติ และกลุ่มอาชีพอื่นๆ เช่น กลุ่มทอเส่ือกก 
๓.๗  สนับสนุนการป้องกันและระงับโรคระบาดในนาข้าวของเกษตรกรในต าบล 
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๔.  ด้านการสาธารณสุข 
 ๔.๑  สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมและป้องกันโรคระบาดและ
โรคติดต่อต่างๆ  ท้ังในคนและสัตว์ เช่นโรคไข้เลือดออก  โรคปาก คอ เท้าเป่ือย 
 ๔.๒  สนับสนุนงานด้านสาธารณสุขในหมู่บ้านและกิจกรรมของ อสม. 
 ๔.๓  สนับสนุนการออกก าลังกายกลุ่มผู้สูงอายุ ให้ความรู้ด้านสาธารณสุข ให้มีร่างกายแข็งแรง  
สุขภาพดีถ้วนหน้า  โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และสนับสนุนการเต้นแอโรบิคให้กับประชาชนท่ัวไป 
 ๔.๔  สนับสนุนกลุ่มอาชีพนวดแผนไทยหรือนวดแผนโบราณเพื่อสุขภาพ 
 ๔.๕  สนับสนุนการฝึกอาชีพครอบครัวผู้ป่วยเอดส์ให้มีอาชีพมีรายได้ 
 ๔.๖  สนับสนุนการรณรงค์การพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นต าบลน าการพัฒนา 
๕.  ด้านสวัสดิการและสังคม 
 ๕.๑  ส่งเสริมสนับสนุน การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ตามนโยบายของ
รัฐบาล อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
 ๕.๒  จัดหาเครื่องนุ่งห่ม เครื่องกันหนาว ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากจน และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม หรือการสงเคราะห์เรื่องถึงยังชีพตามความเหมาะสม 
 ๕.๓  จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุในช่วงเดือนเมษายน ของทุกปี 
 ๕.๔  สนับสนุน กองทุนสังคมไม่ทอดท้ิงกัน กองทุนวันละบาทภายในต าบล 
 ๕.๕  สนับสนุนส่งเสริมเงินทุนให้กับกลุ่มอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามความเหมาะสมของลักษณะงาน  
พร้อมกับดูแลในเรื่องการตลาด 
 ๕.๖  ให้การสงเคราะห์กับครอบครัวผู้สูงอายุท่ีเสียชีวิตภายในต าบลทุกครอบครัว 
๖.  ด้านการกีฬาและนันทนาการ 
 ๖.๑  ส่งเสริมกีฬาเยาวชน กีฬาประชาชนท่ัวไป และการแข่งขันกีฬาในสถานศึกษา 
 ๖.๒  ก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตในหมู่บ้าน ในสถานศึกษา ตามสภาพพื้นท่ี 
 ๖.๓  จัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬาต่างๆ ให้ทุกหมู่บ้านเพิ่มเติมทุกปี 
 ๖.๔  จัดส่งเสริมให้มีการเล่นกีฬาหลายๆ ชนิด เช่น กีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล  เซปักตระกร้อฯ  
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกีฬาของ อสม. กลุ่มสตรี  ประชาชนท่ัวไป 
๗.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 
๗.๑  เสริมสร้างหลักการปกครองแบบประชาธิปไตย เพื่อความเสมอภาคและเพื่อให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ
อย่างเท่าเทียมกัน 
 ๗.๒  จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หรือต ารวจบ้าน 
 ๗.๓  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีเป็นเครื่องมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ๗.๔  จัดท าป้ายสัญญาณจราจรบอกจุดอันตรายตามถนนเส้นทางหลักในพื้นท่ีต าบล 
 ๗.๕  จัดสร้างป้อมยามให้เป็นจุดบริการสายตรวจต ารวจ อปพร. 
 ๗.๖  ฝึกอบรมด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. กลุ่มอาชีพ
ต่างๆ ส.อบต.ฯ 
 ๗.๗  จัดต้ังจุดตรวจรักษาความปลอดภัยทางถนนในช่วงวันเทศกาลปีใหม่และวันสงกรานต์โดยผู้น า
ชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน อปพร. กลุ่มผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน พร้อมท้ังจัดหาวัสดุอุปกรณ์ชุดสะท้อน
แสงและเครื่องมือต่างๆ 
 ๗.๘  จัดต้ังศูนย์ประชาสัมพันธ์ประจ าหมู่บ้าน โดยการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านให้
เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับต าบล 
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๗.๙  สนับสนุนการป้องกันแก้ไขภัยจากยาเสพติด  โดยการจัดต้ังศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดระดับต าบล  ประสานความร่วมมือกับฝ่ายปกครองท้องท่ี  เพื่อการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
อยา่งต่อเนื่องให้หมดส้ินไปจากพื้นท่ี 
 ๗.๑๐  จัดต้ังหน่วยกู้ชีพกู้ภัยต าบลโดยการจัดหารถยนต์ประจ าหน่วยกู้ชีพพร้อมเครื่องมือเครื่องใช้ท่ี
จ าเป็น เพื่อการรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน (EMS) ให้ถึงโรงพยาบาลประจ าอ าเภอ อย่างรวดเร็ว ปลอดภัยและท่ัวถึง 
 ๗.๑๑  จัดหารถบรรทุกน้ าดับเพลิงเอนกประสงค์พร้อมเครื่องมือประจ ารถ  เพื่อใช้ในการช่วยเหลือ
ประชาชนในช่วงฤดูแล้งหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ  เครื่องดับเพลิงอื่นๆ 
๘.  ด้านการวางแผนและพัฒนาท้องถ่ิน 
 ๘.๑  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในทุกระยะท้ังระยะส้ันและระยะยาว  โดยอาศัยแผนแม่บท
และแผนชุมชนท่ีมาจากการประชาคมของทุกหมู่บ้านให้ผู้น าท้องท่ีและประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน
ก าหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๘.๒  การวางแผนและการพัฒนาท้องถิ่น จะปฏิบัติภายใต้กรอบการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุก
ขั้นตอน คือการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมพัฒนา ร่วมตรวจสอบ และร่วมติดตามประเมินผล 
๙.  ด้านการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๙.๑  คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษา ดิน น้ า  ป่าไม้  ท่ีสาธารณประโยชน์  เ ช่น  แนวเขตท่ี
สาธารณประโยชน์  จัดท าป้ายบอกแนวเขต เพิ่มการปลูกป่าตามโครงการพระราชเสาวนีย์  ตามถนนสาธารณะ
หมู่บ้าน วัด โรงเรียน พร้อมท้ังส่งเสริมการปลูกไม้ผลทุกครัวเรือน  เพื่อบริโภค อาศัยร่มเงาและการใช้สอยอย่าง
อื่น 
 ๙.๒  ตรวจสอบแนวเขตท่ีดินสาธารณะ(นสล.) เพื่อป้องกันการบุกรุกฯ 
 ๙.๓  การจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษต่างๆ ท้ังในและนอกหมู่บ้าน 
 ๙.๔  จัดหารถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย สถานท่ีท้ิงขยะส่ิงปฏิกูล ถังรองรับขยะ และสถานท่ีก าจัดขยะ
มูลส่ิงปฏิกูลมูลฝอย 
 ๙.๕  ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรในครัวเรือน หมู่บ้าน วัด โรงเรียน 
 ๙.๖  สนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์โบราณสถาน  โบราณวัสดุ สถานท่ีท่องเท่ียว ทางธรรมชาติภายใน
ต าบล  พร้อมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวในต าบล 
๑๐.  ด้านศาสนาวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 ๑๐.๑  ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น จากทุกสาขาอาชีพ เช่น เครื่องจักสาน ถักทอ หมอ
แคน หมอสู่ขวัญ หมอยาแผนโบราณ เป็นต้น 
 ๑๐.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยการ จัดงานบุญประเพณี
ท้องถิ่นทุกปี เช่น งานบุญคูณลาน (บุญกุ้มข้าวใหญ่) งานบุญเดือนหก (บุญบั้งไฟ) วันเข้าพรรษา  ออกพรรษา  
ทอดเทียน ทอดกฐิน  ลอยกระทง และประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น 
 ๑๐.๓  ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์วัฒนธรรมระดับหมู่บ้าน ต าบล 
 ๑๐.๔  สนับสนุนการจัดงานวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและงานรัฐพิธีต่างๆ 
๑๑.  ด้านอื่นๆ ตามรัฐบาลมอบหมายหรือนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
 ๑๑.๑  ด าเนินการทางนโยบายของรัฐบาลด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด ปัญหา
เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 
 ๑๑.๒  น าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  อ าเภอ  เพื่อมาแก้ไขปัญหาเป็นแผนพัฒนาต าบลสามปี  
โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมกันวางแผนพัฒนา  ผ่านกระบวนการประชาคมระดับ 
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หมู่บ้าน ประชาคมระดับต าบล เพื่อแก้ไขปัญหาความจ าเป็นเร่งด่วนโดยการจัดล าดับการพัฒนาตาม
ความส าคัญ ประกอบการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ  
 

จากนโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด กระผมได้บริหารงานโดยก าหนด
กรอบแนวทางการพัฒนา ท่ีสอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
แผนพัฒนาสามปี และน าไปปฏิบัติโดยจัดท าเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  จึงขอรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีแถลงไว้ต่อสภา ประจ าปี ๒๕๕๘  ดังต่อไปนี้ 

 วิสัยทัศน์  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด   
“ต าบลท่าวัดชุมชนน่าอยู่ มีความเข้มแข็ง  สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพ  การบริหารจัดการที่ดี 

แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน” 

 พันธกิจ  การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด 
๑. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
๒. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดินและท่ีสาธารณะรวมทั้งก าจัดมูลฝอยและ 

ส่ิงปฏิกูล 
๓. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
๔. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๕. ส่งเสริมศาสนา การศึกษาและวัฒนธรรม 
๖. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
๗. คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๘. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
๙. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม 

ความจ าเป็นและสมควร 
 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาไว้   ๖  ยุทธศาสตร์   ดังนี้ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน ประกอบด้วย ๔ แนวทางการพัฒนา 
ดังนี ้

๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงถนน สะพาน ทางเท้าและร่องระบายน้ า 
๑.๒ การขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ า , ไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
๑.๓ การก่อสร้าง ปรับปรุง และขยายเขตประปา 
๑.๔ การพัฒนาแหล่งน้ าและการสร้างฝายกักเก็บน้ า 

๒.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  ประกอบด้วย ๔  แนวทางการพัฒนา  ดังนี ้
๒.๑ ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 
๒.๒ ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
๒.๓ ส่งเสริมการรวมกลุ่ม การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพและการประกอบอาชีพ 

 ๒.๔ ส่งเสริมศักยภาพด้านการปศุสัตว์ 
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๓.  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ประกอบด้วย  ๖  แนวทางการพัฒนา  ดังนี ้
๓.๑ การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
๓.๒ การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๓.๓ การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 
๓.๔ สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข 
๓.๕  การพัฒนาและส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
๓.๖ การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคมและส่งเสริมครอบครัวเข้มแข็ง 

๔.  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วย ๕ แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๔.๑ การอนุรักษ์ ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
๔.๒ การบริหารจัดการและรณรงค์การก าจัดขยะมูลฝอยและน้ าเสีย 
๔.๓ การอนุรักษ์ ฟื้นฟูความสมบูรณ์และการป้องกันการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน์ 
๔.๔ การสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 

 ๔.๕ สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุพ์ืชพันธุ์สัตว์และพันธุ์ปลา 
๕.  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  ประกอบด้วย  ๔  แนวทางการพัฒนา  ดังนี ้

๕.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน 
 ๕.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างทันท่วงที 
 ๕.๓ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 ๕. ๔ การพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้ 

๖. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  ประกอบด้วย  ๔  
แนวทางการพัฒนา  ดังนี ้

 ๖.๑ ส่งเสริมระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๖.๒ ส่งเสริมมาตรการป้องกัน เฝ้าระวังรักษาบ าบัดผู้เส่ียงติดยาเสพติดและการรักษาสภาพ 

ชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
๖.๓ ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดปัญหาความรุนแรงของครอบครัว  

อุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรม 
๖.๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย   เพื่อ 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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 การวางแผนงบประมาณ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5)  โดย
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5)  เมื่อวันท่ี  14  มิถุนายน  ๒๕62   โดยได้ท าการ
เปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันท่ี  16  สิงหาคม  ๒๕๖2 , 
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖5) ครั้งท่ี ๒  เมื่อวันท่ี  12  กุมภาพันธ์  
๒๕๖3 , เปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ครั้งท่ี 3  เมื่อวันท่ี 27  มีนาคม  2563 , 
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ครั้งท่ี 4  เมื่อวันท่ี  6  สิงหาคม  
2563 ,เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ครั้งท่ี 5  เมื่อวันท่ี  18  
กันยายน  พ.ศ.2563 และเพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ครั้งท่ี 6  
เฉพาะปี ๒๕๖3  รวม  149 โครงการ   งบประมาณ  46,332,780 บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์  
ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการท่ีบรรจุ งบประมาณ 
การพัฒนาด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน 56 37,531,500 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   7 630,000 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 26 5,027,740 
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   4 130,000 
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร   49 1,195,890 
การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

7 914,000 

รวม 149 46,332,780 
 
 การจัดท างบประมาณ 
 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  เมื่อวันท่ี  10  กันยายน  ๒๕62  โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ  
95  โครงการ งบประมาณ  17,613,908  บาท   
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
การพัฒนาด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน 26 7,383,500 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   2 80,000 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 22 8,841,018 
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   3 80,000 
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร   36 750,890 
การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

6 478,500 

รวม 95 17,613,908 
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 การใช้จ่ายงบประมาณ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม  81  โครงการ  จ านวนเงิน 13,914,210.04 
บาท  มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน  81  โครงการ จ านวนเงิน  13,914,210.04 บาท  สามารถ
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างด้านพื้นฐาน 20 5,371,691.32 20 5,371,691.32 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   1 22,325 1 22,325 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 16 7,647,798.72 16 7,647,798.72 
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม   

3 29,540 3 29,540 

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร   36 464,515 36 464,515 
การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

5 378,340 5 378,340 

รวม 81 13,914,210.04 81 13,914,210.04 
 
 
 

 การใช้จ่ายงบประมาณจากเงินสะสม 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  ได้อนุมั ติจ่ายขาดเงินสะสม  จ านวน  11  โครงการ  
งบประมาณ  3,518,000  บาท  ดังนี้ 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย ยังไม่ได้ก่อหนี้ 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายจากบ้านนางส ารวย  สุขแดง-
บ้านนางยวน  ตาเกิด  หมู่ท่ี 4  บ้านรวง 

209,000 - 209,000 - 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายท าเลโสกดินแดง-นานางทอง
จันทร์  บุตรมาตย์ หมู่ท่ี 10 บ้านโคก
ล่าม 

480,000 - - 480,000 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนางทองจันทร์  นาเพ็ก-ท่ี
นางสมรส    มาบภา  หมู่ท่ี 6 บ้านลาด 

480,000 478,000 - - 
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ล าดับ

ท่ี 
ชื่อโครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย ยังไม่ได้ก่อหนี้ 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนายชม  รวงน้อย-บ้าน
นางประนอม  พลเย่ียม  หมู่ท่ี 4  บ้าน
รวง 

97,000 - 97,000 - 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านโนนไท-โนนสะอาด  หมู่ท่ี 
8 บ้านโนนไท 

480,000 478,000 - - 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายวัดเทวราชด้านทิศตะวันตก-
หนองแห้ว       หมู่ท่ี 2 บ้านหนองแวง
ท่าวัด 

265,000 - 265,000 - 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหน้าโรงสีชุมชน หมู่ท่ี 9 – นา
นายชู  หันแจด หมู่ท่ี 9 บ้านรุ่งตะวัน 

480,000 - - 480,000 

8 โครงการก่อสร้างฝายแบบลาดเอียงจุด
นานายประมวล  ประมะคัง (ล าห้วยส้ม
ปอย) หมู่ท่ี 7 บ้านหนองโกน้อย 

300,000 - - 300,000 

9 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการ
ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนาย
สุนทร  มาตวังแสง-บ้านนายก้าน  มาต
วังแสง หมู่ท่ี 2 บ้านหนองแวงท่าวัด 

200,000 - - 200,000 

10 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมเท
คอนกรีตเสริมเหล็กท่ีนานางแก้ว  ศรี
วันทา-ศาลาประชาคม หมู่ท่ี 9 บ้านรุ่ง
ตะวัน 

84,000 - - 84,000 

11 โครงการลงหินคลุกสายแยกโสกดินแดง-
หลักจุ้ม หมู่ท่ี 1 บ้านโคกล่าม 

443,000 - 443,000 - 

รวม   11  โครงการ 3,518,000 956,000 1,014,000 1,544,000 
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 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  ได้มีการเบิกจ่าย/ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม  6  
โครงการ  จ านวนเงิน  1,970,000  บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน
โครงการ 

การการเบิกจ่าย/
ก่อหนี้ผูกพัน/     

ลงนามในสัญญา 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท) 

 
หมายเหตุ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างด้าน 
พื้นฐาน 
 

11 6 1,970,000 
จ่ายขาด
เงินสะสม 

รวม 11 6 1,970,000  
 

หมายเหตุ : โครงการจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 5 โครงการ ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพนั/ลงนามในสัญญา 
งบประมาณ  1,544,000  บาท  ได้แก่ 
1.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท าเลโสกดินแดง-นานางทองจันทร์  บุตรมาตย์ หมู่ท่ี 10 

บ้านโคกล่าม 2 
2.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงสีชุมชน หมู่ท่ี 9 – นานายชู  หันแจด หมู่ท่ี 9 

บ้านรุ่งตะวัน 
3.  โครงการก่อสร้างฝายแบบลาดเอียงจุดนานายประมวล   ประมะคัง (ล าห้วยส้มปอย) หมู่ท่ี 7 บ้าน

หนองโกน้อย 
4.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายสุนทร  มาตวังแสง-บ้าน

นายก้าน   มาตวังแสง หมู่ท่ี 2 บ้านหนองแวงท่าวัด 
5.  โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีนานางแก้ว  ศรีวันทา-ศาลาประชาคม  หมู่ท่ี 9  

บ้านรุ่งตะวัน 
 



ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63 
 

๑. สรุปผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

ต้ังไว ้
เบิกจ่าย หมายเหตุ 

๑ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 บ้านหนองแวงท่าวัด จากบ้านนายสุระ มาตวังแสง - บ้านนางบัวผัน 
ราชสุวรรณ 

98,000 98,000  

๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 บ้านหนองแวงท่าวัด จากถนนลาดยาง - บ้านนางใบ ประทีปทน 63,000 63,000  

๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 บ้านโนนสะอาด จากประปะหมู่บ้าน - บ้านนางหอมหวล พิมล 260,000 260,000  

๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 บ้านโนนสะอาด จากบ้านนางขน นาอุดม - ศาลปู่ตา 270,000 270,000  

๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 บ้านรวง จากบ้านนางส ารวย สุขแดง - บ้านนางยวน ตาเกิด 246,000 245,000  

๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ท่ี 6 บ้านลาด จากบ้านนายอภิิสิทธิ์ ภูมิลุน - สามแยกทางเข้าหมู่บ้าน 262,500 262,000  

๗ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7 บ้านหนองโกน้อย จากบ้านนายหมุด คนคิด - ถนนลาดยางไปแวง
น้อย 

250,000 249,800  

๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 8 บ้านโนนไท สายแยกราชพัสดุ - นานายแล อาจธานี 300,000 299,500  

๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 10 บ้านโคกล่าม2 จากโรงสีชุมชน - นานายชู หันแจด 272,000 270,500  

๑๐ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 10 บ้านโคกล่าม2 จากศาลาประชาคม หมู่ท่ี 10 - โรงเรียนบ้านหนอง
แวงท่าวัด 

274,000 272,500  

๑๑ โครงการวางท่อระบายน้ าจากหลังวัดเทวราช - บ้านนางวนิดา แก้วกัลยา หมู่ท่ี 2 95,000 94,400  

๑๒ โครงการก่อสร้างฝายแบบลาดเอียงล าห้วยหลุ่งจาน จุดนานายเคลือบ แก้วคอนไทย หมู่ท่ี 1 บ้านโคกล่าม 240,000 238,000  
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

ต้ังไว ้
เบิกจ่าย หมายเหตุ 

๑๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 บ้านโนนโจด  สายกลางหมู่บ้าน 360,000 359,000  

๑๔ อุดหนุนส านักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอพล 800,000 778,99.32  

๑๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนางส ารวย  สุขแดง-บ้านนางยวน  ตาเกิด  หมู่ท่ี 4  บ้านรวง 209,000 209,000 จ่ายขาดเงินสะสม 

๑๖ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชม  รวงน้อย-บ้านนางประนอม  พลเย่ียม  หมู่ท่ี 4  บ้าน
รวง 

97,000 97,000 
จ่ายขาดเงินสะสม 

๑๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดเทวราชด้านทิศตะวันตก-หนองแห้ว  หมู่ท่ี 2 บ้านหนองแวงท่าวัด 265,000 265,000 จ่ายขาดเงินสะสม 

๑๘ โครงการลงหินคลุกสายแยกโสกดินแดง-หลักจุ้ม หมู่ท่ี 1 บ้านโคกล่าม 443,000 443,000 จ่ายขาดเงินสะสม 

รวม 4,706,500 3,897,700  
 
 

 
2. สรุปผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

ต้ังไว ้
เบิกจ่าย หมายเหตุ 

๑ โครงการฝึกอาชีพให้กับประชาชนในต าบลท่าวัด 50,000 22,325  

รวม 50,000 22,325  
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3. สรุปผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณต้ังไว ้ เบิกจ่าย หมายเหตุ 

๑ อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองวงท่าวัดค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตต าบลท่าวัด 1,340,000 1,239,000  

๒ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 647,510 564,880  

๓ สนับสนุนอาหารเสริม (นม) 802,888 624,093.72  

๔ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 40,000 39,500  

๕ โครงการฝึกซ้อมป้องกันอุบัติภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าวัด 30,000 23,800  

๖ โครงการปู่ย่าตายายสอนหลาน 10,000 2,270  

๗ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 40,000 39,500  

8 บริการแพทย์ฉุกเฉิน 372,000 292,800  

9 เบ้ียยังชีพแก่ผู้สูงอายุ  8,098,800 7,796,300  

10 เบ้ียคนพิการ 1,449,600 1,324,000  

11 เบ้ียผู้ป่วยเอดส์ 30,000 18,000  

12 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลท่าวัด 100,000 94,626  

13 จ้างเหมารถรับส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบล ท่าวัด 180,000 94,500  

14 โครงการประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว 40,000 29,995  

15 อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 200,000 80,000  
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณต้ังไว ้ เบิกจ่าย หมายเหตุ 

16 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 40,000 32,625  

รวม 13,356,798 12,310,270  

 
 

4. สรุปผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณต้ังไว ้ เบิกจ่าย หมายเหตุ 

๑ โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ 20,000 9,850  

2 โครงการปลูกป่า รักษ์น้ า รักแผ่นดิน 40,000 9,400  

3 ค่าใช้จ่ายในการังวัดสอบเขต 20,000 9,990  

รวม 80,000 29,240 
 

 
 

5. สรุปผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณต้ังไว ้ เบิกจ่าย หมายเหตุ 

๑ โครงการอบรมกฎหมายควรรู้ให้กับประชาชน 50,000 20,900  

๒ จัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา 5,000 2,000  

๓ อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอแวงน้อย โครงการจัดงานรัฐพิธี และงานพิธีเนื่องในโอกาสส าคัญ 20,000 20,000  

๔ 
อุดหนุน อบต.ทางขวาง โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  อ าเภอแวงน้อย 

25,000 25,000  
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณต้ังไว ้ เบิกจ่าย หมายเหตุ 

5 โครงการส ารวจและประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด 15,000 15,000  

6 โครงการอบรมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 13,650 13,500  

7 โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลท่าวัด 30,000 30,000  

8 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 118,900 106,678  

9 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,500 4,400  

10 โครงการประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 20,000 4,875  

รวม 302,050 237,478  
 
 

6. สรุปผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณต้ังไว ้ เบิกจ่าย หมายเหตุ 

1 โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 5,500 5,450  

2 
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอแวงน้อย  จังหวัด
ขอนแก่น 

66,500 66,500  

3 อุดหนุนอ าเภอแวงน้อย โครงการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดอ าเภอแวงน้อย 20,000 20,000  

4 อุดหนุนศูนย์อ านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น 20,000 20,000  

5 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว 25,000 13,590  

รวม 137,000 125,540  
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สรุป จ านวนงบประมาณท่ีต้ังไว้  และยอดเบิกจ่ายโดยแยกเป็นด้าน  

 

ยุทธศาสตร์ งบประมาณต้ังไว้ เบิกจ่าย คงเหลือ 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 7,383,500 5,371,691.32 2,011,808.68 

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 80,000 22,325 57,675 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 8,841,018 7,647,798.72 1,193,219.28 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 80,000 29,540 50,460 

ด้านการเมือง การบริหาร 750,890 464,515 286,375 
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

478,500 378,340 100,160 

รวมทั้งสิ้น 17,613,908 13,914,210.04 3,699,697.96 
 
 

แผนภูมิ  เปรียบเทยีบยอดต้ังงบประมาณและยอดเบิกจ่ายแยกเป็นยุทธศาสตร์ 
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 สถิติการคลัง  
รายงานการเงินรายรับ – รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด โดยกองคลังได้ประกาศแสดงรายงานการรับ–จ่ายเงิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63  แล้วดังนี้ 

รายการ ประมาณการ รับจริง 
รายรับ   
หมวดภาษีอากร 110,500 24,128.39 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 54,800 62,085.82 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 220,000 279,452.52 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - - 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 230,000 132,220.94 
รายได้จากทุน 2,000 17,000 
ภาษีจัดสรร 17,975,000 16,607,948.32 
เงินอุดหนุน 17,831,700 17,657,245 

รวมเงินรายรับทั้งสิ้น 36,424,000 34,780,080.99 
 
 

รายการ ประมาณการ จ่ายจริง 
รายจ่ายประจ า  แยกเป็น   
งบกลาง 10,435,442 9,837,239 
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,124,620 1,991,395 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 9,625,580 7,719,646 
หมวดค่าจ้างช่ัวคราว - - 
หมวดค่าตอบแทน 1,340,970 1,006,728 
หมวดค่าใช้สอย 4,246,460 2,468,117 
หมวดค่าวัสดุ 1,597,888 1,249,060.62 
หมวดค่าสาธารณูปโภค 247,300 227,421.29 
หมวดเงินอุดหนุน 2,445,000 2,182,991.32 
หมวดรายจ่ายอื่น -15,000 -15,000 
รายจ่ายเพื่อการลงทุน  แยกเป็น   
หมวดค่าครุภัณฑ์ 1,190,240 1,154,650 
หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 3,165,500 2,981,700 

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 36,424,000 30,833,948.23 



 
 
 
 
 
 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประมวลภาพ 
กิจกรรม/โครงการ

ต่างๆ 
 

 

 



โครงการอบรมกฎหมายควรรู้ให้กับประชาชน 

 

 

 

 

 

 



โครงการอบรมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

 

 

 

 

 



โครงการต้ังจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 

 

 

 

 



โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 

 

 

 



โครงการปู่ย่าตายายสอนหลาน 

 

 

 

 

 



โครงการฝึกซ้อมป้องกันอุบัติภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าวัด 

 

 

 

 

 



โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรราการ 

 

 

 

 

 



โครงการประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

  

 



โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว 

 

 

 

 



โครงการฝึกอบรมสร้างชุมชนเขม้แข็งเพ่ือเอาชนะยาเสพติด 

 

  

 



โครงการฝึกอาชีพให้กับประชาคมในต าบลท่าวัด 

 

 

 

 

 



โครงการประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว 

 

 

 



โครงการปลูกป่า รักษ์น้ า รักแผ่นดิน 

 

 

 

 



โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น ม.1 

 

 

 

 



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 บ้านลาด 
จากบ้านนายอภิสิทธิ์ ภมิลุน – สามแยกทางเข้าหมู่บ้าน 

 

 

 

 



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 บ้านโคกล่าม 2 
จากโรงสีชุมชน – นายนายชู  หันแจด 

 

 

 



โครงการก่อสร้างถนนเสรมิกรีตเสรมิเหล็ก ม.10 บ้านโคกล่าม 2 

จากศาลาประชาคม หมู่ท่ี 10 – โรงเรียนบา้นหนองแวงท่าวัด 
 

 

 

 

 

 



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 บ้านโนนโจด 

สายกลางหมู่บ้าน 

 

 

 

 

 



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 บ้านโนนสะอาด 

จากประปาหมู่บ้าน –บ้านนางหอมหวน  พิมล 
 

 

 

 



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด 

จากบ้านนางขน นาอุดม – ศาลปู่ตา 

 

 

 



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7 บ้านหนองโกน้อย 

จากบ้านนายหมุด คนคิด – ถนนลาดยางไปแวงน้อย 

 

 

 

  



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี หมู่ท่ี 4 บ้านรวง 

จากบ้านนางส ารวง สุขแดง – บ้านนางยวน ตาเกิด 
 

 

 

 

  



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 บ้านหนองแวงท่าวัด 

จากถนนลาดยาง – บ้านนางใบ ประทีปทน 

 

 

 



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 บ้านหนองแวงท่าวัด 

จากบ้านนายสุระ มาตวังแสง – บ้านนางบัวผัน ราชสุวรณ 

 

 

  



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 8 บ้านโนนไท 

สายแยกราชพัสดุ – นานายแล อาจธานี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



โครงการวางท่อระบายน้ าจากหลังวัดเทวราช – บ้านนางวนิดา แก้วกัลยา หมู่ท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการขุดลอกหนองเพ็กสาธารณะ หมู่ท่ี5 บ้านโนนโจด 
 

 

 

 



โครงการขุดลอกร่องระบายน ้า 3 จุด หมู่ที ่2,9 และ 10 ต้าบลท่าวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



โครงซ่อมแซมคันคูล าห้วยหลุ่งจานจ านวน 2 จุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการขุดหลุมและฝังกลบขยะ หมู่ท่ี3 บ้านโนนสะอาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการซ่อมแซมฝายน้ าล้นแบบลาดเอียงล าห้วยกุดลาดจุดนานายสัมผัส อุนโล 

หมู่ท่ี6บ้านลาด 

 

 

 



โครงการซ่อมแซมฝายน้ าล้นแบบ มฃ. ล าห้วยส้มป่อย จุดนานางทองค า  แสนละคร หมู่ท่ี7  
บ้านหนองโกน้อย 

 



โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนดิน หมู่ท่ี1 บ้านโคกล่าม สายบ้านโคกล่าม–หลุบกรุง 

 

 



โครงการปรับปรงุถนนดิน สายนานางเลี้ยง  ไกรวัน – นานายพิม  บุญมาตย์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



โครงการปรับปรงุถนนดิน สายนานายสมัย โสธร – นานายบุญล้น หานุภาพ หมู่ท่ี7  
บ้านหนองโกน้อย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


