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ส่วนที่   1 
ข้อมูลทั่วไป 

 
 

  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่    ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา  5  ปี  (พ.ศ.๒๕61 
– ๒๕๖5)  ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน  เช่น  การ
จัดเวทีประชาคม  การประชุมกรรมการชุมชน  เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่  ก่อน
นำมาจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา  5  ปี  ต่อไป 
 

  ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๘๗  วรรค ๓  บัญญัติให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ  การใช้จ่าย  และ
การดำเนินงานในรอบปี  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ  ๓๐
(๕)  กำหนให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น  คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

  ดังนั้น  เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  
๒๕๕๐  มาตรา  ๒๘๗   วรรค  ๓   และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ  ๓๐(๕)  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่   จึงขอประกาศผลการดำเนินงาน  รวมทั้งการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔   มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่  ดังนี้ 
 

  วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ 
 “เศรษฐกิจดี   การบริการสาธารณะสะดวกทั่วถึง   ประชาชนมีคุณภาพที่ดี    สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ” 
 
  พันธกิจ   ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ 
  “ท้องถิ่นก้าวหน้า” 

๑. ก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการในพ้ืนที่ 
๒. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพ้ืนที่ให้เหมาะสมสวยงาม 
๓. ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๔. ก่อสร้าง  ปรับปรุงสถานที่และจัดหาอุปกรณ์ให้เพียงพอแก่การปฏิบัติงาน 
๕. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และทัศนคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงาน 
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“ประชาชนเป็นสุข” 

๖. ส่งเสริมการควบคุม  ป้องกันและรักษาโรคในชุมชน 
๗. ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๘. ส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพของกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
๙. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ทั่วถึงทุกช่วงวัย 
๑๐. ส่งเสริมศาสนา  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
๑๑. สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์ 
๑๒. สนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑๓. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการอื่นใดท่ีเป็นประโยชน์ของประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่  ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้   
๖  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

๑. สนับสนุนการศึกษา และอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กและเยาวชน 
๒. ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สนับสนุนอุปกรณ์  สื่อการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ของ

เด็กปฐมวัย 
๓. สนับสนุนสถานศึกษาที่ให้บริการในพ้ืนที่ตามอำนาจหน้าที่ที่ทำได้ 
๔. จัดและสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ  ศาสนา และประเพณีวัฒนธรรม 
๕. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
๖. ฝึกอบรม ให้ความรู้ พัฒนาทักษะ และสร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มของเด็กและเยาวชน 

การพัฒนาสังคมสงเคราะห์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

๑. สงเคราะห์และพัฒนาผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 
๒. ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  และการบำบัดรักษาผู้ติดยา 
๓. พัฒนาความรู้และสร้างทักษะแก่บุคลากรและอาสาสมัครผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 
๔. ส่งเสริมการสร้างศูนย์รวมผลิตภัณฑ์และร้านค้าชุมชน อบรมวิชาชีพต่างๆ ให้กับประชาชนและกลุ่ม

อาชีพในตำบล 
๕. ส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น  ชุมชนเข้มแข็ง  ประชาชนพัฒนา  ประชาธิปไตยม่ันคง 

การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑. ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและโรคระบาด 
๒. จัดและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาและการออกกำลังกาย 
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๓. จัดหาและพัฒนาอุปกรณ์กีฬา  นันทนาการ  และสถานที่ออกกำลังกาย 
๔. ส่งเสริมสุขภาพและบริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้น 
๕. ส่งเสริม  สนับสนุน  การดำเนินงานด้านการบริการสาธารณสุข 
๖. อนุรักษ์  ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๑. ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและระบบการระบายน้ำ 
๒. ขยายเขตและปริมาณกระแสไฟฟ้าสาธารณะ 
๓. ติดตั้ง  ซ่อมแซม  ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
๔. ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน 
๕. จัดหา  ปรับปรุง  พัฒนาแหล่งน้ำอุปโภค การเกษตรและแหล่งน้ำตามธรรมชาติ 
๖. ก่อสร้าง  ปรับปรุง  พัฒนาสิ่งก่อสร้างสาธารณะ 
๗. ปรับปรุง  บำรุงรักษาภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

๑. สนับสนุน  ส่งเสริมการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ 
๒. สนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร 
๓. ฝึกอบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชน 
๔. ส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. ช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาด้านการเกษตร 
๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกข้าว  พริก  หอม  กระเทียม 
๗. สนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านฝีมือแรงงานและป้องกันการเอารัดเอาเปรียบ 

การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
๒. ปรับปรุงอาคารสถานที่  จัดหาวัสดุอุปกรณ์และพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน 
๓. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความรู้  ทักษะ  ทัศนคติและคุณธรรมจริยธรรม 
๔. จัดทำแผนอัตรากำลังให้มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
๕. สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและตำบล 
๖. จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพ่ือการพัฒนาและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติงาน 
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สภาพทั่วไป 

  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่    เป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นท่ีจัดตั้งตามพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562  มีภารกิจ  อำนาจ
หน้าที่  เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย  เพ่ือประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  1. ที่ตั้ง 
  ปัจจุบันสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่  ตั้งอยู่หมู่ที่  4  ตำบลไผ่   อำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะ
เกษ   อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอราษีไศล ระยะทางห่างจากท่ีว่าการอำเภอราษีไศล  ประมาณ  12  กิโลเมตร  และ
อยู่ห่างจากจังหวัดศรีสะเกษ  ประมาณ  38  กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลน้ำอ้อม  อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร  
  ทิศใต้  ติดต่อกับ ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 
  ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ ตำบลสร้างปี่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลเมืองแคน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 
  2. การปกครอง 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่    เป็น   1  ใน   14   ตำบล   ในเขตอำเภอราษีไศล  จังหวัด 
ศรีสะเกษ   มีเนื้อที่ทั้งตำบล  จำนวน  38  ตารางกิโลเมตร   แบ่งเขตการปกครองเป็น   12 หมู่บ้าน  ดังนี้ 
  หมู่ที่  1   บ้านไผ่   ผู้ใหญ่บ้าน คือ  นายสัญจร    หินกอง 
  หมู่ที่  2   บ้านดอนมะเกลือ ผู้ใหญ่บ้าน คือ  นายกังวาน   รัตนวัน 
  หมู่ที่  3   บ้านหนองดุม  ผู้ใหญ่บ้าน คือ  นายอติเทพ   พันธ์ศรี 
  หมู่ที่  4   บ้านเมี่ยง  ผู้ใหญ่บ้าน คือ  นายบุญมี    พันธ์ศรี 
  หมู่ที่  5   บ้านคูสระ  กำนันตำบลไผ่ คือ  นายวิเสษฐ  แว่นแก้ว 
  หมู่ที่  6   บ้านหนองยาง  ผู้ใหญ่บ้าน คือ  นายธนากร   พรหมลา 
  หมู่ที่  7   บ้านคูสระน้อย  ผู้ใหญ่บ้าน คือ  นายบุญจันทร์   นนทะวงษ์ 
  หมู่ที่  8   บ้านหัวหนอง  ผู้ใหญ่บ้าน คือ  นายบุญยืน   อรรคบุตร 
  หมู่ที่  9   บ้านไผ่  ผู้ใหญ่บ้าน คือ  นายทองปาน   อรรคบุตร 
  หมู่ที่  10  บ้านคูสระใหม่  ผู้ใหญ่บ้าน  คือ  นายหวัน    รัตนะวัน 
  หมู่ที่  11  บ้านไผ่  ผู้ใหญ่บ้าน คือ  นายวินัย   จันทะพันธ์ 
  หมู่ที่  12  บ้านดอนกลาง ผู้ใหญ่บ้าน คือ  นายสายัน   พันธ์ศรี 
  3. ภูมิประเทศและประชากร 
  ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่  มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม  ตั้งอยู่ทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  เป็นพื้นที่สำหรับที่อยู่อาศัยประมาณ  35  %   เป็นพื้นที่สำหรับการเกษตร  60 %   และ
พ้ืนที่ส่วนอื่น ๆ   5 %   จึงทำให้พ้ืนที่ตำบลไผ่  มีบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที่ดี 
  ประชากร  (ข้อมูลปี  พ.ศ. 2564) 
  จำนวนครัวเรือน  1,158  ครัวเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด 4,196  คน 
  จำนวนชาย  2,020  คน  จำนวนหญิง  2,176  คน 
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  4. สภาพสังคม 
   1. มีสถานศึกษา  5  แห่ง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   1  แห่ง   ดังนี้ 
    1.1 โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม 
    1.2 โรงเรียนบ้านไผ ่
    1.3 โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน 
    1.4 โรงเรียนบ้านคูสระ 
    1.5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ 
   2. สถาบันทางศาสนา   ประชาชนในตำบลไผ่   นับถือศาสนาพุทธ  โดยมี  ศาสนสถาน  
จำนวน   10   แห่ง  ดังนี้ 
    2.1 วัดบ้านไผ ่   ตั้งอยู่  หมู่ที่   11    บ้านไผ่ 
    2.2 วัดหนองดุม   ตั้งอยู่  หมู่ที่   3      บ้านหนองดุม 
    2.3 วัดบ้านคูสระ  ตั้งอยู่  หมู่ที่   5      บ้านคูสระ 
    2.4 วัดบ้านหนองยาง  ตั้งอยู่  หมู่ที่   6      บ้านหนองยาง 
    2.5 วัดบ้านเมี่ยง   ตั้งอยู่  หมู่ที่   4      บ้านเมี่ยง 
    2.6 วัดบ้านดอนมะเกลือ   ตั้งอยู่  หมู่ที่   2      บา้นดอนมะเกลือ 
    2.7 วัดป่าไผ่สามัคคีธรรม  ตั้งอยู่  หมู่ที่   4      บ้านเมี่ยง 
    2.8 วัดป่าหนองสาลี  ตั้งอยู่  หมู่ที่   11    บ้านไผ่ 
    2.9 วัดป่าเทพประสิทธิ์  ตั้งอยู่  หมู่ที่   10    บ้านคูสระใหม่ 
    2.10 สำนักสงฆ์ทุ่งเสียงธรรม ตั้งอยู่  หมู่ที่   2      บ้านดอนมะเกลือ 
   3. หน่วยงานบริการสาธารณสุข 
    3.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ 
   4. ระบบสาธารณูปโภค 
    4.1 การไฟฟ้า    มีไฟฟ้าส่องทางสาธารณะภายในตำบล  และมีไฟฟ้าใช้ร้อยละ  
100 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 
    4.2 การประปา   มีระบบประปาใช้ครบทุกหมู่บ้าน   

หมู่บ้าน หมู่ที่ ระบบประปา 
บ้านไผ ่ 1 ประปาบาดาลขนาดเล็ก 
บ้านดอนมะเกลือ 2 ประปาบาดาลขนาดกลาง 
บ้านหนองดุม 3 ประปาบาดาลขนาดเล็ก 
บ้านเมี่ยง 4 ประปาบาดาลขนาดเล็ก 
บ้านคสูระ 5 ประปาผิวดนิขนาดใหญ่ 
บ้านหนองยาง 6 ประปาบาดาลขนาดกลาง 
บ้านคสูระน้อย 7 ประปาผิวดนิขนาดใหญ่ 
บ้านหัวหนอง 8 ประปาบาดาลขนาดเล็ก 
บ้านไผ ่ 9 ประปาบาดาลขนาดกลาง 
บ้านคสูระใหม่ 10 ประปาผิวดนิขนาดใหญ่ 
บ้านไผ ่ 11 ประปาบาดาลขนาดเล็ก 
บ้านดอนกลาง 12 ประปาบาดาลขนาดกลาง 
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   5. การคมนาคม 
    5.1 ถนนลาดยาง    2  สาย 
    5.2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 15  สาย  
    5.3 ถนนลงหินคลุก    6  สาย 
    5.4 สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก   2  แห่ง  
  5. ศักยภาพในตำบล 
   5.1 บุคลากร    พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง  ปัจจุบันมีส่วนราชการ จำนวน  5  ส่วน
ราชการ   รวมจำนวนทั้งหมด   39   คน   ดังนี้ 
   1) สำนักปลัด    จำนวน   14   อัตรา 
    พนักงานส่วนตำบล   จำนวน   7   อัตรา   คือ 
    1. นางสุดาพร    อำไพ  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
    2. นางปวันรัตน์    อัคบุตร หัวหน้าสำนักปลัด 
    3. นายสุนทร    แสงใสย์  นิติกรชำนาญการ 
    4. นายศรายุธ   เนตรสุวรรณ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
    5. นางสาวนิประเวศ   บุษบงค์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
    6. นายธีระศักดิ์   พรรษา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
    7. นางสาวเบญจมาศ   พาที เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
    พนักงานจ้างตามภารกิจ     จำนวน   4   อัตรา    คือ 
    1. นายอาเทน    นนทะวงษ์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
    2. นางจันทร์เพ็ญ  ทองอินทร์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร 
    3. นายสถิตย์     ตาแสง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    4. นายวสัน     รัตนะ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
    พนักงานจ้างทั่วไป    จำนวน  3  อัตรา    คือ 
    1. นางนิตยาภรณ์    เชื้อวงษ์ คนงานทั่วไป 
    2. นางสาวปราณี   รัตนวัน แม่บ้าน 
    3. นายคำหล้า    อำนวย  นักการภารโรง 
   2) กองคลัง     จำนวน   8   อัตรา 
    พนักงานส่วนตำบล   จำนวน   5   อัตรา   คือ 
    1. นางสาวนัทธมน   สภุาพ ผู้อำนวยการกองคลัง 
    2. นางสาวนันทวัน    สาสังข์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 
    3. นางสาวอัจฉราพร   บุญจันทร์ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
    4. นางจุฑารัตน์   รัตนวัน  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
    5. นางสาวนุศรา   หินกอง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
    พนักงานจ้างตามภารกิจ     จำนวน   3   อัตรา    คือ 
    1. นางสาวศริญญา    นนทะวงษ ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
    2. นางสาวชนาพร   ลาลุน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
    3. นางสาวพัชราภรณ์   สายชมภู ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
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    3) กองช่าง     จำนวน   9   อัตรา 
    พนักงานส่วนตำบล   จำนวน   3   อัตรา   คือ 
    1. นายพิพัฒน์   พรหมโลก ผู้อำนวยการกองช่าง 
    2. นายชัยฤทธิ์   วินทะไชย เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน 
    3. นายประกาศิต   ขันธะชัย นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 
    พนักงานจ้างตามภารกิจ     จำนวน   4   อัตรา    คือ 
    1. นางสุจิตตรา   พิมสาร  ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
    2. นางสาวมัลลิกา   หินกอง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
    3. นายจีระ   บุญกล้า  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
    4. นายวุฒินันท์   ก้อนฝ้าย ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ 
    พนักงานจ้างท่ัวไป    จำนวน  2  อัตรา    คือ 
    1. นายประมวล    เติมทรัพย์ คนงานทั่วไป 
    2. นายศราวุธ   ทิพประมวล พนักงานผลิตน้ำประปา 
   4) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    จำนวน   6   อัตรา 
    พนักงานส่วนตำบล   จำนวน   4   อัตรา   คือ 
    1. นางสาวอินทิราภรณ์   คำแสน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    2. นางสาววรินทรา   บุญสนอง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
    3. นางทัศนียา   อรรคบุตร คร ู
    4. นางสาวอรทัย   บุญคุ้ม คร ู
    พนักงานจ้างตามภารกิจ     จำนวน   1   อัตรา    คือ 
    1. นางกัลยา    โลนชุ  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
    พนักงานจ้างท่ัวไป    จำนวน  1  อัตรา    คือ 
    1. นางสาวสุวิมล   พุฒพันธ์ ผู้ดูแลเด็ก 

5) หน่วยตรวจสอบภายใน      จำนวน   1   อัตรา 
    พนักงานส่วนตำบล   จำนวน   1   อัตรา   คือ 
    1. นางสาววลัยพร    วงศ์บุญ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 
   5.2  รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่  (ย้อนหลัง  3  ปี) 

รายการ รายได้ (บาท) 
2561 2562 2563 

หมวดภาษีอากร 97,462.95 21,479.69 21,879.69 
หมวดค่าธรรมเนียมฯ 109,860.30 41,758.13 42,255.06 
หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน 125,040.93 106,156.59 116,510.52 
หมวดสาธารณปูโภคและการพาณิชย์ 496,677.00 521,566.00 657,772.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 28,218.00 195,295.88 210,505.88 
หมวดภาษีจัดสรร 15,206,072.93 11,484617.61 14,114,112.17 
เงินอุดหนุนทั่วไป 15,866,698.00 15,753,050.00 17,627,348.00 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ 0.00 7,967,139.00 8,644,361.00 
รวม 31,930,030.11 36,091,062.90 41,434,744.32 
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ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการ 
 

 

ว่าง 

 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ระดับ  กลาง 
 

 
 
 
 
 

นางสุดาพร   อำไพ 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ระดับต้น 

 
 
 
 
 
 

นางปวันรัตน์    อัคบุตร     นางสาวนัทธมน    สุภาพ 
หัวหน้าสำนักปลัด     ผู้อำนวยการกองคลัง 

 
 

 
 
 
 

นายพิพัฒน์    พรหมโลก     นางสาวอินทิราภรณ์    คำแสน 
            ผู้อำนวยการกองช่าง    ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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ส่วนที่   2 

รายงานผลการดำเนินงาน 
 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ
อนุมัติ 

งบประมาณ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

สถานะการดำเนินงาน ผลสัมฤทธิ ์
ไม่ได้ดำเนิน 

งาน 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินงาน 

ดำเนิน 
งานแล้วเสร็จ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1 โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรตี

เสรมิเหล็กพ้ืนท่ีก่อสร้างบ้านดอน
มะเกลือ  หมู่ที่  2  สายทางบ้าน  นาย
สุพิช  จิตมั่น - บ้านนางบุญค้ำ  มลูอ่อน 

200,000.00 199,500.00 500.00 กองช่าง   / ประชาชนไดร้ับความสะดวก
ในการเดินทางและลด
อุบัติเหต ุ

2 โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรตี
เสรมิเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองคก์าร
บริหารส่วนตำบลไผ่ สายทางทางเข้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ ่

363,000.00 362,800.00 200.00 กองช่าง   / นักเรียนและผู้ปกครองไดร้ับ
ความสะดวกในการรับ – ส่ง 
นักเรียน และผูม้าติดต่อ
ราชการ 

3 โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรตี
เสรมิเหล็กท่ีทำการองค์การบริหารส่วน
ตำบลไผ่ สายทางภายในบริเวณที่ทำ
การ อบต.ไผ ่

290,000.00 286,200.00 3,800.00 กองช่าง   / ประชาชนไดร้ับความสะดวก
ในการเดินทางมาตดิต่อ
ราชการ 

4 โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลกุบ้าน
ไผ่  หมู่ที่ 11 สายทางแยกหนองกูด - 
ดงหนองคา 

206,700.00 206,700.00 700.00 กองช่าง   / ประชาชนไดร้ับความสะดวก 
และลดอุบัติเหต ุ

5 โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.
ไผ ่

500,000.00 499,000.00 1,000.00 กองช่าง   / อาคารสำนักงานมคีวามมั่นคง 
ปลอดภัย 

การพัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
6 โครงการตั้งจุดปฏิบตัิการร่วมป้องกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่เทศกาลสงกรานต์และวันสำคญั
ต่างๆ 
 

5,000.00 
 

4,200.00 
 

800.00 
 

สำนักปลดั   / เพื่อป้องกันและลดอุบตัิเหต ุ
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ที ่ โครงการ งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

สถานะการดำเนินงาน ผลสัมฤทธิ ์
ไม่ได้ดำเนิน 

งาน 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินงาน 

ดำเนิน 
งานแล้วเสร็จ 

การพัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
7 โครงการป้องกันเฝ้าระวัง และแก้ไข

ปัญหายาเสพตดิจังหวัดศรีสะเกษ 
5,000.00 5,000.00 0.00 สำนักปลดั   / ลดปัญหายาเสพตดิในชุมชน 

8 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวนั
สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่) 

494,720.00 476,640.00 18,080.00 กอง
การศึกษา 

  / เด็กได้รับอาหารครบ 5 หมู ่

9 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียน
การสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่) 

494,720.00 476,640.00 18,080.00 กอง
การศึกษา 

  / มีระบบการเรียนการสอบที่ได้
มาตรฐาน 

10 โครงการจดัหาหนังสือใหเ้ด็กนักเรยีน
ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.
ไผ ่

494,720.00 476,640.00 18,080.00 กอง
การศึกษา 

  / เด็กเล็กมีหนังสืออ่านและรัก
การอ่าน 

11 โครงการจดัหาอุปกรณ์การเรยีนให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.ไผ ่

494,720.00 476,640.00 18,080.00 กอง
การศึกษา 

  / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมสีื่อการ
เรียนการสอนเพียงพอและ
ทันสมัย 

12 โครงการจดัหาเครื่องแบบนักเรยีน
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.
ไผ ่

494,720.00 476,640.00 18,080.00 กอง
การศึกษา 

  / นักเรียนมเีครื่องแบบเพียงพอ
และเป็นรูปแบบเดียวกัน 

13 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.ไผ ่

494,720.00 476,640.00 18,080.00 กอง
การศึกษา 

  / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมรีะบบการ
เรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน 

14 โครงการอาหารเสรมิ (นม) สำหรบัเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.
ไผ ่

850,720.00 685,208.98 165,511.02 กอง
การศึกษา 

  / เด็กเล็กมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง  

15 โครงการอาหารเสรมิ (นม) สำหรบัเด็ก
นักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ ่

850,720.00 685,208.98 165,511.02 กอง
การศึกษา 

  / เด็กนักเรยีนมีสุขภาพร่างการ
แข็งแรง 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ
อนุมัติ 

งบประมาณ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

สถานะการดำเนินงาน ผลสัมฤทธิ ์
ไม่ได้ดำเนิน 

งาน 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินงาน 

ดำเนิน 
งานแล้วเสร็จ 

การพัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
16 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ภายในศนูย์

พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตำบลไผ ่
 

30,000.00 29,300.00 700.00 กอง
การศึกษา 

  / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความ
สวยงามเป็นระเบยีบ น่าอยู่ 
น่ามอง 

17 โครงการก่อสร้างรั้วรอบบริเวณศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ ่
 

300,000.00 299,000.00 1,000.00 กอง
การศึกษา 

  / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีแนวเขต
ป้องกัน มีความปลอดภยั 

18 โครงการอาหารกลางวันสำหรับ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลไผ ่
 

1,380,000.0
0 

1,380,000.0
0 

0.00 กอง
การศึกษา 

  / นักเรียนได้รับอาหารครบ 5 
หมู ่

19 สนับสนุนโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมโรงเรียนไผ่งามพิทยาคม 
 

25,000.00 10,000.00 15,000.00 กอง
การศึกษา 

  / ปลูกจิตสำนึกให้นักเรยีนมี
คุณธรรมและจรยิธรรม 

20 สนับสนุนโครงการวันเด็ก
แห่งชาติโรงเรียนไผ่งามพิทยาคม 
 

25,000.00 10,000.00 15,000.00 กอง
การศึกษา 

  / นักเรียนมีความสมัคสมาน
สามัคคีและกล้าแสดงออก 

21 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้ ตามพระปณิธาน
ศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุราภรณ์วลัยลักษณ ์อัค
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวร
ขัตติยราชนาร ี
 

40,000.00 33,420.00 6,580.00 สำนักปลดั   /  สุนัข  แมว และ คน  ปลอด
จากโรคพิษสุนัขบา้ 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

สถานะการดำเนินงาน ผลสัมฤทธิ ์
ไม่ได้ดำเนิน 

งาน 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินงาน 

ดำเนิน 
งานแล้วเสร็จ 

การพัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
22 โครงการจดัหาทรายอะเบท  กำจดั

ยุงลายในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลไผ ่
 

80,000.00 70,000.00 10,000.00 สำนักปลดั   / ป้องกันการระบาดของโรค
ไข้เลือดออก ของประชาชน 

23 โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ ่
 

367,000.00 286,710.00 80,290.00 สำนักปลดั   / ประชาชนไดร้ับบริการทาง
การแพทย์ได้อยา่งทันท่วงที 

24 โครงการจดัหาน้ำยาเคมี กำจดัยุงลาย
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไผ ่
 

80,000.00 70,000.00 10,000.00 สำนักปลดั   / ป้องกันการระบาดของโรค
ไข้เลือดออก ของประชาชน 

25 สนับสนุนโครงการแข่งขันกีฬาสามัคคี
ประสานใจ ไผ่ - สร้างปี ่

20,000.00 20,000.00 0.00 กอง
การศึกษา 

  / สร้างความสามัคคีระหว่าง
ประชาชนตำบลไผ่ และตำบล
สร้างปี ่

26 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ให้กับผู้ป่วยเอดส์ 
 

30,000.00 30,000.00 0.00 สำนักปลดั   / ผู้ติดเชื้อเอดสไ์ดร้ับเบี้ยยังชีพ
ครบทุกราย 

27 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ให้กับผู้สูงอายุ 

8,172,000.
00 

8,001,400.
00 

170,600.0
0 

สำนักปลดั   / ผู้สูงอายไุด้รับเบี้ยยังชีพ 
ถูกต้องตามระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ครบทุกราย 

28 โครงการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพให้กับคน
พิการ 
 

2,592,000.0
0 

2,314,800.0
0 

277,200.00 สำนักปลดั   / ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพครบทุก
ราย 

29 โครงการสนับสนุนการปฏิบตัิหน้าที่ใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
 

70,000.00 67,920.00 2,080.00 สำนักปลดั   / เป็นไปตามระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ
อนุมัติ 

งบประมาณ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

สถานะการดำเนินงาน ผลสัมฤทธิ ์
ไม่ได้ดำเนิน 

งาน 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินงาน 

ดำเนิน 
งานแล้ว

เสร็จ 

การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
30 โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐ

พิธี อำเภอราศีไศล 
 

15,000.00 15,000.00 0.00 กอง
การศึกษา 

  / ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

31 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้และพวงมาลา สำหรับพิธีวัน
สำคัญต่างๆ และกิจกรรมต่างๆ 
 

10,000.00 
 

3,000.00 
 

7,000.00 
 

กอง
การศึกษา 

  / แสดงออกถึงความจงรักภักดี 
ต่อ ชาติ  ศาสน์ กษัตริย ์

32 โครงการเข้าร่วมกิจกรรมประเพณี
แข่งขันเรือยาวอำเภอราษีไศล 
 

45,000.00 45,000.00 0.00 กอง
การศึกษา 

  / ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

33 โครงการสนับสนุนประเพณีแข่งขันเรือ
ยาว  อำเภอราษีไศล 
 

45,000.00 45,000.00 0.00 กอง
การศึกษา 

  / ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
34 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 180,000.00 78,640.00 101,360.00 สำนักปลดั   / บุคลากรไดร้ับการพัฒนา

ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
35 โครงการจดัตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน

การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอราษีไศล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

30,000.00 30,000.00 0.00 สำนักปลดั   /  

36 โครงการช่วยเหลือประชาชนในตำบล
กรณีเกดิภัยธรรมชาติ ที่ไมส่ามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าได ้
 

400,000.00 
 

167,369.00 
 

232,631.00 
 

สำนักปลดั   / ประชาชนผู้ได้รับความ
เสียหายจากภยัธรรมชาติ  
ได้รับความช่วยเหลือ  ตาม
ระเบียบ และหนังสือสั่งการ 

รวมโครงการทั้งสิ้น  36  โครงการ 20,175,460.00 18,799,516.96 1,375,943.04      



14 ปัญหา  อุปสรรค 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ประเทศไทยและเขตพ้ืนที่ของจังหวัดศรีสะเกษ ยังประสบปัญหาจาก
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษต้องดำเนินการตามมาตรการการ
ป้องกันโรคระบาดดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีคำสั่งและประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดศรีสะ
เกษ  มีผลต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ที่มีลักษณะเป็นการรวมคนเป็นจำนวนมาก 
หรือเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค  บางโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้  ทำให้ผลการดำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายลดลง แต่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ได้ดำเนินการเพ่ิมเติม  
เปลี่ยนแปลง  แก้ไข  โอน  เพิ่ม/ลด งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามสถานการณ์  และสนองความต้องการของประชาชนและเกิด
ประโยชน์สูงสุดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่  ตามความเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะ 

  เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ใน
พ้ืนที่ และยังมีสายพันธุ์ใหม่เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ  และมีความรุนแรงขึ้น  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่  จึงได้มีการเตรียมความ
พร้อมในการรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอ  ในการกำหนดยุทธศาสตร์  การ
วางแผน  การดำเนินงาน  และการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  พร้อมทั้งตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดและการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า  โปร่งใส  
เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความต้องการอย่างแท้จริง 

  ทั้งนี้   ภาคประชาชน  หน่วยงานรัฐ  ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้เสีย  สามารถให้ข้อเสนอแนะ  ให้
คำปรึกษา  แนะนำ  ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ได้โดยตรงต่อผู้บริหารขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลไผ่  หรือให้ข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่  www.pai.go.th  หรือติดต่อให้ข้อมูลได้
ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่   หมู่ที่  4  ตำบลไผ่   อำเภอราษีไศล   จังหวัดศรีสะเกษ  33160 หมายเลข
โทรศัพท์ 045-960431  ในวัน และเวลาราชการ  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pai.go.th/
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ส่วนที่  3 
รายงานงบการเงนิ 

สรุปรายรับ  -  รายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 
----------------------------------------- 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2563  กำหนดว่า  เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานการรับ–จ่ายเงิน ประจำปี
งบประมาณท่ีสิ้นสุดนั้น ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้  โดยเปิดเผย  ณ  สำนักงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้ประชาชนทราบภายในกำหนดสามสิบวัน   นั้น 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่   จึงได้จัดทำประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน  ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 (1  ตุลาคม  2563  -  30  กันยายน  2564)  เพ่ือให้ประชาชนทราบ  ดังนี้ 

ประเภทรายรับ ประมาณการรายรับ (บาท) รายรับจริง (บาท) 
รายได้จัดเก็บเอง   
   หมวดภาษีอากร 50,000.00 25,325.86 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 57,500.00 6,363.83 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 150,000.00 81,731.80 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 650,000.00 679,917.00 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 70,500.00 128,008.00 
   หมวดรายได้จากทุน 5,000.00 0.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   หมวดภาษีจัดสรร 17,871,600.00 15,528,093.24 
รายได้ที่รัฐอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   หมวดเงินอุดหนุน 21,475,412.00 18,069,182.50 

รวมรายรับ  40,330,012.00 34,518,622.23 
ประเภทรายจ่าย ประมาณการรายจ่าย (บาท) รายจ่ายจริง (บาท) 

   งบกลาง 11,797,092.00 11,035,240.00 
   งบบุคลากร  13,356,140.00 11,507,559.00 
   งบดำเนินงาน 8,794,080.00 4,609,763.10 
   งบลงทุน 4,478,800.00 8,219,224.00 
   งบเงินอุดหนุน 1,893,900.00 1,505,000.00 
   งบรายจ่านอื่น 10,000.00 0.00 

รวมรายจ่าย 40,330,012.00 36,876,786.10 
รายรับ – รายจ่าย ท่ีไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย รับจริง (บาท) จ่ายจริง (บาท) 
   เงินอุดหนุนที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย 6,777,424.00 6,777,424.00 
รวมรับจ่าย - รายจ่าย ที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย 0.00 0.00 
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17 
ภาพกิจกรรม   

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ 
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ภาพกิจกรรม   
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ ่
เร่ือง    รายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

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

  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๘๗  วรรค  ๓  บัญญัติให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณการใช้จ่าย และผล
การดำเนินงานในรอบปี  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

  ดังนั้น   เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  
๒๕๕๐  มาตรา  ๒๘๗  วรรค  ๓    องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่  จึงขอประกาศผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕64   มาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ      ณ      วันที่             ธันวาคม   พ.ศ.๒๕64 

 

 

(นางสุดาพร    อำไพ) 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่   รักษาราชการแทน 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่    ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ 

 
 

 
 
 
 

 

 

 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ งานการเจ้าหน้าที่   สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่    
ที ่  ศก  85801/   วันที ่        ธันวาคม   2564 
เรื่อง การสรุปผลการดำเนินงานโนรอบปีงบประมาณ  2564 
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ / ปลัด อบต. / รองปลัด อบต./หัวหน้าสำนักปลัด 
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ   2564 
 

  เรื่องเดิม 
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่  ได้ดำเนินงานโครงการและกิจกรรมในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ในพื้นที่รับผิดชอบ  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2564  โดยได้พัฒนาให้พื้นที่ในเขตรับผิดชอบ
ได้รับประโยชน์ในการรับบริการอย่างท่ัวถึง   ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านเศรษฐกิจ  สังคม  
สาธารณูปโภค  การศึกษา  สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป 
  ข้อเท็จจริง 
  ในการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่  ได้ดำเนินงาน  โครงการฯ ไปแล้ว  เพ่ือให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  
มาตรา  287  วรรค  3  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย  การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548  หมวด  6  ข้อ  30 (5)  จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ือ
รายงานผลการดำเนินงานให้ทราบโดยทั่วกัน 
  ระเบียบและกฎหมาย 
  1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  มาตรา  287  วรรค 3  บัญญัติให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ  การใช้จ่าย  และ
การดำเนินงานในรอบปี   เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2548  หมวด 6  ข้อ  30 (5)  กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่  เสนอผลการตดิตามและประเมินผลตอ่  
สภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบ
โดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง   ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  ข้อเพื่อพิจารณา 
  งานการเจ้าหน้าที่  สำนักปลัด  อบต.ไผ่   ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปี
งบประมาณ  2563  เรียบรอ้ยแล้ว  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึก  ดังนี้ 
  - รายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2564 
  - หนังสือส่งรายงานผลการดำเนินงานให้อำเภอทราบ 
  - หนังสือประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่างๆ  (นายก อบต.ทุกแห่ง/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  ตำบลไผ่) 
  - ประกาศผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2564 
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  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  หากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้ 
 
 

(นางสาวนิประเวศ    บุษบงค์) 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

 
ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด  อบต. .......................................................................................................  
 
 

(นางปวันรัตน์    อัคบุตร) 
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.. 

 
 
ความเห็นของปลัด  อบต. ............................................................................. .......................... 
 
 

(นางสุดาพร    อำไพ) 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่  รักษาราชการแทน 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ 
 
ความเห็นของนายก อบต. .......................................................................................................  
 
 

(นางสุดาพร    อำไพ) 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่   รักษาราชการแทน 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่    ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ 

 
 
 
 



 
 

ที่  ศก  85801/      ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ 
        อำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  33160 
 

       ธันวาคม     2564 
 

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  2564 
 

เรียน นายอำเภอราษีไศล 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  2564  จำนวน  1  เล่ม 
 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่    ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  
2564  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   พุทธศักราช  2550   มาตรา  287  วรรค 3  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  ข้อ 30(5)  เรียบร้อยแล้ว 
 

  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่   จึงขอส่งรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  2564  
จำนวน  1  เล่ม  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นางสุดาพร    อำไพ) 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่   รักษาราชการแทน 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่    ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ 

 
 
 
 
 
สำนักงานปลัด อบต. 
งานการเจ้าหน้าที่ 
โทร 045-821200 
 

ตรวจ.................................. 
พิมพ์................................... 
ร่าง...................................... 



 
 

 
ที่  ศก  85801/ว      ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ 
        อำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  33160 
 

       ธันวาคม     2564 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  2564 
 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล..................................... 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  2564  จำนวน  1  เล่ม 
 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่    ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  
2564  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   พุทธศักราช  2550   มาตรา  287  วรรค 3  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  ข้อ 30(5)  เรียบร้อยแล้ว 
 

  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่   จึงขอส่งรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  2564  
จำนวน  1  เล่ม  เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นางสุดาพร    อำไพ) 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่   รักษาราชการแทน 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่    ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ 

 
 
 
 
 
สำนักงานปลัด อบต. 
งานการเจ้าหน้าที่ 
โทร 045-821200 ตรวจ.................................. 

พิมพ์................................... 
ร่าง...................................... 



 
 

ที่  ศก  85801/ว      ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ 
        อำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  33160 
 

       ธันวาคม     2564 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  2564 
 

เรียน กำนันตำบลไผ่ และผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  2564  จำนวน  1  เล่ม 
 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่    ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  
2564  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   พุทธศักราช  2550   มาตรา  287  วรรค 3  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  ข้อ 30(5)  เรียบร้อยแล้ว 
 

  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่   จึงขอส่งรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  2564  
จำนวน  1  เล่ม  เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นางสุดาพร    อำไพ) 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่   รักษาราชการแทน 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่    ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ 

 
 
 
 
 
สำนักงานปลัด อบต. 
งานการเจ้าหน้าที่ 
โทร 045-821200 

ตรวจ.................................. 
พิมพ์................................... 
ร่าง...................................... 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


