
 1.	 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
	 2.	 ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน
	 3.	 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
	 4.	 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน
	 5.	 ยุทธศาสตร์การการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	 6.	 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว
	 7.	 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี

วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารตำาบลเพ็กใหญ่

	 “ปี	2555	ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต	พิชิตความยากจน	
ชุมชนน่าอยู่	มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียง	เน้นเรื่องสิ่งแวดล้อม			
เพียบพร้อมภูมิปัญญาท้องถิ่น”

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารตำาบลเพ็กใหญ่
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รายการ ประมาณการ รับจริง

รายการ ประมาณการ จ่ายจริง

            

รายงานผลการดำาเนินงานในรอบปีงบประมาณ	2553
	 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2550	มาตรา	287	วรรค	3

การรายงานรายรับ-รายจ่ายปีงบประมาณ	2553
รายรับ

ภาษีอากร	 106,000.00	 109,957.31

ค่าธรรมเนียม	ค่าปรับ	และใบอนุญาต	 		25,000.00	 29,483.00

รายได้จากทรัพย์สิน	 			70,000.00	 74,885.81

รายได้เบ็ดเตล็ด	 			105,000.00	 90,800.00

ภาษีจัดสรร	 7,894,000.00	 12,393,457.26

เงินอุดหนุน	 8,300,000.00	 6,509,672.00

						                      รวมทั้งสิ้น 16,500,000.00 19,208,255.38

งบกลาง	 2,275,668.00	 2,152,502.90

เงินเดือน	 4,373,830.00	 3,966,883.00

ค่าตอบแทน	 934,800.00	 655,915.00

ค่าใช้สอย	 3,178,490.00	 168,1817.81

ค่าวัสดุ	 1,632,380.00	 1349,553.65

ค่าสาธารณูปโภค	 163,000.00	 141397.03

เงินอุดหนุน	 2,238,900.00	 1956355.16

ค่าครุภัณฑ์	 203,000.00	 156380.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	 1,499,932	 1,212,500.00

	                          รวมทั้งสิ้น    16,500,000.00 13,273,304.55

รายจ่าย
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        ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ

สรุปผลการดำาเนินงาน

แผนภูมิแสดงโครงการในแผนพัฒนา	3	ปี
   	ขององค์การบริหารส่วนตำาบลเพ็กใหญ่

1.การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	 36	 4,522,179.00

2.การแก้ไขปัญหาความยากจน	 19	 7,175,170.00

3.การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่	 24	 7,423,532.00

4.การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน	 2	 			70,000.00

5.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 9	 429,500.00

6.การพัฒนาการท่องเที่ยว	 1	 108,300.00

7.การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี	 13	 794,830.00

                                 รวม 104 20,523,511.00
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ยุทธศาสตรที ่5

ยุทธศาสตรที ่6

ยุทธศาสตรที ่7

								องค์การบริหารส่วนตำาบลเพ็กใหญ่  มีแผนการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  (วันที่ 1

ตุลาคม 2552 – วันที่ 30 กันยายน 2553) จำานวน 104 โครงการ  (รวมโครงการที่ปรับแผนเพิ่มเติม)  มีการ

ดำาเนินการแล้วเสร็จจำานวน  73  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 70.19  โครงการที่ไม่ได้ดำาเนินการมีจำานวน  31

โครงการ คิดเป็นร้อยละ 29.80 แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำาบลเพ็กใหญ่ ดังน้ี

• ยุทธศาสตร์ที่ 1

• ยุทธศาสตร์ที่ 2

• ยุทธศาสตร์ที่ 3

• ยุทธศาสตร์ที่ 4

• ยุทธศาสตร์ที่ 5

• ยุทธศาสตร์ที่ 6

• ยุทธศาสตร์ที่ 7
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        ยุทธศาสตร์
งบประมาณ

ที่ได้รับ
งบประมาณ
ที่ใช้จ่าย

คิดเป็นร้อยละ

แผนภูมิแสดงงบประมาณในแผนพัฒนา	3	ปี
                ขององค์การบริหารตำาบลเพ็กใหญ่

การใช้จ่ายงบประมาณ

• ยุทธศาสตร์ที่ 1

• ยุทธศาสตร์ที่ 2

• ยุทธศาสตร์ที่ 3

• ยุทธศาสตร์ที่ 4

• ยุทธศาสตร์ที่ 5

• ยุทธศาสตร์ที่ 6

• ยุทธศาสตร์ที่ 7

	 1.	 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	 4,522,179.00	 3,387,245.25	 74.90

	 2.	 การแก้ไขปัญหาความยากจน	 7,175,170.00	 6,788,489.00	 94.61

	 3.	 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่	 7,423,532.00	 4,880,217.87	 65.73

	 4.	 การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน	 			70,000.00	 20,000.00	 28.57

	 5.	 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 429,500.00	 332,938.00	 77.51

	 6.	 การพัฒนาการท่องเที่ยว	 108,300.00	 108,300.00	 100.00

	 7.	 การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี	 794,830.00	 694,270.00	 87.34

                                รวม 20,523,511.00 16,211,460.12 78.99
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ลำาดับ
ที่

โครงการ
จำานวน
โครงการ

การรายงานและประเมินผลโครงการ

	 1	 ได้จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริม	พัฒนา	เด็กและเยาวชน	 7

	 2	 ได้จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมผู้สูงอายุ	 1

	 3	 ได้จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ	 3

	 4	 ได้จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมงานประเพณี	 2

	 5	 ได้อุดหนุนหน่วยงาน	 4

	 6	 ได้จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม	 7

	 7	 ได้จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมการจัดทำาแผน	 1

	 8	 ได้จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมงานสาธารณสุข	 5

	 9	 ได้จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพ	 3

	 10	 ได้จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมสงเคราะห์	 5

	 11	 ได้จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมผู้ด้วยโอกาส	 2

	 12	 ได้จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	 17

	 13	 ได้จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	 4

	 14	 ได้จัดทำาโครงการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาบุคลากร	การเงินการคลัง	 12
	 	 การบริหารจัดการ   

                                                                    รวม 73

							  การจัดทำารายงานผลของการจัดโครงการฯ ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำาบลเพ็กใหญ่

สามารถจัดทำารายงานได้ครบทุกโครงการ เน่ืองจากองค์การบริหารสวนตำาบลเพ็กใหญ่ มีการติดตามและประเมิน

ผลแผนพัฒนา  อบต.อย่างต่อเนื่อง  เป็นรายไตรมาส 3 เดือน/1 ครั้ง จึงทำาให้มีโครงการในแต่ละไตรมาสไม่

มากนักและทำาให้ทราบปัญหาได้ง่ายและสามารถแก้ไขได้ทันเหตุการณ์

แบบสรุปผลการดำาเนินงานโครงการ/กิจกรรมประจำาปี	2553
ขององค์การบริหารส่วนตำาบลเพ็กใหญ่	อำาเภอพลจังหวัดขอนแก่น
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ผลการดำาเนินงานอื่น	ๆ

 องค์การบริหารส่วนตำาบลเพ็กใหญ่ ได้ดำาเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปี 2553
ในเขตพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือ  การส่งเสริมสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ จน
โครงการต่าง ๆ ประสบผลสำาเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผล
การดำาเนินงานที่สำาคัญในส่วนต่าง ๆ ดังนี้

สำานักปลัด
โครงการ		อบต.	พบประชาชน      เป็นโครงการร่วมของสำานักปลัด, ส่วนการคลัง,

ส่วนโยธา, ส่วนการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เช่น สำานักงานเกษตรอำาเภอพล, ปศุสัตว์อำาเภอพล

ได้จัดให้มีการบริการนอกสถานที่ประกอบด้วย

 - บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า

 - รับชำาระภาษีบำารุงท้องที่  ภาษีป้าย

   ภาษีโรงเรือน

 - สาธิตวิธีการผลิตน้ำายาล้างจาน

 - ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

 - สาธิตวิธีการทำาปุ๋ยหมัก

 - บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น

 - บริการตัดผม

 โรงเรียนเพ็กใหญ่และสระบัว  ได้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การคัดแยกขยะ การจัดต้ังธนาคารขยะเด็กนักเรียนทีสำานึกท่ีดี มีส่วนร่วม
ในการรักษาความสะอาด มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำานวน 80 คน

 ชาวบ้านโนนหอม  หมู่ที่ 8 ต.เพ็กใหญ จำานวน  60  คน

โครงการอบรมการคัดแยกขยะและการจัดตั้งธนาคารขยะ

โครงการส่งเสริมการทำาปุ๋ยหมัก	ปุ๋ยอินทรีย์	ประจำาปี	2553
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 รุ่นแรกที่  อบต. อบรม

 ศูนย์เรียนรู้ผักปลอดสารพิษโนนแท่นพระ  หมู่ที่ 2  ตำาบลเพ็กใหญ่

โครงการอบรมนวดแผนไทย	ประจำาปี	2553

โครงการอบรมผักปลอดสารพิษ
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สำารวจที่ดินของประชาชน   11 หมู่บ้าน จำานวน 106 คน

    จัดอบรมให้กับตัวแทนประชาคม
หมู่บ้าน  คณะผู้บริหารและพนักงาน
ส่วนตำาบล  เกี่ยวกับอำานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง
 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยตัวแทน
ประชาคม 11 หมู่บ้านๆ ละ 4 คน
รวม 44 คน

โครงการปรับปรุงกระบวนการทำางาน
การรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดินนอกสถานที่(ครบรอบระยะเวลา	4	ปี)

ส่วนการคลัง
โครงการอบรมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	ประจำาปี	2553		
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ดำาเนินการแล้วเสร็จ

ดำาเนินการแล้วเสร็จ

ขณะดำาเนินการ

ขณะดำาเนินการ

ก่อนดำาเนินการ

ก่อนดำาเนินการ

ส่วนโยธา
โครงการซ่อมแซมฝายชลประทาน

หมู่	1	บ้านสระบัว	ตำาบลเพ็กใหญ่			อำาเภอพล			จังหวัดขอนแก่น
      งบประมาณที่ใช้ในการซ่อมแซม ครั้งนี้เพียง 34,500 บาท เป็นโครงการ

ที่ใช้งบประมาณไม่มาก  แต่สามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนใน

พ้ืนท่ีและ ทำาให้สามารถกักเก็บน้ำาไว้ใช้เพ่ือการเกษตรและสัตว์เล้ียงของประชาชน

นับเป็นโครงการที่ลงทุนน้อยได้ประโยชน์มาก

โครงการซ่อมสร้างผิวทางเดพซิล	สายทางหมายเลข	2240
บ้านโคกกลาง	หมู่	7	ตำาบลเพ็กใหญ่	อำาเภอพล	จังหวัดขอนแก่น

งบประมาณ	1,052,000	บาท
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	 ได้ส่งเสริมบทบาทผู้สูงอายุให้ประจักษ์ด้านคุณงามความดี	และกิจรรมการแสดงออก	แสดงถึงการเห็นคุณค่าและความกตัญญู
ผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการ	11	หมู่บ้าน	จำานวน	550	คน	

ส่วนการศึกษา
โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

พลังผู้สูงอายุสร้างสังคมไทย รู้จักสามัคคีเทิดไท้องค์ราชัน

ประเพณีบุญบั้งไฟเป็นประเพณีคู่กับคนอีสานตราบนานเท่านาน

		 	 การจัดงานประเพณีบุญบั ้งไฟบวงสรวง

เจ้าพ่อสิบกรีบุญบั้งไฟวันวิสาขบูชาได้จัดงานประเพณี

และกิจกรรมทางศาสนาต่อเนื่องทุกปี		เป็นการ

อนุรักษ์สืบสานพื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม

ของท้องถิ่น	สู่คนรุ่นต่อไป

     เวียนเทียน      บวงสรวงเจ้าพ่อสิบกรีหรือที่ชาวบ้าน
เรียกขานกันว่า “เจ้าพ่อสิบกรี”
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	 โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำาปี		2553		โรงรียนที่เข้าร่วมจำานวน	6	โรงเรียน
นักเรียนและผู้ปกครองได้ร่วมแข่งขันกีฬามหาสนุก	ผู้เข้าร่วมจำานวน		550		คน

		 เวทีการแสดงออกของเยาวชนตำาบลเพ็กใหญ่
				กับน้องๆ	นักเรียนในเขตตำาบลเพ็กใหญ่

โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำาปี	2553

โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุเล่านิทาน	เสริมสร้างคุณธรรม	ประจำาปี	2553

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่น้อง	ๆ	ในชุมชน	ประจำาปี	2553

ผู้บริหาร อบต.ให้ความสำาคัญ
กับเด็กและเยาวชนของชาติ

กีฬาเสริมสร้างความสามัคคี

การออกกำาลังกายทุกรุ่นวัย

ผู้สูงวัยก็มีค่าสำาหรับพวกหนูๆ นะจ๊ะ

            เตรียมพร้อมสู่สนามแข่งขัน

            รอแข่งขันกีฬามหาสนุก

การแสดงความคิดเห็น เข้าแถวอย่างเป็นระเบียบ
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