
 
ประกาศ อบต.ท่าชา้ง 

เร่ือง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

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

    ดว้ยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาทอ้งถ่ิน และผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เปิดเผยขอ้มูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในทอ้งถินมีส่วน
ร่วมดว้ย ประกอบกบัระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    ดว้ยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ้ 30(5) ก าหนดให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ต่อสภาทอ้งถ่ิน และคณะกรรมการ พฒันาทอ้งถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาให้ประชาชนในทอ้งถ่ินทราบ ในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน
เสนอผลการติดตามและประเมินผลดงักล่าว และตอ้งปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่นอ้ยกว่าสามสิบวนั โดยอยา่งนอ้ยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

    ดงันั้นเพ่ือการปฏิบติัให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อบต.ท่าชา้ง จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจดัท า
งบประมาณ การใชจ่้าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มา เพ่ือให้ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากบั
การบริหารจดัการอบต.ท่าชา้ง ดงัน้ี  
ก. วสัิยทัศน์ ของอบต.ท่าชา้ง  
    "ท่าชา้งกา้วหนา้ เศรษฐกิจกา้วไกล บริหารโปร่งใส ประชาชนร่วมใจ สงัคมไทยพฒันา" 
ข. พนัธกิจ ของอบต.ท่าชา้ง  
     

ค. ยุทธศาสตร์การพฒันา ของอบต.ท่าชา้งไดก้ าหนดยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันายทุธศาสตร์ไว ้10 ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 

    ยทุธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
 

    ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา 
 

    ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาเกษตรกร 
 

    ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาสงัคม 

 

    ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาสาธารณสุข 

 

    ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

    ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาการท่องเท่ียว ศาสนา-วฒันธรรมประเพณีและ กีฬา 
 

    ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 
 

    ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 

 

    ยทุธศาสตร์ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
 

 

 

 



ง. การวางแผน 

    อบต.ท่าชา้ง ไดจ้ดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาและแผนพฒันา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการท่ีบญัญติัไวใ้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผา่นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เช่น การจดัเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของประชาชนในพ้ืนท่ี ก่อนน ามาจดัท าโครงการเพ่ือพฒันาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไวใ้นแผนพฒันา 3 ปี ต่อไป  

    อบต.ท่าชา้ง ไดป้ระกาศใชแ้ผนพฒันา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดก้ าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพฒันา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยทุธศาสตร์การสานต่อ
แนวทางพระราชด าริ 

9 770,000.00 9 770,000.00 9 770,000.00 9 770,000.00 9 770,000.00 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
การศึกษา 

49 2,268,800.00 45 2,317,800.00 48 2,340,165.00 43 1,985,300.00 43 1,985,300.00 

ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันา
เกษตรกร 

3 150,000.00 3 150,000.00 3 150,000.00 3 150,000.00 3 150,000.00 

ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันา
สงัคม 

24 11,155,000.00 26 11,165,000.00 29 11,275,000.00 29 11,275,000.00 29 11,275,000.00 

ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันา
สาธารณสุข 

13 710,000.00 13 620,000.00 14 740,000.00 14 740,000.00 14 740,000.00 

ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

15 2,290,000.00 39 7,987,585.00 17 2,894,600.00 30 3,145,900.00 25 2,645,900.00 

ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาการท่องเท่ียว 
ศาสนา-วฒันธรรม
ประเพณีและ กีฬา 

11 9,600,000.00 4 8,990,000.00 6 9,590,000.00 7 9,590,000.00 5 9,090,000.00 

ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหาร
จดัการบา้นเมืองท่ีดี 

11 1,460,000.00 11 1,460,000.00 26 1,839,800.00 11 1,460,000.00 12 1,560,000.00 

ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษา
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น 

9 440,000.00 9 440,000.00 9 440,000.00 9 440,000.00 9 440,000.00 

ยทุธศาสตร์ดา้นการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

5 3,184,000.00 6 3,806,330.00 9 47,316,905.00 15 12,632,000.00 13 10,568,000.00 

รวม 149 32,027,800.00 165 37,706,715.00 170 77,356,470.00 170 42,188,200.00 162 39,224,200.00 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   จ. การจดัท างบประมาณ 

ผูบ้ริหารอบต.ท่าชา้ง ไดป้ระกาศใชข้อ้บญัญติังบประมาณ โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูใ่นขอ้บญัญติังบประมาณ จ านวน 0 โครงการ งบประมาณ 0 บาท สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร์ ไดด้งัน้ี  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยทุธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ - - 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา - - 

ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาเกษตรกร - - 

ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาสงัคม - - 

ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาสาธารณสุข - - 

ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน - - 

ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาการท่องเท่ียว ศาสนา-วฒันธรรมประเพณีและ กีฬา - - 

ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี - - 

ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น - - 

ยทุธศาสตร์ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม - - 

รวม 0 0.00 
 

    รายละเอียดโครงการในขอ้บญัญติังบประมาณ อบต.ท่าชา้ง มีดงัน้ี 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 

     อบต.ท่าชา้ง มีการใชจ่้ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามขอ้บญัญติังบประมาณ โดยไดมี้การก่อหน้ีผกูพนั/ ลงนามในสญัญา รวม 0 โครงการ จ านวนเงิน 0 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
จ านวน 0 โครงการ จ านวนเงิน 0 ลา้นบาท สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร์ ไดด้งัน้ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพนั/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยทุธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ     

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา     

ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาเกษตรกร     

ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาสงัคม     

ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาสาธารณสุข     

ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน     

ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาการท่องเท่ียว ศาสนา-วฒันธรรมประเพณีและ กีฬา     

ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี     

ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น     

ยทุธศาสตร์ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม     

รวม 0 0.00 0 0.00 



    รายละเอียดโครงการในขอ้บญัญติังบประมาณอบต.ท่าชา้ง ท่ีมีการก่อหน้ีผกูพนั/ลงนามในสญัญา มีดงัน้ี  

  ยุทธศาสตร์ ช่ือโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2562 

อบต.ท่าช้าง เฉลมิพระเกยีรติ จ.นครราชสีมา  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.ยทุธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 9 770,000.00 - -     

2.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา 45 2,317,800.00 - -     

3.ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาเกษตรกร 3 150,000.00 - -     

4.ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาสงัคม 26 11,165,000.00 - -     

5.ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาสาธารณสุข 13 620,000.00 - -     

6.ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน 39 7,987,585.00 - -     

7.ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาการท่องเท่ียว ศาสนา-วฒันธรรมประเพณีและ กีฬา 4 8,990,000.00 - -     

8.ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 11 1,460,000.00 - -     

9.ยทุธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 9 440,000.00 - -     

10.ยทุธศาสตร์ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 6 3,806,330.00 - -     

รวม 165 37,706,715.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
 

ช. ผลการด าเนินงาน 

     อบต.ท่าชา้ง ไดด้ าเนินการโครงการตามเทศบญัญติังบประมาณ ปี 2562 ในเขตพ้ืนท่ี โดยไดรั้บความร่วมมือ การส่งเสริมและสนบัสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ี
ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จดว้ยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเ้คียง โดยมีผลการด าเนินงานท่ีส าคญัดงัน้ี 

อปท. ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการส ารวจความคดิเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านอื่น ๆ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ซ. คณะกรรมการ 
   1.คณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น  

ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

ไม่พบขอ้มูล 

 

   2.คณะกรรมการจดัท ายุทธศาสตร์ระดับท้องถิ่น  

ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

ไม่พบขอ้มูล 

 

   3.คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพฒันาท้องถิ่น  

ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

ไม่พบขอ้มูล 
 

    ทั้งน้ี หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมีขอ้สงสยัหรือมีความประสงคจ์ะเสนอตวามคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ การบริหารงานขออบต.ท่าชา้งทราบ เพ่ือจะไดพิ้จารณาการ
วางแผนพฒันาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะต่อไป 

    จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทัว่กนั 

                                                              ประกาศ ณ วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2563 

 

 

                                                              นายกอบต.ท่าชา้ง 
 

ขอ้มูล ณ 15/07/2563 

 


