ประกาศ อบต.ท่าช้าง
เรื่ อง การรายงานผลการดาเนินงานในรอบปี งบประมาณ พ.ศ.2562
*******************************************
ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กาหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผูบ้ ริ หารท้องถิ่น เปิ ดเผยข้อมูลและรายงานผลการดาเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถินมีส่วน
ร่ วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) กาหนดให้ผบู้ ริ หารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิ ดเผยภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ผบู้ ริ หารท้องถิ่น
เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิ ดประกาศโดยเปิ ดเผยไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวัน โดยอย่างน้อยปี ละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ดังนั้นเพื่อการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ท่าช้าง จึ งขอประกาศผลการดาเนินงานการจัดทา
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดาเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่ วมในการตรวจสอบและกากับ
การบริ หารจัดการอบต.ท่าช้าง ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.ท่าช้าง
"ท่าช้างก้าวหน้า เศรษฐกิจก้าวไกล บริ หารโปร่ งใส ประชาชนร่ วมใจ สังคมไทยพัฒนา"
ข. พันธกิจ ของอบต.ท่าช้าง
ค. ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ของอบต.ท่าช้างได้กาหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ ไว้ 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ การสานต่อแนวทางพระราชดาริ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา
ยุทธศาสตร์ ดา้ นการพัฒนาเกษตรกร
ยุทธศาสตร์ ดา้ นการพัฒนาสังคม
ยุทธศาสตร์ ดา้ นการพัฒนาสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ ดา้ นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ ดา้ นการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และ กีฬา
ยุทธศาสตร์ ดา้ นการบริ หารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์ ดา้ นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ ดา้ นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

.

ง. การวางแผน
อบต.ท่าช้าง ได้จดั ทาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บญั ญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่ วมของประชาชน
เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริ งของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนามาจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป
อบต.ท่าช้าง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ การสานต่อ
แนวทางพระราชดาริ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
การศึกษา
ยุทธศาสตร์ ดา้ นการพัฒนา
เกษตรกร

2561
จานวน
9

งบประมาณ
770,000.00

49 2,268,800.00
3

150,000.00

2562
จานวน
9

งบประมาณ
770,000.00

45 2,317,800.00
3

150,000.00

2563
จานวน
9

งบประมาณ
770,000.00

48 2,340,165.00
3

150,000.00

2564
จานวน
9

งบประมาณ
770,000.00

43 1,985,300.00
3

150,000.00

2565
จานวน
9

งบประมาณ
770,000.00

43 1,985,300.00
3

150,000.00

ยุทธศาสตร์ ดา้ นการพัฒนา
สังคม

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

ยุทธศาสตร์ ดา้ นการพัฒนา
สาธารณสุข

13

13

14

14

14

ยุทธศาสตร์ ดา้ นการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

15 2,290,000.00

ยุทธศาสตร์ ดา้ นการ
พัฒนาการท่องเที่ยว
ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณี และ กีฬา

11 9,600,000.00

ยุทธศาสตร์ ดา้ นการบริ หาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี

11 1,460,000.00

710,000.00

620,000.00

39 7,987,585.00

4

8,990,000.00

11 1,460,000.00

740,000.00

17 2,894,600.00

6

740,000.00

30 3,145,900.00

9,590,000.00

7 9,590,000.00

26 1,839,800.00

11 1,460,000.00

740,000.00

25 2,645,900.00

5

9,090,000.00

12 1,560,000.00

ยุทธศาสตร์ ดา้ นการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

9

440,000.00

9

440,000.00

ยุทธศาสตร์ ดา้ นการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

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

165 37,706,715.00

170 77,356,470.00

170 42,188,200.00

162 39,224,200.00

รวม

149 32,027,800.00

9

440,000.00

9

440,000.00

9

440,000.00

จ. การจัดทางบประมาณ
ผูบ้ ริ หารอบต.ท่าช้าง ได้ประกาศใช้ขอ้ บัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยูใ่ นข้อบัญญัติงบประมาณ จานวน 0 โครงการ งบประมาณ 0 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดงั นี้

ยุทธศาสตร์

งบประมาณ
ตามข้ อบัญญัติ

โครงการ

ยุทธศาสตร์ การสานต่อแนวทางพระราชดาริ

-

-

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา

-

-

ยุทธศาสตร์ ดา้ นการพัฒนาเกษตรกร

-

-

ยุทธศาสตร์ ดา้ นการพัฒนาสังคม

-

-

ยุทธศาสตร์ ดา้ นการพัฒนาสาธารณสุข

-

-

ยุทธศาสตร์ ดา้ นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

-

-

ยุทธศาสตร์ ดา้ นการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และ กีฬา

-

-

ยุทธศาสตร์ ดา้ นการบริ หารจัดการบ้านเมืองที่ดี

-

-

ยุทธศาสตร์ ดา้ นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-

-

ยุทธศาสตร์ ดา้ นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

-

-

0

0.00

รวม
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ท่าช้าง มีดงั นี้

ยุทธศาสตร์

โครงการ

จานวนงบประมาณ

วัตถุ
ประสงค์

หน่ วยงานทีรับผิดชอบ

ผลผลิต

ฉ. การใช้ จ่ายงบประมาณ
อบต.ท่าช้าง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผกู พัน/ ลงนามในสัญญา รวม 0 โครงการ จานวนเงิน 0 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
จานวน 0 โครงการ จานวนเงิน 0 ล้านบาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดงั นี้

ยุทธศาสตร์

โครงการ

การก่ อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสั ญญา

โครงการ

การเบิกจ่ ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ การสานต่อแนวทางพระราชดาริ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา
ยุทธศาสตร์ ดา้ นการพัฒนาเกษตรกร
ยุทธศาสตร์ ดา้ นการพัฒนาสังคม
ยุทธศาสตร์ ดา้ นการพัฒนาสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ ดา้ นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ ดา้ นการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และ กีฬา
ยุทธศาสตร์ ดา้ นการบริ หารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์ ดา้ นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ ดา้ นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
รวม

0

0.00

0

0.00

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.ท่าช้าง ที่มีการก่อหนี้ผกู พัน/ลงนามในสัญญา มีดงั นี้

ยุทธศาสตร์

ชื่อโครงการตามแผน

งบตามข้ อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ

ลงนามสั ญญา

เบิกจ่ าย

คงเหลือ

รายงานสรุ ปผลการดาเนินงาน ปี 2562
อบต.ท่ าช้ าง เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

ยุทธศาสตร์

1.ยุทธศาสตร์ การสานต่อแนวทางพระราชดาริ

แผนการดาเนินการ
ทั้งหมด
จานวน
โครงการ

ลงนามสั ญญา

-

-

45 2,317,800.00

-

-

150,000.00

-

-

4.ยุทธศาสตร์ ดา้ นการพัฒนาสังคม

26 11,165,000.00

-

-

5.ยุทธศาสตร์ ดา้ นการพัฒนาสาธารณสุข

13

620,000.00

-

-

6.ยุทธศาสตร์ ดา้ นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

39 7,987,585.00

-

-

8,990,000.00

-

-

11 1,460,000.00

-

-

3.ยุทธศาสตร์ ดา้ นการพัฒนาเกษตรกร

7.ยุทธศาสตร์ ดา้ นการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และ กีฬา
8.ยุทธศาสตร์ ดา้ นการบริ หารจัดการบ้านเมืองที่ดี

3

4

9.ยุทธศาสตร์ ดา้ นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

9

440,000.00

-

-

10.ยุทธศาสตร์ ดา้ นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

6

3,806,330.00

-

-

165 37,706,715.00

0

0.00

รวม

เบิกจ่ าย

จานวน
จานวน
จานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

770,000.00

2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา

9

งบประมาณ

อนุมัติงบประมาณ

0

0.00

0

ช. ผลการดาเนินงาน
อบต.ท่าช้าง ได้ดาเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2562 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่ วมมือ การส่งเสริ มและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่
ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสาเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดาเนินงานที่สาคัญดังนี้
อปท. ใส่ ข้อมูลผลการดาเนินการ เช่ น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่ าย ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้ อมูลผลการดาเนินงานด้ านอื่น ๆ

0.00

ซ. คณะกรรมการ
1.คณะกรรมการพัฒนาท้ องถิ่น

ชื่อ

ตาแหน่ ง

เบอร์ โทรศัพท์

เบอร์ มือถือ

email

เบอร์ มือถือ

email

เบอร์ มือถือ

email

ไม่พบข้อมูล
2.คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ ระดับท้ องถิ่น

ชื่อ

ตาแหน่ ง

เบอร์ โทรศัพท์
ไม่พบข้อมูล

3.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้ องถิ่น

ชื่อ

ตาแหน่ ง

เบอร์ โทรศัพท์
ไม่พบข้อมูล

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรื อหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีขอ้ สงสัยหรื อมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะ การบริ หารงานขออบต.ท่าช้างทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุ งการดาเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563
นายกอบต.ท่าช้าง
ข้อมูล ณ 15/07/2563

