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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(รวมทั้งวงรอบเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม) 
 ******************* 

 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ บัญญัติให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณการใช้จ่าย และผลการ
ด าเนินงานในรอบปี เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ (๕) ก าหนดให้
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 
 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ (๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการ
ด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  มาเพ่ือให้ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ดังนี้ 
 

ก. วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
        “ชุมชนเข้มแข็ง   แหล่งเกษตรกรรม   ก้าวน าสู่ประชาคมอาเซียน” 
 

ข. พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
 พันธกิจ ( Mission) 
 ๑. ส่งเสริมอาชีพของประชาชนในพื้นท่ี ทั้งอาชีพหลัก และอาชีพเสริม 
 ๒. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น  
          ๓. จัดให้มี จัดหา ก่อสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้เพียงพอ    
          ๔. จัดให้มีการบ ารุงรักษา ก่อสร้างแหล่งน้ า และคลองส่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร  
 ๕. พัฒนาการบริหารจัดการให้โปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองสามารถตรวจสอบได้   
 ๖. ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาของเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป 
 ๗. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลและยั่งยืน 
 ๘. ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
 

ค. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ( Goals)  
 ๑. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ สามารถพ่ึงตนเองได้ 
 ๒. ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
 ๓. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานได้รับการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการเพียงพอ    
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   ๔. แหล่งน้ าตามธรรมชาติ แหล่งน้ าที่สร้างข้ึนและคลองส่งน้ าได้รับการดูแล บ ารุงรักษา และก่อสร้าง     
เพ่ิมเติมเพ่ือให้มีน้ าส าหรับอุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ 

๕. การเมือง การบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลโปร่งใส มีการประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชน ได้รับ
ข่าวสารการ ด าเนินงานของ อบต. อย่างต่อเนื่องและสามารถตรวจสอบได้ 
 ๖. เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความรู้ ทักษะในการด ารงชีวิต 
 ๗. สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ าไม่เป็นมลพิษ 
 ๘. ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบทอดต่อไป  
          

ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ก าหนดไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
               แนวทางท่ี ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนคุณภาพด้านเศรษฐกิจ 
การท่องเที่ยวและการลงทุน 
      แนวทางท่ี ๒ การพัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร 
               แนวทางท่ี ๓ ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างอาชีพให้กับประชาชนและชุมชนหรือตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ
          ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 
               แนวทางท่ี ๑ การอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
               แนวทางท่ี ๒ การส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ องค์กรชุมชนหรือภาพประชาชนให้มีความเข้มแข็งเพ่ือพัฒนา
ตนเอง และท้องถิ่น  
   แนวทางท่ี ๓ ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ เพ่ือพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่น 
  แนวทางท่ี ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
 แนวทางท่ี ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีพฤติกรรมด้านสุขภาพที่เหมาะสม และแก้ไขปัญหาด้านการ
สาธารณสุข 
 แนวทางท่ี ๖ การส่งเสริมและสนับสนนุระบบการจัดสวัสดิการประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือสร้างหลักประกัน
ความมั่นคง 
               แนวทางท่ี ๗ ส่งเสริมบุคลากรภาครฐั ประชาชน ให้มีทักษะชีวิตภายใต้การอยู่รว่มกันในประชาคมอาเซียน 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
               แนวทางท่ี ๑ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม   
                 แนวทางที ่๒ การบริหารจดัการมลภาวะทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
           ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
               แนวทางท่ี ๑ การปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความปองดองสมานฉันท์ของคน
ในชาต ิ
                  แนวทางที่ ๒ การป้องกันและแก้ไข ตลอดถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทุกด้าน 

                         แนวทางที่ ๓ การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับปัญหาภยัธรรมชาต ิ
                  แนวทางที่ ๔ การพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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         ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การบริหารจัดการที่ดี 
 แนวทางท่ี ๑ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
             แนวทางที ่๒ การส่งเสริมสนับสนุนการสรา้งเวทีเรียนรูภ้าคประชาสังคม และการมีสว่นรว่มของภาคเีครือข่าย                  
 แนวทางที ่๓ การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ 
                  แนวทางที่ ๔ การพัฒนาระบบสารสนเทศและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
จ. การวางแผนพัฒนาและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  ๒๕๖๐  รายละเอียดดังนี้ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี    (พ.ศ. ๒๕๖๐ 
– ๒๕๖๒) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน 
เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนน ามาจัดท าโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี 
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ต่อไป 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) เมื่อวันที่ ๒๖  
มิถุนายน  ๒๕๕๙ โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) จ านวน ๗๗
โครงการ งบประมาณ ๑๒,๐๕๖,๖๐๐.๐๐ ล้านบาท(เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐)  สามารถด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ได ้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการตาม
แผนสามปี 

งบประมาณ โครงการ
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณ โครงการ 
ไม่ใช้งบ 

๑. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๒. การพัฒนาสังคม การศึกษา
และวัฒนธรรม 
๓. การบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔. ด้านความม่ันคงและความสงบ
เรียบร้อย 
๕. การบริหารจัดการที่ดี 

๒๔ 
๒๕ 

 
  ๔ 

 
๑๒ 

 
๑๒ 

๔,๒๕๕,๐๐๐.๐๐ 
๕,๘๐๕,๖๐๐.๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 
๘๘๐,๐๐๐.๐๐ 

 
๑,๐๑๖,๐๐๐.๐๐ 

๑๙ 
๑๙ 

 
  ๓ 

 
๑๑ 

 
๑๑ 

๓,๒๖๑,๔๐๐.๐๐๓
๖,๓๗๐,๗๒๓.๐๐ 

 
๖๐,๐๐๐.๐๐ 

 
  ๗๓๐,๐๐๐.๐๐ 

  
๑,๑๕๖,๐๐๐.๐๐ 

- 
- 
 
 
- 
 
- 

รวม ๗๗ ๑๒,๐๕๖,๖๐๐.๐๐ ๖๓ ๑๑,๕๗๘,๑๒๓.๐๐ - 
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..ระดับความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนและตามข้อบัญญัติงบประมาณ.. 
 

จ านวนโครงการ 
ตามแผน ปี ๒๕๖๐ 

จ านวนโครงการตาม 
แผนที่น ามาจัดท าข้อ 
บัญญัติฯ ปี ๒๕๖๐ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวนโครงการตาม
ข้อบัญญัติฯ  

ที่มีการเบิกจ่าย 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  =  ๓๔  โครงการ  ๑๙  โครงการ ๒๑.๘๓ ๑๕  โครงการ ๑๗.๒๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  =  ๒๕  โครงการ ๑๙  โครงการ ๒๑.๘๓ ๑๕  โครงการ ๑๗.๒๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  =    ๔  โครงการ   ๓  โครงการ ๓.๔๔  ๓  โครงการ ๓.๔๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  =  ๑๒  โครงการ ๑๑  โครงการ ๑๒.๖๔  ๘  โครงการ ๙.๑๙ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  =  ๑๒  โครงการ ๑๑  โครงการ ๑๒.๖๔ ๙  โครงการ ๑๐.๓๔ 

             รวม     ๘๗  โครงการ รวม  ๖๓  โครงการ ๗๒.๔๑ รวม  ๕๐  โครงการ ๕๗.๔๗    

 
 

 
 
 
 
 
          

 
 
           
 

 
           1. จ านวนโครงการตามแผน ปี ๒๕๖๐ 

                     2. จ านวนโครงการตามแผนที่น ามาจัดท าข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๐ 
                     3. จ านวนโครงการตามข้อบัญญัติฯ ที่มีการเบิกจ่าย                                 
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 ทั้งนี้หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีความประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือ
เสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม เพ่ือจะได้พิจารณาวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนในพื้นท่ีต่อไป 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

        ประกาศ ณ วันที่ ๒๔  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
                                                                     (ลงชื่อ)        สม  อุปนันท์ 

                                               (นายสม  อุปนันท์) 
                                                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 


