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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 ******************* 
 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ บัญญัติให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณการใช้จ่าย และ
ผลการด าเนินงานในรอบปี เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ 
(๕) ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ข้อ ๓๐ (๕) องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้
จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗ มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนศรีชุม ดังนี้ 
 

ก.วิสัยทัศน์การพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
        “ประชาชนมีรายไดพ้อเพียง     มีคุณภาพชีวติที่ดี     แหล่งน  าสมบูรณ์    

    การคมนาคมสะดวก     การเมืองโปร่งใส     รว่มใจพัฒนา” 
 

ข. พันธกิจการพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
 พันธกิจ ( Mission) 
 ๑. ส่งเสริมอาชีพของประชาชนในพื้นที ่ทั้งอาชีพหลัก และอาชีพเสรมิ 
 ๒. พัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนใหด้ีขึน้  
          ๓. จัดให้มี จดัหา กอ่สร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการใหเ้พียงพอ    
          ๔. จัดให้มีการบ ารุงรักษา ก่อสร้างแหล่งน้ า และคลองสง่น้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร  
 ๕. พัฒนาการบริหารจัดการให้โปรง่ใส ประชาชนมีสว่นร่วมทางการเมอืงสามารถตรวจสอบได้   
 ๖. ส่งเสริม สนับสนุน การศกึษาของเดก็ เยาวชนและประชาชนทั่วไป 
 ๗. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหส้มดุลและยั่งยนื 
 ๘. ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมประเพณี และภูมิปัญญาในทอ้งถิน่ 
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ค. จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา ( Goals)  
 ๑. ประชาชนมอีาชีพและรายได้เพียงพอ สามารถพึ่งตนเองได้ 
 ๒. ประชาชนในทอ้งถิน่มีคณุภาพชีวิตดีขึน้ 
 ๓. ระบบโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการเพียงพอ    
   ๔. แหล่งน้ าตามธรรมชาติ แหล่งน้ าที่สร้างขึน้และคลองส่งน้ าไดร้ับการดแูล บ ารงุรกัษา และก่อสร้าง     
เพิ่มเติมเพื่อให้มนี้ าส าหรับอปุโภค บริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ 

๕. การเมอืง การบริหารขององคก์ารบริหารสว่นต าบลโปร่งใส มีการประชาสัมพนัธใ์ห้ ประชาชน ไดร้ับ
ข่าวสารการ ด าเนินงานของ อบต. อย่างต่อเนื่องและสามารถตรวจสอบได้ 
 ๖. เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความรู้ ทกัษะในการด ารงชีวติ 
 ๗. สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ าไม่เป็นมลพิษ 
 ๘. ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิน่ได้รบัการอนรุักษ์ ฟ้ืนฟู และสบืทอดต่อไป  
 ๙. เกษตรกรมคีุณภาพชีวติที่ดี 
          

ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ก าหนดไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
             แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมสนบัสนนุการสร้างอาชพีให้ประชาชนและชมุชนหรอืโครงการอันเนื่องมาจาก  
พระราชด าร ิ
    แนวทางที่ ๒ การพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตร และเพ่ิมศักยภาพการประ กอบ
อาชีพ 
             แนวทางที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ การ
ท่องเที่ยว และการลงทุน 
             แนวทางที่ ๔ การพัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร  
             แนวทางที่ ๕ พัฒนาปรับปรุงระบบประปา 
             แนวทางที่ ๖ ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาสังคม การศึกษาและวฒันธรรม 
             แนวทางที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม เพื่อรองรับการเปลี่ยน แปลงทางเศรษฐกิจและตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
             แนวทางที่ ๒ การอนุรกัษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น  
   แนวทางที ่๓ การส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้องค์กรชุมชนหรือภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น 
  แนวทางที ่๔ ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่น 
 แนวทางที ่๕ ส่งเสริมการพัฒนาสถาบันครอบครัว 
 แนวทางที ่๖ จรรโลงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
              แนวทางที ่๗ ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา 
 แนวทางที ่๘ ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเด็ก เยาวชน และประชาชน 
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 แนวทางที ่๙ การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาทางสาธารณสุข 
 แนวทางที ่๑๐ ส่งเสริมระบบการจัดสวัสดิการประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพ่ือสร้างหลักประกันความม่ันคง
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

             แนวทางที่ ๑ การอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
ด ารงชีวิต  
             แนวทางที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 แนวทางที ่๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
 แนวทางที ่๑ การปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 แนวทางที ่๒ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 แนวทางที ่๓ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 แนวทางที ่๔ การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับปัญหาภัยธรรมชาติ 
 แนวทางที ่๕ พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
         ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การบริหารจัดการที่ด ี
 แนวทางที ่๑ การให้บริหารด้วยความเป็นธรรมแก่ประชาชน  
 แนวทางที ่๒ การส่งเสรมิสนับสนนุการสร้างเวทีเรียนรูภ้าคประชาสังคม และการมสี่วนรว่มของ 
อปท.และทุกภาคสว่นในท้องถิ่น  
 แนวทางที ่๓ การพัฒนาสมรรถนะของบคุลากรเพ่ือการบริหารจัดการ 
 แนวทางที ่๔ พัฒนาระบบการให้บริการ     
 แนวทางที ่๕ พัฒนาระบบแผนที่ภาษี  
 แนวทางที ่๖ พัฒนาระบบสารสนเทศและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
 

จ. การวางแผนพัฒนาและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  ๒๕๕๗  รายละเอียดดังนี  
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 
๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การ
ประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ก่อนน ามาจัดท า
โครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ต่อไป 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) เมื่อวันที่ 
๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๖ โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) 
จ านวน ๗๕ โครงการ งบประมาณ  ๑๑,๙๙๓,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท(เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗)  สามารถ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ โครงการตาม

แผนสามปี 
งบประมาณ โครงการ

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณ โครงการ 

ไม่ใช้งบ 
๑. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๒. การพัฒนาสังคม การศึกษา

และวัฒนธรรม 
๓. การบริหารจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔. ด้านความม่ันคงและความสงบ

เรียบร้อย 
๕. การบริหารจัดการที่ดี 

๑๑ 
๒๘ 

 
๘ 
 

๑๔ 
 

๑๔ 

๔,๐๖๐,๐๐๐.๐๐ 
๔,๕๑๘,๐๐๐.๐๐ 

 
๔๓๕,๐๐๐.๐๐ 

 
๑,๐๒๕,๐๐๐.๐๐ 

 
๑,๙๕๕,๐๐๐.๐๐ 

๘ 
๑๘ 

 
๐ 
 

๗ 
 

๑๑ 

๒,๔๒๒,๔๙๑.๐๐ 
๔,๗๖๘,๖๕๗.๐๐ 

 
๐ 
 

  ๖๘๙,๒๙๑.๐๐ 
 

๑,๐๙๓,๑๗๔.๐๐ 

- 
- 
 

๔ 
 
- 
 
- 

รวม ๗๕ ๑๑,๙๙๓,๐๐๐.๐๐ ๔๘ ๘,๙๗๓,๖๑๓.๐๐ ๔ 
          
..ระดับความส าเร็จในการบรรลเุป้าหมายตามแผนและตามข้อบัญญัติงบประมาณ.. 
 

จ านวนโครงการ 
ตามแผน ปี 255๗ 

จ านวนโครงการตาม 
แผนท่ีน ามาจัดท าข้อ 
บัญญัติฯ ปี 255๗ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวนโครงการตาม
ข้อบัญญัติฯ  

ที่มีการเบิกจ่าย 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  =  11  โครงการ  8  โครงการ 1๐.๖๖ ๘  โครงการ ๑๐.๖๖ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  =  2๘  โครงการ ๑๙  โครงการ ๒๕.๓๓ ๑๘  โครงการ ๒๔.๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  =    ๘  โครงการ   ๐  โครงการ 0  0  โครงการ 0 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  =  14  โครงการ 1๒  โครงการ 1๖.๐๐  ๗  โครงการ ๙.3๓ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  =  14  โครงการ 12  โครงการ 16.๐๐ 1๑  โครงการ 1๔.๖๖ 

รวม  7๕  โครงการ รวม  5๑  โครงการ ๖๘.๐๐ รวม  ๔๔  โครงการ ๕๙.๐๐ 
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1.  จ านวนโครงการตามแผน ปี 255๗ 
          2.  จ านวนโครงการตามแผนท่ีน ามาจัดท าขอ้บัญญัติฯ ปี 255๗ 
          3.  จ านวนโครงการตามข้อบัญญัติฯ ที่มีการเบิกจ่าย                                 

                                  

 ทั้งนี้หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีความประสงค์จะแสดงความคิดเห็น
หรือเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม เพ่ือจะได้พิจารณาวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานให้
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ต่อไป 

 ทั้งนี ้ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๙  เดือน ธนัวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 
 
 

                                                                 (ลงชื่อ) 
                                               (นายสม  อุปนนัท์) 

                                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชมุ 
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