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       ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 ก าหนดให้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้
ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่ นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไว้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครัง้ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งท่า
ช้าง จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งท่าช้าง ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งท่าช้าง  
       "สร้างชุมชนเข้มแข็งท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและเสมอภาค โดยการมีส่วนรวมของประชาชน 
ชุมชน และทุกภาคส่วนเพ่ือปลูกฝังจิตส านึกด้วยคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ให้เป็นเมืองน่าอยู่สู่เป้าหมาย
สังคมอยู่เย็นเป็นสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเรียนรู้ตลอดชีวิต" 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
   องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งท่าช้างได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์
ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
       1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ 
     2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างสังคมแห่งการเรยีนรู้ตลอดชีวติ 
       3. ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม/และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
     4. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
     5. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งท่าช้าง ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริง
ของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป  
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  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งท่าช้าง ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริง
ของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป  
    อบต.ทุ่งท่าช้าง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะ
ด าเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  
 

ตารางท่ี ๑ ตารางแสดงจ านวนโครงการและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และที่เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๑  

ยุทธศาสตร ์

โครงการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นฯ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 

รวมแผนพัฒนาท้องถิ่น 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ
ตามแผนฯ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ
ตามแผนฯ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตรด์้านการ
พัฒนาศักยภาพทาง
เศรษฐกิจ 

11 2,136,000 6 1,162,000 17 3,298,000 

2. ยุทธศาสตรด์้านการ
พัฒนาคนให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

6 1,290,000 - - 6 1,290,000 

3. ยุทธศาสตรด์้านการ
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาต/ิ
สิ่งแวดล้อม/และ
สิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 

25 1,418,010 1 60,000 26 1,478,010 

4. ยุทธศาสตรด์้านการ
จัดหาและพัฒนาแหล่ง
น้ าเพื่อ-การเกษตร 

11 1,255,000 3 1,122,800 14 6,377,800 

5. ยุทธศาสตรด์้านการ
เสรมิสร้างธรรมาภิบาล
และการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

3 46,500 - - 3 46,500 

รวม 56 6,145,510 10 2,344,800 66 18,490,310 
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ตารางท่ี 2 ตารางแสดงจ านวนโครงการและงบประมาณ ที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เฉพาะปี 2564  และจ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร ์

โครงการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นฯ 

โครงการที่ด าเนินการจริง 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ 17 3,298,000 7 1,298,000 
2. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรูต้ลอดชีวิต 

6 1,290,000 3 350,000 

3. ยุทธศาสตรด์้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ/
สิ่งแวดล้อม/และสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยนื 

26 1,478,010 5 98,000 

4. ยุทธศาสตรด์้านการจดัหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อ-
การเกษตร 

14 6,377,800 4 377,000 

5. ยุทธศาสตรด์้านการเสรมิสร้างธรรมาภิบาลและการ
บริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี

3 46,500 1 16,000 

รวม 66 18,490,310 20 2,139,000 
 
 
        องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งท่าช้าง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณโดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา  รวม 20 โครงการ  จ านวนเงิน 
2,139,000 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 18 โครงการ จ านวนเงิน 1,239,000 ล้านบาท 
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งท่าช้าง สระโบสถ์ จ.ลพบุรี  

ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ 1,298,000 789,000 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

350,000 190,000 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ/
สิ่งแวดล้อม/และสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 

98,000 98,000 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อ-การเกษตร 377,000 146,000 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

16,000 16,000 

รวม 2,139,000 1,239,000 
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   ปัญหาและอุปสรรค  
   ๑. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นมีโครงการ/แผนงาน เป็นจ านวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ 
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งท่าช้างที่มีอยู่อย่างจ ากัด การก าหนดโครงการ/แผนงาน 
แผนพัฒนา ในแต่ละปียังไม่ค านึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควรท าให้แผนพัฒนามีโครงการ/
แผนงาน จ านวนมาก แต่น าโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ร้อยละของความส าเร็จตาม
แผนพัฒนา อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ า ซึ่งในปีนี้ติดข้อจ ากัดเรื่องการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าไม้ เพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการ จึงไม่สามารถด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและผัง
เมืองได ้ 
   ๒. สัดส่วนโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่ 
   ๓. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควรในการจัดประชุมประชาคม  
 
   ข้อเสนอแนะ  
   ๑. ส าหรับโครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งท่าช้างด าเนินการเอง เห็นควร
บรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้ โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งท่าช้าง จะบรรจุไว้เพ่ือรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ า ทางหลวงชนบท กรมป่าไม้ เป็นต้น  
   ๒. การก าหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรค านึงถึงความเร่งด่วน ความ  
เหมาะสม และความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความส าเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง  
   ๓. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลอย่างต่อเนื่อง  
   ๔. เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุด สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนให้เกิดการเรียนรู้
และรู้เท่าทันเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนตลอดเวลา 
 

ผลการด าเนินงานอ่ืนๆ 
        องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งท่าช้าง ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 
2564 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่
และพ้ืนที่ใกล้เคียงโดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 
      ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความ
ประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการบริหารงานขอองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งท่าช้างทราบ 
เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
พ้ืนที่ในระยะต่อไป 

       จงึประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

                                ประกาศ ณ วันที่   30   กันยายน   พ.ศ.  2564 
 
             ณฤพน  พรมมานอก 
       (นายณฤพน  พรมมานอก) 
            รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งท่าช้าง 
 
 


