
 

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

เร่ือง   รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
  ด้วย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๘๗  วรรค  ๓  บัญญัติให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณ  การใช้จ่าย และ
ผลการด าเนินงานในรอบปี เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๘ ข้อ 
๓๐ (๕)  ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบ โดยทั่วไป  
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

  ดังนั้น  เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  
๒๕๕๐  มาตรา  ๒๘๗  วรรค ๓  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ (๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัด  
ท างบประมาณ  การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปี 
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖  มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และก ากับการบริหารจัดการองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

  ทั้งนี้  หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัย หรือมีความประสงค์ จะ
เสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ  การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  สามารถติดต่อสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก   หรือ แจ้งผ่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล              
ท่าเจ้าสนุกทราบ  เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการตอบสนองความต้องการของ 
ประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ   ณ  วันที่    ๒๗   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

      

 
                      ( นายจิรวัฒน์   พิมพ์สุวรรณ ) 

                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

 

 



 
 

 

-  เอกสารแนบท้ายประกาศ - 

ก. วิสัยทัศน์ 
  “ เป็นต าบล ที่มีระบบสาธารณูปโภคสะดวก  เทคโนโลยีที่ทันสมัย สิ่งแวดล้อมสะอาด  คุณภาพ

ชีวิตที่ดี  สังคมมีความสงบสุข  บ ารุงโบราณสถาน สืบสานวัฒนธรรม เศรษฐกิจเฟ่ืองฟู เมืองน่าอยู่ ต าบลท่าเจ้าสนุก ”   
 ข.  พันธกิจ  
  ๑. จัดให้มีการบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ อนามัย ที่ดี 
  ๒.  จัดให้มีการส่งเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๓.  จัดให้มีการพัฒนาวางแผนส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้ม่ันคง มีความปลอดภัยในชีวิตและ  
ทรัพย์สิน  
  ๔.  จัดให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
  ๕.  จัดให้มีการส่งเสริมด้านการศึกษา ตามความต้องการของประชาชน และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
  ๖.  จัดให้มีการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของการเล่นกีฬา                                    
และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  ๗.  จัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเกษตรกรให้มีความยั่งยืน 
  ๘.  จัดให้มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีประสิทธิภาพ 
  ๙.  จัดให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี     
 
 ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
                    ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

   ๑.๑  แนวทางจัดให้มีการป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
 ๑.๒  แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่เสริมสร้างให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 

ปราศจากโรคภัย 
 ๑.๓  แนวทางการพัฒนาระบบการเก็บขยะและการคัดแยกขยะมูลฝอย  

 ๑.๔  แนวทางการสร้างความสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ โดยการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ 

 ๑.๕  แนวทางการปลูกจิตส านึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  

๒.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต       มีแนวทางการพัฒนาดังน้ี 

 ๒.๑  แนวทางสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ อย่างท่ัวถึง                     
และเป็นธรรม  

 ๒.๒  แนวทางให้การสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ประสบภัย  
 ๒.๓  แนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

ภายใต้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
 
 



 
 

-๒- 
 

 ๒.๔  แนวทางการส่งเสริมสินค้าที่ผลิตจากชุมชน และสินทค้าท่ีเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น    
 ๒.๕  แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพต่างๆ เพื่อช่วยให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน  
 ๒.๖  แนวทางการจัดให้มีการพัฒนาความรู้ต่าง ๆ แก่ประชาชน เช่น ความรู้ด้านกฎหมาย   

ด้านอาชีพ  เป็นต้น 
 ๒.๗  แนวทางการจัดให้มีการรณรงค์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 ๒.๘  แนวทางการจัดให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

๒.๙  แนวทางการพัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและการท่องเที่ยว  

    มีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
                             ๓.๑  แนวทางพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน 
                             ๓.๒  แนวทางส่งเสริมสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน  กิจกรมการศึกษาการเรียนรู้ ส าหรับ
เยาวชน  และประชาชนในท้องถิ่น  
                             ๓.๓  แนวทางอนุรักษ์และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
                             ๓.๔  แนวทางส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา มุ่งหวังให้ประชาชนใช้หลักศีลธรรมในการด าเนิน
ชีวิต 
                             ๓.๕  แนวทางสนับสนุนการกีฬาทุกประเภท ของเยาวชน และประชาชน เพ่ือให้ประชาชน
ตระหนัก ถึงความส าคัญของการออกก าลังกาย   
                             ๓.๖  แนวทางจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ส าหรับออกก าลังกายอย่างทั่วถึงและเพียงพอ  
                             ๓.๗  แนวทางส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว   

๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร   
      ๔.๑  แนวทางปรับปรุงการพัฒนาแหล่งน้ า  เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอตลอดปี   
      ๔.๒  แนวทางส่งเสริมให้เกษตรกร ได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการเกษตร 
      ๔.๓  แนวทางให้เกษตรกร ลดการใช้ปุ๋ยเคมี   
      ๔.๔  แนวทางสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรในต าบลท่าเจ้าสนุก ให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน  
 ๕  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานชุมชน 
  ๕.๑  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน ทางเท้า รางระบายน้ า   

 ๕.๒   แนวทางการพัฒนาระบบประปาให้มีประสิทธิภาพ และเพียงพอกับความต้องการ         
ของชุมชน 

 ๕.๓  แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้า สาธารณะ ไฟฟ้าแสงสว่างตามตรอกและซอย 
 ๕.๔  แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสะพาน เขื่อน ท่าชายแม่น้ า   
 ๕.๕  แนวทางการปรับปรุงผังเมือง เพื่อรองรับการขยายตัวของท้องถิ่น ซึ่งมีแนวโน้มที่จะ 

ขยายตัวอย่างรวดเร็ว   
 
 



 
 

-๓- 
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร   
 ๖.๑  แนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารบ้านเมือง  โดยการร่วมท า  

ร่วมคิด  ร่วมตรวจสอบ  และติดตามประเมินผล 
 ๖.๒   แนวทางการบริหารโดยเน้นหลักประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  สุจริต  โปร่งใส  
 ๖.๓   แนวทางการพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพ่ือให้มีความรู้และทักษะในการ

ปฏิบัติงาน เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   และเสริมสร้างขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร 

 ๖.๔  แนวทางจัดหา ปรับปรุงอุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงาน สิ่งอ านวยความสะดวก ส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อ  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อย่างเพียงพอ 

๗.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจการคลัง     
 ๗.๑   แนวทางบริหารงบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประสิทธิผล และคุ้มค่า   
 ๗.๒   แนวทางพัฒนาการจัดเก็บภาษีต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมพูนรายได้ซึ่งจะท าให้งบประมาณเพ่ิมข้ึน   

สามารถน ามาพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน    
 ๗.๓  จัดหาแหล่งเงินทุน  หรืองบประมาณจากหน่วยงานอื่น  เช่น  พัฒนาสังคม  องค์การ

บริหารส่วนจังหวัด  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ฯลฯ    
 

ง.การวางแผนงบประมาณ       

  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนา  ๓ ปี              
( พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ )  ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘   โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม   การ
ประชุมกรรมการชุมชน  เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ีก่อนน ามาจัดท าโครงการ  
เพ่ือพัฒนาพื้นที่  ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๓ ปี  ต่อไป 

  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา  ๓ ปี  (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘)                 
เมื่อวันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๔  โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ )  
เฉพาะในปีแรก คือปี ๒๕๕๖  รวม  ๑๐๔   โครงการ สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๑๗ 

 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 

๒๙ 

 
 

 

 



 

 

-๔- 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 

๓.  ยุทธศาสตร์การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและการ
ท่องเที่ยว 

๒๘ 

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 
 

๐ 

๕.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 

๑๒ 

๖  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 

 

๑๒ 

๗.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจการคลัง ๖ 

รวม ๑๐๔ 

 

จ. การด าเนินการตามแผน   

 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  มีการด าเนินการตามแผนในปีแรก ๒๕๕๖  มีทั้งโครงการที่ใช้จ่าย
งบประมาณ และไม่ใช้จ่ายงบประมาณ  รวมทั้งสิ้น   ๘๕   โครงการ  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 

๑๕ 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 

๒๔ 

๓.  ยุทธศาสตร์การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี การกีฬาและการท่องเที่ยว 

๒๔ 

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 
 

๐ 

๕.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

๕ 

๖  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 

 

๑๑ 

๗.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจการคลัง ๖ 

รวม ๘๕ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


