
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม) 

------------------------------------------------ 
  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
   

  ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ข้อ 30 (5) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการ
ด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม) 
เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย ดังนี้ 
 

  ๑.  วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น  
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน่าอยู่ ประชาชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนา        

มีระบบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ และยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ” 
2. พันธกิจ 
 2.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐาน 
ครอบคลุมทั่วถึงพร้อมรองรับการขยายตัวของชุมชน เศรษฐกิจและการพาณิชย์ 
 2.2 จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค 
 2.3 การพัฒนาด้านสุขภาพและอนามัย 
 2.4 การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนารายได้ และส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2.6 พัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 
 2.7 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 
 2.8 พัฒนาศักยภาพขององค์กรชุมชนและพัฒนาความม่ันคงในการด ารงชีวิต 
 2.9 ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ค่านิยมท่ีดีงาม 
 2.10 ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
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  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   3.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   แนวทางท่ี 1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการอย่างทั่วถึง 
   แนวทางท่ี 2 จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค 
   3.2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสาธารณสุข 
   แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านสาธารณสุขและอนามัย 
   แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่และการพัฒนารายได้ 
   แนวทางท่ี 3 พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   3.3 การพัฒนาด้านความปลอดภัยและความเข้มแข็งชุมชน 
   แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 
   แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 
   แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรชุมชนและพัฒนาความม่ันคงในการด ารงชีวิต 
   3.4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ภาคประชาชน 
   แนวทางท่ี 2 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูส่งเสริมสนับสนุนด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี 
   3.5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการที่ดี 
   แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานทั่วไปและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   แนวทางท่ี 2 การพัฒนาบุคลากร ทรัพยากร และการบริหารจัดการในการปฏิบัติราชการ 
  4. การวางแผนงบประมาณ องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 โดยผ่านกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมผู้น าหมู่บ้าน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริง
ของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61-๒๕64)      
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 โดยก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 รวม 241 โครงการ งบประมาณ 244,267,300 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการในแผนพัฒนาฯ เฉพาะปี 2560 

จ านวน งบประมาณ 

1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 162 230,770,000 
2.  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการสาธารณสุข 24 4,035,600 
3. การพัฒนาด้านความปลอดภัยและความเข้มแข็งชุมชน 19 1,743,700 
4. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 14 3,930,000 
5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการบริการที่ดี 22 3,788,000 

รวม 241 244,267,300 
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  5. การจัดท างบประมาณ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ
งบประมาณปี 2561 เมื่อวันที่  8 กันยายน 2560 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ                 
จ านวน 135 โครงการ งบประมาณ 56,728,400 บาท จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 
1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 21 9,348,000 
2.  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการสาธารณสุข 23 4,685,900 
3. การพัฒนาด้านความปลอดภัยและความเข้มแข็งชุมชน 24 9,237,100 
4. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 10 3,485,450 
5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการบริการที่ดี 97 29,971,950 

รวม 175 56,728,400 
 

6. การใช้จ่ายงบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ

งบประมาณจ านวน รวม 72 โครงการ จ านวนเงิน 42,381,894 บาท สามารถแยกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี ้
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 
1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 37 25,077,000 
2.  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการสาธารณสุข 16 13,596,293 
3. การพัฒนาด้านความปลอดภัยและความเข้มแข็งชุมชน 6 323,300 
4. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 9 2,433,829 
5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการบริการที่ดี 4 951,472 

รวม 72 42,381,894 
 

  ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ
เสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย สามารถติดต่อสอบถาม
ข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย หรือแจ้งผ่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย   
ทราบเพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
พ้ืนที่ระยะต่อไป 
  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

     ประกาศ  ณ  วันที่  29  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61 
   
 
 
 
 

               (นายวิทยา  ชิวค้า) 
                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 


