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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลล าภี 
เรื่อง  การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

...................................................................... 

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา 253 ได้ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชน
ทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 30(5) ก าหนดให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

ดังนั้น เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนต าบลล าภี จึงขอประกาศผล
การด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ
ก ากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลล าภี ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภี 
"คุณภาพชีวิตดี เกษตรกรรมก้าวหน้า สิ่งแวดล้อมยั่งยืน" 
ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภี 

1. ส่งเสริมการศึกษา 
2. จัดให้มีการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสาธารณสุขมูลฐานที่ดี 
4. บ ารุงรักษาและพัฒนาการคมนาคม 
5. ส่งเสริมพัฒนาแหล่งน้ า 
6. จัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่าง 
7. ส่งเสริมการสร้างอาชีพ 
8. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
9. จัดให้มีเครือข่ายงานบรรเทาสาธารณภัย 
10. ส่งเสริมการเกษตรกรรม 
11. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภี ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และ               
แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสวัสดิการ 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

ง. การวางแผน 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าภี ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริง
ของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

องค์การบริหารส่วนต าบลล าภี ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้
ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ก า ร พั ฒ น า ท า ง ด้ า น
โครงสร้างพื้นฐาน 

43 126,274,000.00 47 94,450,000.00 104 160,130,000.00 97 189,104,000.00 75 152,380,000.00 

ก า ร พั ฒ น า ท า ง ด้ า น
เศรษฐกิจ 

16 1,900,000.00 13 1,240,000.00 23 2,320,000.00 32 3,520,000.00 21 3,320,000.00 

ก า ร พั ฒ น า ท า ง ด้ า น
การศึกษา 

21 4,830,000.00 19 9,935,100.00 22 5,080,000.00 18 3,430,000.00 17 3,330,000.00 

การพัฒนาทางด้านสังคม
และสวัสดิการ 

46 20,253,500.00 48 18,058,500.00 56 32,528,500.00 52 23,508,500.00 49 17,908,500.00 

ก า ร พั ฒ น า ท า ง ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

6 650,000.00 9 1,700,000.00 9 3,420,000.00 11 3,670,000.00 11 3,720,000.00 

การพัฒนาทางด้านการเมือง 
การบริหาร 

23 3,471,000.00 27 4,171,000.00 30 4,781,000.00 28 4,481,000.00 27 4,381,000.00 

รวม 155 157,378,500.00 163 129,554,600.00 244 208,259,500.00 238 227,713,500.00 200 185,039,500.00 

จ. การจัดท างบประมาณ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าภี ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 29  โครงการ 
งบประมาณ 21,708,206.40 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 14 22,780,000.00 

การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ - 0.00 

การพัฒนาทางด้านการศึกษา 1 68,500.00 

การพัฒนาทางด้านสังคมและสวัสดิการ 12 8,094,039.40 

การพัฒนาทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - 0.00 

การพัฒนาทางด้านการเมือง การบริหาร 2 222,700.00 

รวม 29 21,710,239.40 
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าภี มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ

งบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 29 โครงการ จ านวนเงิน 21,710,239.40 
บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 29 โครงการ จ านวนเงิน 21,710,239.40 บาท สามารถจ าแนก
ตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน 14  13,325,000.00 14 13,325,000.00 

การพัฒนาทางด้านเศรษฐกจิ - 0.00 - 0.00 

การพัฒนาทางด้านการศึกษา 1 68,500.00 1 68,500.00 

การพัฒนาทางด้านสังคมและสวัสดิการ 12 8,094,039.40 12 8,094,039.40 

การพัฒนาทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - 0.00 - 0.00 

การพัฒนาทางด้านการเมือง การบริหาร 2 222,700.00 2 222,700.00 

รวม 29 21,710,239.40 29 21,710,239.40 

 องค์การบริหารส่วนต าบลล าภี ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจาก ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนในพ้ืนที่ ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบความส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งใน
พ้ืนที่ และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

 1. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 

    

 2. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ล าภี 
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3. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    

 4. เงินอุดหนุนอ าเภอท้ายเหมือง โครงการจัดงานประเพณีเทศกาลอนุรักษ์เต่าทะเล 

    

 5. โครงการวันแม่บ้าน อบต.ล าภี สตรีสัมพันธ์ 

    

 6. โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง 

    

 7. โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า 
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