
 
ประกาศ อบต.วงัม่วง 

เร่ือง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

******************************************* 

    ดว้ยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาทอ้งถิ่น และผูบ้ริหารทอ้งถิ่น เปิดเผยขอ้มูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในทอ้งถินมีส่วนร่วมดว้ย ประกอบ
กบัระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ้ 30 (5) ผูบ้ริหารทอ้งถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ
สภาทอ้งถิ่น คณะกรรมการ พฒันาทอ้งถิ่น พรอ้มท้งัประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิ่นให้ประชาชนในทอ้งถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัที่ผู้ ู บริหารทอ้งถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดงักล่าว และตอ้ง ปิดประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่าสามสิบวนัโดยอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ังภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี     ดงันั้นเพื่อการปฏบิติัให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น อบต.วงัม่วง จงึขอประกาศผลการด าเนินงานการจดัท างบประมาณ การใชจ้่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาทอ้งถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพื่อให้ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากบัการบริหารจดัการอบต.วงัม่วง ดงัน้ี  
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.วงัม่วง  
    "" ชุมชนน่าอยูมี่ความเขม้แข็ง ส่ิงแวดลอ้มดี คนมีคุณภาพและการบริหารจดัการที่ดีแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน "" 
ข. พันธกิจ ของอบต.วงัม่วง  
    1. ส่งเสริมทกัษะการประกอบอาชีพ และยกระดบัรายไดใ้ห้กบัประชาชนเสริมสร้างชุมชนเขม้แข็ง พฒันาดา้นกีฬาและนันทนาการ ลดปัญหายาเสพติดในชุมชน  
    2. พฒันาเส้นทางการคมนาคมในต าบล ระบบบริการสาธารณะ และการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัให้มีประสิทธิภาพ และไดม้าตรฐาน  
    3. ส่งเสริมการพฒันาแหล่งน ้า ทั้งอุปโภค บริโภค  
    4. ส่งเสริมงานประเพณี วฒันธรรมทอ้งถิ่น กิจการศาสนา และสนบัสนุนภูมิปัญญาทอ้งถิ่น  
    5. พฒันาคนให้มีคุณภาพ มีทกัษะในวิชาชีพ มีส่วนร่วมกบัชุมชน มีคุณธรรม และจริยธรรม  
    6. บริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุล ชุมชนน่าอยูอ่ยา่งยัง่ยืน 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.วงัม่วงไดก้ าหนดยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันายทุธศาสตร์ไว ้6 ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 

    ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมสุขภาวะให้น่าอยูอ่ยา่งยัง่ยืน 

 
    ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานยกระดบัคุณภาพชีวิตของชุมชน 

 
    ยทุธศาสตร์การส่งเสริมการเกษตรและเศรษฐกิจชุมชนเขม้แข็ง 
 
    ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุล 

 
    ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นความมัน่คงและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 

 
    ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดีแบบมีส่วนร่วม 

ง. การวางแผน 

    อบต.วงัม่วง ไดจ้ดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาและแผนพฒันา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ตามกระบวนการที่บญัญตัิไวใ้นระเบยีบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจดัเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความตอ้งการที่แทจ้ริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจดัท าโครงการเพือ่พฒันาพื้นที่ ที่บรรจุไวใ้นแผนพฒันา 5 ปี ต่อไป  
    อบต.วงัม่วง ไดป้ระกาศใชแ้ผนพฒันา5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยไดก้ าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพฒันา5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)  

ยุทธศาสตร์ 
2566 2567 2568 2569 2570 

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

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาการศึกษา
และสังคมสุขภาวะ
ให้น่าอยูอ่ยา่งยัง่ยืน 

39 3,445,000.00 39 3,445,000.00 39 3,445,000.00 39 3,445,000.00 39 3,445,000.00 

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานยกระดบั

97 104,880,000.00 97 104,880,000.00 97 104,880,000.00 97 104,880,000.00 97 104,880,000.00 



คุณภาพชีวิตของ
ชุมชน 

ยทุธศาสตร์การ
ส่งเสริมการเกษตร
และเศรษฐกิจ
ชุมชนเขม้แข็ง 

3 1,000,000.00 3 1,000,000.00 3 1,000,000.00 3 1,000,000.00 3 1,000,000.00 

ยทุธศาสตร์การ
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งสมดุล 

8 840,000.00 8 840,000.00 8 840,000.00 8 840,000.00 8 840,000.00 

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นความ
มัน่คงและความ
ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์น 

12 830,000.00 12 830,000.00 12 830,000.00 12 830,000.00 12 830,000.00 

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาการบริหาร
จดัการบา้นเมืองที่ดี
แบบมีส่วนร่วม 

9 1,710,000.00 9 1,710,000.00 9 1,710,000.00 9 1,710,000.00 9 1,710,000.00 

รวม 168 112,705,000.00 168 112,705,000.00 168 112,705,000.00 168 112,705,000.00 168 112,705,000.00 
 

    จ. การจัดท างบประมาณ 

ผูบ้ริหารอบต.วงัม่วง ไดป้ระกาศใชข้อ้บญัญตัิงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยูใ่นขอ้บญัญตัิงบประมาณ จ านวน 0 โครงการ งบประมาณ 0 บาท สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร์ ไดด้งัน้ี  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมสุขภาวะให้น่าอยูอ่ยา่งยัง่ยืน - - 

ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานยกระดบัคณุภาพชีวิตของชุมชน - - 

ยทุธศาสตร์การส่งเสริมการเกษตรและเศรษฐกิจชุมชนเขม้แข็ง - - 

ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุล - - 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นความมัน่คงและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น - - 

ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารจดัการบา้นเมืองทีดี่แบบมีส่วนร่วม - - 

รวม 0 0.00 
 

    รายละเอียดโครงการในขอ้บญัญติังบประมาณ อบต.วงัม่วง มีดงัน้ี 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  จ านวนงบประมาณ หน่วยงานทีรับผิดชอบ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 

     อบต.วงัม่วง มีการใชจ้่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามขอ้บญัญตัิงบประมาณ โดยไดมี้การก่อหน้ีผูกพนั/ ลงนามในสัญญา รวม 0 โครงการ จ านวนเงิน 0 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 0 โครงการ 
จ านวนเงิน 0 ลา้นบาท สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร์ ไดด้งัน้ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมสุขภาวะให้น่าอยูอ่ยา่งยัง่ยืน     

ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานยกระดบัคณุภาพชีวิตของชุมชน     



ยทุธศาสตร์การส่งเสริมการเกษตรและเศรษฐกิจชุมชนเขม้แข็ง     

ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุล     

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นความมัน่คงและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น     

ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารจดัการบา้นเมืองทีดี่แบบมีส่วนร่วม     

รวม 0 0.00 0 0.00 

    รายละเอียดโครงการในขอ้บญัญติังบประมาณอบต.วงัม่วง ที่มีการก่อหน้ีผูกพนั/ลงนามในสัญญา มีดงัน้ี  

  ยุทธศาสตร์ ช่ือโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 

อบต.วังม่วง เปือยน้อย จ.ขอนแก่น  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและสังคมสุขภาวะให้น่าอยูอ่ยา่งยัง่ยืน         

ขอ้มูล ณ 07/07/2565         

  

 


