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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  

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

  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   พุทธศักราช  2560 หมวดที่ 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา   
253  ในการด าเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กฎหมายบัญญัติ  และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 
2562 มาตรา 58/5  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี  ค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 

  ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์  จึงขอประกาศรายงาน
ผลการด าเนินงาน การจัดท างบประมาณ  การใช้จ่ายงบประมาณ และผลการด าเนินงานในรอบปี  รวมทั้งการรายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี และให้ประกาศไว้โดย
เปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับบริหารจัดการ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์  ดังนี้ 
  ก.  วิสัยทัศน์   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ 

“ต าบลบ่อโพธิ์ ใส่ใจบริการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ร่วมสืบสานประเพณี 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้ชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

ข. พันธกิจ  การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์  มีดังนี้ 

1.   ปรับปรุงและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2.   เสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ประชาชนมีสุขภาพดี 
3.   ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
4.   อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.   ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไป 
     ตามหลักธรรมาภิบาล 

/ค.ยุทธศาสตร์... 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา     

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 

   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
   1.2 แผนงานการเกษตร 
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   1.3  แผนงานการพาณิชย์ 
 ยุทธศาสตร์ที่  2  เสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
   2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
   2.3 แผนงานสร้างความเข้มเข็งของชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่  3  ส่งเสริมการให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างท่ัวถึง 
3.1 แผนงานสาธารณสุข 
3.2  แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
3.3  แผนงานเคหะและชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
4.2  แผนงานการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่  5  ส่งเสริมด้านการศึกษาในทุกระดับให้มีคุณภาพและทั่วถึง 
5.1   แผนงานเคหะและชุมชน 
5.2   แผนงานการศึกษา 
5.3   แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ยุทธศาสตร์ที่  6  ส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
6.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
6.3  แผนงานการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่  7  ส่งเสริมศาสนาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
7.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ยุทธศาสตร์ที่  8  บริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
8.2  แผนงานเคหะและชุมชน 
8.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
8.4  แผนงานงบกลาง 

 /ง.  การวางแผน... 
 ง.  การวางแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน  เช่น  การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ก่อนน ามา
จัดท าโครงการพัฒนาเพ่ือบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  โดยได ้
ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
จ านวน 169  โครงการ  งบประมาณ จ านวน 84,455,860 บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  
 

ตารางแสดงจ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 86 60,883,000 
2.  เสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ประชาชนมีความปลอดภัย 
    ในชีวิตและทรัพย์สิน 

13 13,891,400 

3.  ส่งเสริมการให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 11 2,657,500 
4.  ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 5 140,000 
5.  ส่งเสริมด้านการศึกษาในทุกระดับให้มีคุณภาพและท่ัวถึง 19 3,512,460 
6.  ส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    9 1,265,000 
7.  ส่งเสริมศาสนาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 9 435,000 
8.  บริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 17 1,671,500 

 

รวม 8 ยุทธศาสตร์ 
 

169 
 

84,455,860 
 
 
 
 
 
 

/แผนภูมิ... 
แผนภูมิ แสดงจ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ 
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แผนภูมิ แสดงงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ 
 

      

/ ค าอธิบาย... 
จ. การจัดท างบประมาณ 

 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณพ.ศ. 2563   เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2563  จ านวน 81  โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ  จ านวนเงิน 23,633,534.- บาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน งบประมาณ 
โครงการ ตามข้อบัญญัติ 

1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 17 3,680,334 

2. เสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 8 13,666,400 

3. ส่งเสริมการให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 7 577,500 

4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 5 85,000 
5. ส่งเสริมด้านการศึกษาในทุกระดับให้มีคุณภาพและทั่วถึง 19 4,361,300 

6. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 340,000 

7. ส่งเสริมศาสนาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 9 250,000 

8. บริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 13 673,000 
 

รวมทั้งสิ้น 81  23,633,534 
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แผนภูมิ แสดงจ านวนโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

          
แผนภูมิ แสดงงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

       
 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ มีจ านวนโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จ านวน 81 

โครงการ  งบประมาณที่ตั้งจ่ายไว้   จ านวน 23,633,534 บาท และได้น าไปด าเนินการจริง  จ านวน 63  โครงการ 
โดยใช้จ่ายงบประมาณท้ังสิ้น  22,447,097 บาท   สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ 

จ านวน
โครงการตาม
ข้อบัญญัต ิ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 

จ านวน
โครงการทีไ่ด้
ด าเนินการ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 17 3,680,334 17 3,535,832 
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งในชมุชน ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติและทรัพยส์ิน 

8 13,666,400 6 12,918,906 

3. ส่งเสริมการให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 7 577,500 6 537,632 
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 5 85,000 3 61,942 
5. ส่งเสริมด้านการศึกษาในทุกระดับให้มีคณุภาพและทั่วถึง 19 4,361,300 17 4,230,703 
6. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3 340,000 1 319,776 

7. ส่งเสริมศาสนาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 9 250,000 4 249,826 
8. บริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 13 673,000 9 592,480 

รวม  8 ยุทธศาสตร์ 81 23,633,534 63 22,447,097 
ตารางเปรียบเทียบจ านวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น /ข้อบัญญัติ/โครงการที่มีการเบิกจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ 
 

 จ านวนโครงการ ปี 2563 
แผนพัฒนา  ข้อบัญญัติ ด าเนินการ 

1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 86 17 17 
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 13 8 6 
3. ส่งเสริมการให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 11 7 6 
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 5 5 3 
5. ส่งเสริมด้านการศึกษาในทุกระดับให้มีคุณภาพและทั่วถึง 19 19 17 
6. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9 3 1 
7. ส่งเสริมศาสนาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 9 9 4 
8. บริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 17 13 9 

รวม 169 81 63 
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ตารางเปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อโพธิ์ 

ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ ปี 2563 

แผนพัฒนา  ข้อบัญญัติ เบิกจ่าย 
1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 60,883,000 3,680,334 3,535,832 
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ประชาชนมีความปลอดภัย     
ในชีวิต และทรัพย์สิน 13,891,400 13,666,400 12,918,906 
3. ส่งเสริมการให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 2,657,500 577,500 537,632 
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 140,000 85,000 61,942 
5. ส่งเสริมด้านการศึกษาในทุกระดับให้มีคุณภาพและทั่วถึง 3,512,460 4,361,300 4,230,703 
6. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
    และสิ่งแวดล้อม 1,265,000 340,000 319,776 
7. ส่งเสริมศาสนาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 435,000 250,000 249,826 
8. บริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 1,671,500 673,000 592,480 

รวม 

 

84,455,86
0 

23,633,53
4 22,447,097 
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/รายละเอียด... 


