
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ 

       เรื่อง   การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
          ********************************* 

  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  มาตรา  287  วรรค  3  บัญญัติให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่อง   การจัดท างบประมาณการใช้จ่าย  และ
ผลการด าเนินงานในรอบปี  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  
หมวด  6  ข้อ  30 (5)  ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบ  โดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคม  ของทุกปี 

  ดังนั้น  เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550  
มาตรา  287 วรรค 3  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2548  หมวด 6 ข้อ  30 (5) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์จึงได้ประกาศผลการด าเนินงานการจัดท า
งบประมาณ  พ.ศ. 2556  มาเพ่ือให้ประชาชน  ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  และก ากับการบริหารจัดการองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์    ดังนี้ 

  วิสัยทัศน์  (Vision) 
  วิสัยทัศน์   การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ 
 “หมู่บ้านน่าอยู่    มีความรู้ทันสมัย  สุขอนามัยเหมาะสม  การคมนาคมสะดวก  เศรษฐกิจชุมชนดี” 

  พันธกิจ  (Mission)  หลักการพัฒนา 
-  จัดระเบียบภายในหมู่บ้าน  ปรับปรุงภูมิทัศน์  และสิ่งแวดล้อมให้สะอาด  สวยงาม  น่าอยู่ 
- พัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งปลอดภัยจากยาเสพติด  และสร้างภูมิคุ้มกันในหมู่บ้าน /ชุมชน  ให้

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- ส่งเสริมให้เด็ก  เยาวชน  และประชาชนปฏิบัติตนตามหลักค าสอนของศาสนา  และมีจิตส านึกด้าน

คุณธรรม  จริยธรรม 
- ส่งเสริมและสนับสนุน  การศึกษาการเรียนรู้ทั้งในระบบ   และการศึกษานอกระบบ   อย่างจริงจังและ

ต่อเนื่อง   
- ปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธ์  และข้อมูลข่าวสารให้ทันสมัย  ทันเหตุการณ์ 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการออกก าลังกาย  ป้องกันระงับโรคติดต่อ  และสร้างหลักประกันสุขภาพอย่าง

ทั่วถึง 
- ส่งเสริมให้มีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุประจ าปีอย่างสม่ าเสมอ 
- ปรับปรุงโครงข่ายเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน   ต าบลให้มีความสะดวก  รวดเร็วและ

มาตรฐานปลอดภัย 
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- พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการประกอบอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกร /กลุ่มอาชีพ / กลุ่ม
สนใจเพ่ือให้สามารถลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้  และขยายโอกาส 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการท าเกษตรอินทรีย์ 
จุดมุ่งหมาย (Objective) การพัฒนาที่ยั่งยืน 

- เพ่ือให้ทุกหมู่บ้านในเขตต าบล  มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  สะอาด  และสวยงาม 
- เพ่ือให้เด็ก  เยาวชน  ห่างไกลยาเสพติด 
- เพ่ือให้มีสังคมแห่งความเอ้ืออาทร  สมานฉันท์  และพึงประสงค์ 
- เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการรับความรู้  ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย  ของประชาชนมากขึ้น 
- เพ่ือให้เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป  สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
- เพ่ือประชาชนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์  แข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
- เพ่ือให้ประชาชนมีถนนหนทางที่มาตรฐานและเชื่อมต่อระว่างหมู่บ้าน  ต าบลและสามารถสัญจรไปอย่าง

สะดวกรวดเร็ว  ครบทุกเส้นทาง 
- เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้  มีทักษะ  มีความช านาญในการประกอบอาชีพเสริมและมีรายได้อย่างเพียงพอ 

ยุทธศาสตร์  (Strategy) การพัฒนา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไว้  7  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.1 แนวทางการพัฒนา  สร้างจิตส านึกและตระหนักในการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
1.2 แนวทางการพัฒนา  การบ าบัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและการบ าบัดน้ าเสีย 

 2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
2.1  แนวทางการพัฒนา  เพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
2.2  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเด็กเล็ก 
2.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและสนับสนุนเด็กนักเรียนในระดับประถมศึกษา   
2.4  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา 
2.5  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 
2.6  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมศาสนา  วัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณี 

3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
3.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพให้แก่ประชาชน 
3.2  แนวทางการพัฒนา   ระบบการบริหารงานให้ทันสมัย  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ 
3.3  แนวทางการพัฒนา  การลดต้นทุนการผลิต 

 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
4.1  แนวทางการพัฒนา  ต่อเติม /ปรับปรุง/ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
4.2  แนวทางการพัฒนา  ขยายเขตไฟฟ้าในชุมชนและเพ่ือการเกษตร 
4.3 แนวทางการพัฒนา  ขยายเขต  ปรับปรุง  ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
4.4  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ภาชนะเก็บน้ าและพัฒนาแหล่งน้ า 
4.5  แนวทางการพัฒนา  ระบบจราจร / วิศวกรรมจราจร 
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5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม 
5.1   แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง / ปรบปรุง /บ ารุงรักษาถนน   สะพาน  และท่อระบายน้ า 

6.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
6.1  แนวทางการพัฒนา  การเมืองและการบริหารจัดการองค์กร 
6.2  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปประชาคม 
6.3  แนวทางการพัฒนา  การให้บริการแก่ประชาชนอย่างท่ัวถึงและรวดเร็ว 
6.4  แนวทางการพัฒนา  การบริหารงานทั่วไป 

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
7.1  แนวทางการพัฒนา  การส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 
7.2  แนวทางการพัฒนา  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
7.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ 
7.4  แนวทางการพัฒนา  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
7.5  แนวทางการพัฒนา  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
7.6  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
7.7  แนวทางการพัฒนา  สร้างความรักความสามัคคีของประชาชนในหมู่บ้านต าบล 
 
การวางแผนพัฒนา  (Development  Planning) 

  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์  ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา  3  ปี   
(พ.ศ.  2559- 2551)  ตามกระบวนการที่ได้บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน  เช่นการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน   เวที
ประชาคมท้องถิ่น  การประชุมกรรมการชุมชน  เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่และ
น าวิเคราะห์  สังเคราะห์ข้อมูล  จัดล าดับความส าคัญของปัญหาประสานงานหน่วยงานราชการที่เกี่ ยวข้อง  ก่อนน ามา
จัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่  ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา  3  ปี  ต่อไป 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562)   
เมื่อวันที่  31 พฤษภาคม  2559  โดยก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี 
(พ.ศ.2560-2562)  รวม  115   โครงการ  งบประมาณ  33,028,000 บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ งบประมาณ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 490,000 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 23 4,318,000 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 12 1,320,000 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 9 3,760,000 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม 11 17,930,000 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 31 2,700,000 
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 22 2,510,000 

รวม 115 33,028,000 
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การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์   ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล   

เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   เมื่อวันที่  29   กันยายน  2560 โดยมีโครงการที่บรรจุ                       
ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน   103  โครงการ โดยใช้งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวนเงิน  
20,935,000  บาท 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ งบประมาณ 
  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 110,000 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 22 4,022,800 

  3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3 120,000 
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 6 655,000 
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม 7 1,932,000 
  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 53 13,335,700 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 9 426,500 

รวม 103 20,935,000 
 
 
ผลการด าเนินงานอ่ืน ๆ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์  ได้ด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในเขตพ้ืนที่  โดยได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากภาคประชาชน   ภาครัฐ  และ
ภาคเอกชนในพ้ืนที่   จนท าให้การด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ  ประสบผลส าเร็จด้วยดี   ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนในพื้นท่ีและประชาชนพื้นที่ใกล้เคียง   ประมวลภาพกิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ 
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  ทั้งนี้   หากประชาชนในพื้นที่  กลุ่มอาชีพต่าง  ๆ  หรือส่วนราชการที่เก่ียวข้องสงสัยมีความประสงค์
จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ  เกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์สามารถ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์  หรือแจ้งผ่านผู้บริหารทราบเพื่อที่จะได้
พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการให้สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ีต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ   ณ   วันที่   1  ธันวาคม พ.ศ.  2560   

        
       (นายบุญเลิศ   สวัสดี) 
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ 
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