ประกาศ เทศบาลตาบลบ้านเหล่า
เรื่อง การรายงานผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561
*******************************************
ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กาหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและ
รายงานผลการดาเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบ
กับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่
3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 30(5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕48 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(5)
กาหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบลบ้านเหล่า จึงขอประกาศผลการดาเนินงานการจัดทา
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดาเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกากับการบริหารจัดการ
เทศบาลตาบลบ้านเหล่า ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตาบลบ้านเหล่า
"ท้องถิ่นเข้มแข็ง แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ภายใต้ประชาคมอาเซียน"
ข. พันธกิจ ของเทศบาลตาบลบ้านเหล่า
1 ) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนา พัฒนาภาคเกษตรกรรมและ
การท่องเที่ยว
2 ) แก้ไขปัญหาหนี้สินและความยากจนโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
3 ) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4 ) ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง และอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ภายใต้
ประชาคมอาเซียน
5 ) พัฒนาระบบและประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
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ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตาบลบ้านเหล่าได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้
5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
พัฒนาระบบเศรษฐกิจ
พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ง. การวางแผน
เทศบาลตาบลบ้านเหล่า ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น
การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนใน
พื้นที่ ก่อนนามาจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ต่อไป
เทศบาลตาบลบ้านเหล่า ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เมื่อวันที่ 31
ตุลาคม 2559 โดยได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ดังนี้
2561
ยุทธศาสตร์
พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ
พัฒนาสังคม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม

จานวน

จานว
น

166 104,932,673.00 528
48

บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม

8

รักษาความมั่นคง
และความสงบ
เรียบร้อย

18

ส่งเสริมการ
บริหารจัดการ
ตามหลัก
ธรรมาภิบาล

63

รวม

งบประมาณ

2562
งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

2564
จานว
น

169,231,891.0
519 145,158,591.00 451
0

27,695,600.00 49 27,710,600.00

1,420,000.00

2563

งบประมาณ

125,298,214.00

49

27,710,600.00

49

27,710,600.00

8

1,420,000.00

8

1,420,000.00

8

1,420,000.00

1,490,000.00 18

1,490,000.00

17

1,430,000.00

17

1,430,000.00

20,330,000.00 63 20,310,000.00

63

20,310,000.00

63

20,310,000.00

303 155,868,273.00 666 220,162,491.00 656 196,029,191.00 588

176,168,814.00
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จ. การจัดทางบประมาณ
ผู้บริหารเทศบาลตาบลบ้านเหล่า ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 14 กันยายน
2560 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จานวน 122 โครงการ งบประมาณ 34,162,712
บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์
พัฒนาระบบเศรษฐกิจ
พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
รวม

โครงการ
27
29
6
9
51
122

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
5,375,850.00
21,465,162.00
416,100.00
740,000.00
6,165,600.00
34,162,712.00
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
เทศบาลตาบลบ้านเหล่า มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มี
การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 77 โครงการ จานวนเงิน 26,390,726 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จานวน 77 โครงการ จานวนเงิน 26,390,726 ล้านบาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ

การก่อหนี้ผูกพัน/
โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ
ลงนามในสัญญา

พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

10

3,433,648.20

10

3,433,648.20

พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

18

18,769,059.96

18

18,769,059.96

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

3

203,700.00

3

203,700.00

รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

6

192,953.00

6

192,953.00

ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล

40

3,791,365.15

40

3,791,364.65

รวม

77

26,390,726.31

77

26,390,725.81

