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คานา
สรุปผลการปฏิบัติงานแสดงรายรับและรายจ่ายในรอบปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉบับนี้
มี วั ตถุ ป ระสงค์ ในการจั ดท าเพื่อ เผยแพร่ ข่า วสารและประชาสั มพั นธ์ การดาเนิ นงานตามโครงการต่า งๆ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้พ่อแม่พี่น้องในเขตตาบลทุ่งผาสุข ตลอดจนหน่วยงานราชการ องค์ก ร
เอกชน ได้รับทราบและให้คาแนะนาด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนองค์การบริหารส่วน
ตาบลทุ่งผาสุข
ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบล ได้ดาเนินการตามนโยบายของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตาบล โดยคานึงถึงประชาชนในพื้นที่เป็นสาคัญ ตามหลักการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดย
ได้รับความร่ว มมือร่ว มใจ จากพี่น้องประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งผาสุข ทั้ง 7 หมู่บ้าน
หน่วยงานภาครัฐ เอกชนเป็นพลังขับเคลื่อนตามนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้สังคมและชุมชนมีความ
เจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้านประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องของชาวองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งผาสุข อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเป็นอย่างดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการตอบรับและ
เสนอแนะตลอดจนแสดงความคิดเห็นต่างๆ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งผาสุข มีความเจริญก้าวหน้า
พัฒนาไปในทางที่ดียิ่งขึ้นไป จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งผาสุข
ตุลาคม 2560

สารบัญ
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จุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
บัญชีรายละเอียดงบรายรับจริง-รายจ่ายจริง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ภาคผนวก
*รูปภาพผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

หน้า

1
1
1
2
2
4
6

-1-

วิสัยทัศน์
เมืองน่าอยู่
คู่คุณธรรม
ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีส่วนร่วมในการพัฒนา
การเกษตรก้าวหน้าปลอดจากสารเคมี

คาขวัญตาบลทุ่งผาสุข

พันธกิจการพัฒนา อบต.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทานุบารุงศาสนา
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของชีวิต
เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และขยายโอกาส
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และได้มาตรฐาน
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและภาคบริการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและชุมชน
พัฒนาระบบการบริหารและบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
พัฒนา อบต.ด้วยการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตาบลทุ่งผาสุข
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จุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

การคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการและสภาพสังคมให้มีความสะดวกและเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
ประชาชนมีสุขภาพกายและใจที่ดี
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู และถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน
พัฒนาการระบบการศึกษา ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
พัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิตเพื่อคุณค่าทางสังคมและความเข้มแข็งของชุมชนให้ดีขึ้น
การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตาบลให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
การพัฒนาตาบลทุ่งผาสุข องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งผาสุขได้ร่วมกันวิเคราะห์การพัฒนาถึงความต้องการ
ของประชาชนตามศักยภาพของท้องถิ่น ในช่วงระยะเวลาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)
โดยได้กาหนดออกเป็น 5 ยุทธศาสตร์ 19 แนวทางการพัฒนา ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
1.1 พัฒนาแหล่งน้าและบริหารจัดการน้า เพื่อประชาชน
1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว
และการลงทุน
1.3 พัฒนาองค์ความรู้ระบบการผลิตแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเพิ่มศักยภาพ
การประกอบอาชีพ รวมทั้งด้านการตลาดอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพของประชาชน
2.2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่น
2.3 พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2.4 อนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.5 ส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ องค์กรชุมชนหรือภาคประชาชนให้ มีความเข้มแข็งเพื่ อการพัฒนา
ท้องถิ่น
2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชนกลุ่มเปูาหมาย เพื่อสร้างหลักประกันความ
มั่นคง
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แนวทางการพัฒนา
3.๑ อนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
3.๒ พัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านมลภาวะ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
แนวทางการพัฒนา
4.1 ปกปูองและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ของคนในท้องถิ่น
4.2 ปูองกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
4.3 พัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4.4 เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับปัญหาภัยธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา
5.๑ บริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล
5.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชารัฐ
5.3 ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการการทางาน และการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลการดาเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งผาสุข
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60
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ผลการดาเนินงาน องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งผาสุข
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งผาสุข
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบเศรษฐกิจ
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

โครงการ
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านหัวทุ่ง หมู่ 1
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.(สายบ้านนายวีระ) บ้านทุ่งควบ หมู่ที่ 2
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้า คสล.บ้านทุ่งควบ หมู่ 2
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.(สายข้างวัด) บ้านไร่แสนสุข หมู่ที่ 4
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้า คสล.รูปตัวยู บ้านผาฮาว หมู่ที่ 3
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านหัวทุ่งใหม่ หมู่ 5
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างคลองส่งน้า คสล.รูปตัวยู บ้านผาสุก หมู่ 6
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.(สายข้างอบต.ทุ่งผาสุข)
บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 7
โครงการจ้างเหมาล้อมรั้วคอนกรีต บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 7
โครงการอุดหนุนขยายไฟกิ่งให้กับการไฟฟูาส่วนภูมิภาค อ.เชียงคา จ.พะเยา
ค่าตรวจสอบคุณภาพน้าอุปโภคบริโภคระบบประปาหมู่บ้าน
โครงการฝึกอบรมการทาดอกไม้จันทน์
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มอาชีพตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
***รวมค่าใช้จ่าย ตามยุทธศาสตร์ที่ 1

งบประมาณ (บาท)
408,000.199,900.108,000.399,500.443,000.448,000.427,200.70,000.293,000.132,636.03
11,200.16,300.127,420.-

เป็นเงิน 3,084,156.03 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

โครงการ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เบี้ยยังชีพผู้พิการ
เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งผาสุข
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลทุ่งผาสุข
โครงการอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กเล็ก ศพด.บ้านหัวทุ่งใหม่
โครงการอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กเล็ก ศพด.บ้านผาสุก
ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ศพด.บ้านหัวทุ่งใหม่
ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ศพด.บ้านผาสุก
โครงการพัฒนาสตรีกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ (บาท)
3,798,300.1,542,000.137,000.52,722.120,000.97,740.114,760.32,300.47,600.19,300.-

-5ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
ลาดับที่
โครงการ
11. โครงการฝึกทักษะการว่ายน้าเพื่อลดปัญหาการเสียชีวิตจากการจมน้า
สาหรับเด็กและเยาชนตาบลทุ่งผาสุข
12. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
13. ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)
14. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านหัวทุ่งใหม่
15. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านผาฮาว
16. อุดหนุนโครงการฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลและส่งแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ
ให้แก่โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง
17. อุดหนุนโครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนน้าแวนผาสุข
ให้แก่โรงเรียนบ้านผาฮาว
18. อุดหนุนโครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนน้าแวนผาสุข
ให้แก่โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง
19. อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานตาบลทุ่งผาสุข)
20. โครงการจัดงานสืบสานและอนุรักษ์งานประเพณีสงกรานต์
21. โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
***รวมค่าใช้จ่าย ตามยุทธศาสตร์ที่ 2

งบประมาณ (บาท)
39,780.22,300.457,515.84
516,000.351,000.50,000.15,000.15,000.56,000.19,000.14,000.-

เป็นเงิน 7,517,317.84 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.

โครงการ
โครงการอบรมการคัดแยกขยะตาบลทุ่งผาสุข
โครงการรณรงค์ปูองกันไข้เลือดออกและการกาจัดลูกน้ายุงลาย
โครงการรักน้า รักปุา รักษาแผ่นดิน
โครงการฝึกอบรมปูองกันไฟปุาและหมอกควัน
***รวมค่าใช้จ่าย ตามยุทธศาสตร์ที่ 3

งบประมาณ (บาท)
15,775.14,600.5,240.45,325.เป็นเงิน 80,940.- บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.

โครงการ
โครงการปูองกันอุบัติเหตุ อุบัติภัยบนท้องถนนช่วงเทศกาลและปูองกันภัยทั่วไป
โครงการซ้อมแผนระงับอัคคีภัยตาบลทุ่งผาสุข
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างแนวกันไฟ ปุาชุมชน บ้านผาฮาว หมู่ที่ 3
โครงการปรับปรุงศูนย์บรรเทาสาธารณภัยตาบลทุ่งผาสุข
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
ตาบลทุ่งผาสุข
***รวมค่าใช้จ่าย ตามยุทธศาสตร์ที่ 4

งบประมาณ (บาท)
27,960.25,326.54,000.46,500.37,960.-

เป็นเงิน 191,746.- บาท

-6ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

โครงการ
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าที่ทาการ อบต.ทุ่งผาสุข
โครงการจ้างเหมาทาสีรั้ว ที่ทาการ อบต.ทุ่งผาสุข
ค่าใช้จ่ายในวันสาคัญของทางราชการ
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ตาบลทุ่งผาสุข
โครงการจัดเวทีประชาคมแผนชุมชนหมู่บ้านและตาบลทุ่งผาสุข
ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์สานักงาน
ค่าจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุก (ดีเซล)
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ ฯ
อุดหนุนให้แก่อปท. โครงการจัดตั้งศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ
อปท. ระดับอาเภอ (อุดหนุนให้แก่ อบต.ร่มเย็น)
อุดหนุน อบต.เชียงบาน (โครงการจัดทาซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ฯ)
***รวมค่าใช้จ่าย ตามยุทธศาสตร์ที่ 5

งบประมาณ (บาท)
104,500.46,500.4,850.99,150.15,750.831,850.688,950.10,000.20,000.25,000.-

เป็นเงิน 1,846,550.- บาท
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สรุปบัญชีรายละเอียดงบรายรับจริง - รายจ่ายจริง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รายรับ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รายการ
รายรับตามงบประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
รวม
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจดั สรร
รวม
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจเลือกทา
เงินอุดหนุนทั่วไปโดยระบุวตั ถุประสงค์
รวม
รวมรายรับตามงบประมาณ
รายที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุ
วัตถุประสงค์
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รวม
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น

รหัสบัญชี

ประมาณการ

รับจริง

ผลต่าง

411000
412000

214,000.00
15,600.00

230,791.75
35,971.10

16,791.75
20,371.10

413000
415000

270,000.00
51,500.00
551,100.00

188,572.53
174,069.00
629,404.38

- 81,427.47
122,569.00
78,304.38

421000

12,115,342.00
12,115,342.00

14,217,898.38
14,217,898.38

2,102,556.38
2,102,556.38

431001
431002

10,938,558.00
10,938,558.00
23,605,000.00

2,657,654.00
8,280,904.00
7,678,123.00 - 7,678,123.00
10,335,777.00
602,781.00
25,183,079.76 1,578,079.76

441000

23,605,000.00

6,058,578.00
6,058,578.00
31,241,657.76

6,058,578.00
6,058,578.00
7,636,657.76

-8รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รายการ
รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย
รายจ่ายประจา
รายจ่ายงบกลาง
เงินเดือน (ฝุายการเมือง)
เงินเดือน (ฝุายประจา)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
เงินอุดหนุน
รายจ่ายอื่น
รวมรายจ่ายแผนงานบริหาร
รายจ่ายเพื่อการลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน
รวมรายจ่ายตามงบประมาณ
รายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
งบกลาง
เงินเดือนฝุายประจา
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น
รายรับทั้งสิ้น
บวก เงินสารองรายรับปี 2560
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น
หัก รายจ่ายทั้งสิ้น
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายตาม
งบประมาณ

รหัสบัญชี

ประมาณการ

จ่ายจริง

ผลต่าง

510000
521000
522000
531000
532000
533000
534000
561000
551000

6,268,329.00
2,052,720.00
6,205,984.00
660,000.00
1,675,700.00
964,247.00
233,000.00
1,272,000.00
35,000.00
19,356,980.00

6,315,043.00
2,000,261.00
5,532,794.00
460,800.00
1,509,050.00
842,722.84
188,245.94
1,210,636.03
21,200.00
18,080,752.81

133,785.00
3,019.00
66,970.00
119,244.00
528,580.00
190,531.16
34,754.06
92,363.97
13,800.00
1,183,047.19

541000
542000

925,020.00
3,323,000.00
4,248,020.00
23,605,000.00

831,850.00
3,048,100.00
3,879,950.00
21,960,702.81

98,050.00
363,200.00
461,250.00
1,644,297.19

510000
522000
531000
532000
533000
541000
542000

-

6,058,578.00

-

23,605,000.00

6,058,578.00
28,019,280.81
31,241,657.76
31,241,657.76
28,019,280.81
3,222,376.95

4,414,280.81

