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ประกาศเทศบาลตําบลเมืองแกลง
เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2560 (ระหว&างเดือนตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)
******************************************
ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2559 ขอ ๑๔ ใหยกเลิกความใน (5) ของขอ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และใหใชความตอไปนี้แทน “(5) ผูบริหารทองถิ่นเสนอผล
การติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบ ในที่เป<ดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผล
การติดตามและประเมินผลดังกลาว และตองป<ดประกาศโดยเป<ดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยป>ละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป>” นั้น
ดั ง นั้ น เพื่ อ การปฏิ บั ติ ใ หเปD น ไปตามเจตนารมณของระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เทศบาลตําบลเมืองแกลง
จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงาน รวมทั้งการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ในรอบป>งบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหวาง
เดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) มาเพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหาร
จัดการเทศบาลตําบลเมืองแกลง ดังนี้
ก. วิสัยทัศน/
องคกรแหงการบริหารจัดการที่ดี ยกระดับคุณภาพชีวิต นอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มุงสูสังคมแหงการเรียนรู อนุรักษ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี รักษาสิ่งแวดลอม
ข. พันธกิจ
- จัดใหมีการปรับปรุง บํารุง รักษา พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ วางระบบผังเมือง
และปรับปรุงภูมิทัศน ใหไดมาตรฐานและเพียงพอตอความตองการของประชาชน
- สงเสริมการศึกษา กีฬา และนันทนาการ เพื่อพัฒนาสุขภาพและอนามัยของประชาชน
- สงเสริมอาชีพและการทองเที่ยว ตลอดจนนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ
วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปRญญาของทองถิ่น
- สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ คนพิการ และการสังคมสงเคราะห
- จัดใหมีการปTองกัน ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนการปTองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
- สงเสริมและสนับสนุนใหมีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- การปTองกันและระงับโรคติดตอ รวมทั้งการบริการดานสาธารณสุข
- สรางระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจการวางแผน
การตรวจสอบเพื่อใหความโปรงใสและเปDนธรรม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
- พัฒนาบุคลการ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหการบริการเปDนไปดวยความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

ค. ยุทธศาสตร/การพัฒนา
ไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไว 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
1. ยุทธศาสตร/การพัฒนาด5านโครงสร5างพื้นฐาน
1.1 กอสราง ปรับปรุง บํารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา ไฟฟTาสาธารณะ
ประตูระบายน้ํา ทาเทียบเรือ เสนทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน
1.2 กอสราง ปรับปรุง ทอประปา ขยายเขตระบบประปา และกําลังผลิต
2. การพัฒนาด5านเศรษฐกิจ การท&องเที่ยว การส&งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี
2.1 สงเสริมอนุรักษ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและวันสําคัญของชาติ
2.2 สงเสริมอาชีพ เพิ่มรายไดแกประชาชน และสงเสริมการทองเที่ยว
3. ยุทธศาสตร/การพัฒนาด5านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ
3.1 แนวทางสงเสริมกีฬาและนันทนาการแกเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.2 แนวทางสงเสริมการศึกษา แหลงเรียนรู ของเด็ก เยาวชน ประชาชนเยาวชน
4. ยุทธศาสตร/ด5านสังคมและส&งเสริมคุณภาพชีวิต
4.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมสวัสดิการสงเคราะห เด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาส
4.2 แนวทางการพัฒนาสงเสริมสนับสนุนใหความรู ความพรอม ปTองกัน แกไข ดานอัคคีภัย
เหตุจราจรทางถนนและการรักษาความสงบเรียบรอย
5. ยุทธศาสตร/การพัฒนาด5านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล5อม
5.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการอบรม สรางจิตสํานึก การมีสวนรวมของประชาชนในการ
รณรงค อนุรักษ ปTองกัน เฝTาระวัง บําบัด ฟWXนฟู รักษา บริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.2 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
6.ยุทธศาสตร/การพัฒนาด5านการบริหารจัดการที่ดี
6.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริม การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น
6.2 แนวทางการพัฒนาสงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับกิจกรรมของทองถิ่น การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
6.3 แนวทางการพัฒนาสงเสริม ปรับปรุง ประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสาร และพัฒนา
เครื่องมือเครื่องใชใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
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ง. การวางแผน
เทศบาลตําบลเมืองแกลง ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ป> (พ.ศ. 2560)
ตามกระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟRง
ปRญ หาและความตองการที่ แทจริงของประชาชนในพื้น ที่ กอนนํา มาจัด ทําโครงการเพื่ อพั ฒนาพื้ นที่ ที่ บรรจุ ไวใน
แผนพัฒนา 3 ป> ตอไป
เทศบาลตําบลเมืองแกลง ไดประกาศใชแผนพัฒนา 3 ป> (พ.ศ. 2560) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม
2559 โดยไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ป> (พ.ศ. 2560)
ยุทธศาสตร/

จํานวน

2560
2561
2562
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
งบประมาณ
176,976,700.00 0
0.00 0
0.00

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ การทองเที่ยว การ
สงเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและ
ประเพณี

73
19

6,098,000.00

0

0.00

0

0.00

3.ยุทธศาสตรดานการศึกษา
กีฬาและนันทนาการ
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การบริหารจัดการที่ดี

43

27,351,046.00

0

0.00

0

0.00

16

32,907,200.00

0

0.00

0

0.00

43

19,710,387.62

0

0.00

0

0.00

90

36,016,990.00

0

0.00

0

0.00

284

299,060,324.00

0

0.00

0

0.00

รวม
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จ. การจัดทํางบประมาณ
ผูบริหาร ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 โดยมีโครงการที่บรรจุ
อยูในขอบัญญัติงบประมาณ จํานวน 188 โครงการ งบประมาณ 93,062,023.62 บาท สามารถจําแนกตาม
ยุทธศาสตร ไดดังนี้
ยุทธศาสตร/

โครงการ

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ การทองเที่ยว การสงเสริมศิลปะ
วัฒนธรรมและประเพณี
3.ยุทธศาสตรดานการศึกษา กีฬาและนันทนาการ
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี
รวม

20
18

งบประมาณ
ตามข5อบัญญัติ
21,255,900.00
5,712,000.00

35
13
40
62

25,117,746.00
23,797,200.00
14,039,587.62
3,139,590.00

188

93,062,023.62

5
แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการ ที่ได5รับจัดสรรงบประมาณ
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร/

โครงการ
6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสาธารณสุขและ…
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต
3.ยุทธศาสตรดานการศึกษา กีฬาและนันทนาการ

โครงการ

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ การทองเที่ยว การ…
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

20 30 40 50 60 70
แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการ ที0่ได5รับ10
จัดสรรงบประมาณ
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร/

งบประมาณ
ตามข5อบัญญัติ
6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสาธารณสุขและ…
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสริม…
3.ยุทธศาสตรดานการศึกษา กีฬาและนันทนาการ
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ การ…
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

0.00 10,000,000.00
20,000,000.00
30,000,000.00

งบประมาณ
ตามขอบัญญัติ
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ฉ. การใช5จ&ายงบประมาณ
เทศบาลตําบลเมืองแกลง มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ
โดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 82 โครงการ จํานวนเงิน 35,992,216 บาท มีการเบิกจาย
งบประมาณจํานวน 82 โครงการ จํานวนเงิน 29,375,987 ลานบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้

9

การก&อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา
4,949,833.19

4

3.ยุทธศาสตรดานการศึกษา กีฬา
และนันทนาการ
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
บริหารจัดการที่ดี
รวม

ยุทธศาสตร/
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ การทองเที่ยว การ
สงเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและ
ประเพณี

9

การเบิกจ&าย
งบประมาณ
4,784,393.19

250,004.00

4

250,004.00

14

10,261,974.20

14

8,301,098.52

4

9,527,820.00

4

9,524,620.00

17

9,853,138.97

17

5,366,425.47

34

1,149,446.00

34

1,149,446.00

82

35,992,216.36

82

29,375,987.18

โครงการ

โครงการ

