
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลเมืองแกลง 
เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 

รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2560 (ระหว&างเดือนตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560) 
****************************************** 

ด�วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ.2559 ข�อ ๑๔  ให�ยกเลิกความใน (5) ของข�อ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.2548 และให�ใช�ความต�อไปนี้แทน “(5) ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอผล
การติดตามและประเมินผลต�อสภาท�องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน พร�อมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบ ในท่ีเป<ดเผยภายในสิบห�าวัน นับแต�วันท่ีผู�บริหารท�องถ่ินเสนอผล
การติดตามและประเมินผลดังกล�าว และต�องป<ดประกาศโดยเป<ดเผยไม�น�อยกว�าสามสิบวัน โดยอย�างน�อยป>ละสองครั้ง 
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป>” นั้น 

ดังนั้น  เพ่ือการปฏิบัติให�เปDนไปตามเจตนารมณ�ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการ 
จัดทําแผนพัฒนาองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.2548 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 เทศบาลตําบลเมืองแกลง  
จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใช�จ�าย และผลการดําเนินงาน รวมท้ังการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน ในรอบป>งบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งท่ี 1 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว�าง
เดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) มาเพ่ือให�ประชาชนได�มีส�วนร�วมในการตรวจสอบและกํากับการบริหาร
จัดการเทศบาลตําบลเมืองแกลง ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน/ 
องค�กรแห�งการบริหารจัดการท่ีดี  ยกระดับคุณภาพชีวิต น�อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

มุ�งสู�สังคมแห�งการเรียนรู�  อนุรักษ� สืบสานวัฒนธรรมประเพณี รักษาสิ่งแวดล�อม  
 

ข. พันธกิจ 
- จัดให�มีการปรับปรุง บํารุง รักษา พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ วางระบบผังเมือง 

และปรับปรุงภูมิทัศน�  ให�ได�มาตรฐานและเพียงพอต�อความต�องการของประชาชน   
- ส�งเสริมการศึกษา กีฬา และนันทนาการ เพ่ือพัฒนาสุขภาพและอนามัยของประชาชน  
- ส�งเสริมอาชีพและการท�องเท่ียว ตลอดจนน�อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  อนุรักษ� 

วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปRญญาของท�องถ่ิน 
- ส�งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู�สูงอายุ  คนพิการ และการสังคมสงเคราะห� 
- จัดให�มีการปTองกัน ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของประชาชนการปTองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
- ส�งเสริมและสนับสนุนให�มีการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
- การปTองกันและระงับโรคติดต�อ รวมท้ังการบริการด�านสาธารณสุข 
- สร�างระบบการบริหารจัดการท่ีดี โดยให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการตัดสินใจการวางแผน  

การตรวจสอบเพ่ือให�ความโปร�งใสและเปDนธรรม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
- พัฒนาบุคลการ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให�การบริการเปDนไปด�วยความรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 
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ค. ยุทธศาสตร/การพัฒนา 
 

ได�กําหนดยุทธศาสตร�และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร�ไว� 6 ยุทธศาสตร� ดังนี้ 
 

1. ยุทธศาสตร/การพัฒนาด5านโครงสร5างพ้ืนฐาน 
1.1 ก�อสร�าง ปรับปรุง บํารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท�า ท�อระบายน้ํา ไฟฟTาสาธารณะ  

ประตูระบายน้ํา ท�าเทียบเรือ เส�นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน� 
1.2 ก�อสร�าง ปรับปรุง ท�อประปา  ขยายเขตระบบประปา และกําลังผลิต 
 

2. การพัฒนาด5านเศรษฐกิจ การท&องเท่ียว การส&งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี 
2.1 ส�งเสริมอนุรักษ�  ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและวันสําคัญของชาติ 
2.2 ส�งเสริมอาชีพ เพ่ิมรายได�แก�ประชาชน และส�งเสริมการท�องเท่ียว 
 

3. ยุทธศาสตร/การพัฒนาด5านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 
3.1 แนวทางส�งเสริมกีฬาและนันทนาการแก�เด็ก เยาวชน และประชาชน 
3.2 แนวทางส�งเสริมการศึกษา แหล�งเรียนรู� ของเด็ก เยาวชน ประชาชนเยาวชน 
 

4. ยุทธศาสตร/ด5านสังคมและส&งเสริมคุณภาพชีวิต 
4.1 แนวทางการพัฒนาส�งเสริมสวัสดิการสงเคราะห� เด็ก สตรี คนชรา ผู�ด�อยโอกาส 
4.2 แนวทางการพัฒนาส�งเสริมสนับสนุนให�ความรู� ความพร�อม ปTองกัน แก�ไข ด�านอัคคีภัย 

เหตุจราจรทางถนนและการรักษาความสงบเรียบร�อย 
 

5. ยุทธศาสตร/การพัฒนาด5านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล5อม 
5.1 แนวทางการพัฒนาส�งเสริมการอบรม สร�างจิตสํานึก การมีส�วนร�วมของประชาชนในการ

รณรงค� อนุรักษ� ปTองกัน เฝTาระวัง บําบัด ฟWXนฟู รักษา บริหารจัดการด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
5.2 แนวทางการพัฒนาส�งเสริมการสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
 

6.ยุทธศาสตร/การพัฒนาด5านการบริหารจัดการท่ีดี 
6.1 แนวทางการพัฒนาส�งเสริม การมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาท�องถ่ิน 
6.2 แนวทางการพัฒนาส�งเสริมความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับกิจกรรมของท�องถ่ิน การพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
6.3 แนวทางการพัฒนาส�งเสริม ปรับปรุง ประชาสัมพันธ� เผยแพร�ข�อมูลข�าวสาร และพัฒนา

เครื่องมือเครื่องใช�ให�ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
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ง. การวางแผน 
 

เทศบาลตําบลเมืองแกลง ได�จัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ป> (พ.ศ. 2560) 
ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว�ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
พ.ศ. 2548  โดยผ�านการมีส�วนร�วมของประชาชน เช�น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟRง
ปRญหาและความต�องการท่ีแท�จริงของประชาชนในพ้ืนท่ี ก�อนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไว�ใน
แผนพัฒนา 3 ป> ต�อไป 

 

เทศบาลตําบลเมืองแกลง ได�ประกาศใช�แผนพัฒนา 3 ป> (พ.ศ. 2560) เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 
2559 โดยได�กําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ป> (พ.ศ. 2560) 

 

ยุทธศาสตร/ 
2560 2561 2562 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
โครงสร�างพ้ืนฐาน 

73 176,976,700.00 0 0.00 0 0.00 

2.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
เศรษฐกิจ การท�องเท่ียว การ
ส�งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและ
ประเพณี 

19 6,098,000.00 0 0.00 0 0.00 

3.ยุทธศาสตร�ด�านการศึกษา 
กีฬาและนันทนาการ 

43 27,351,046.00 0 0.00 0 0.00 

4.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
สังคมและส�งเสริมคุณภาพชีวิต 

16 32,907,200.00 0 0.00 0 0.00 

5.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
การสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล�อม 

43 19,710,387.62 0 0.00 0 0.00 

6.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
การบริหารจัดการท่ีดี 

90 36,016,990.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 284 299,060,324.00 0 0.00 0 0.00 
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จ. การจัดทํางบประมาณ 
 

ผู�บริหาร ได�ประกาศใช�ข�อบัญญัติงบประมาณ เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2559 โดยมีโครงการท่ีบรรจุ
อยู�ในข�อบัญญัติงบประมาณ จํานวน 188 โครงการ งบประมาณ 93,062,023.62 บาท สามารถจําแนกตาม
ยุทธศาสตร� ได�ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร/ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข5อบัญญัติ 

1.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 20 21,255,900.00 

2.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ การท�องเท่ียว การส�งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณี 

18 5,712,000.00 

3.ยุทธศาสตร�ด�านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 35 25,117,746.00 

4.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสังคมและส�งเสริมคุณภาพชีวิต 13 23,797,200.00 

5.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 40 14,039,587.62 

6.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการบริหารจัดการท่ีดี 62 3,139,590.00 

รวม 188 93,062,023.62 
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แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการ ท่ีได5รับจัดสรรงบประมาณ 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร/ 

 

 

 

แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการ ท่ีได5รับจัดสรรงบประมาณ 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร/ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 10 20 30 40 50 60 70

1.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน

2.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ การท�องเท่ียว การ… 

3.ยุทธศาสตร�ด�านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ

4.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสังคมและส�งเสริมคุณภาพชีวิต

5.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการสาธารณสุขและ… 

6.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการบริหารจัดการท่ีดี

โครงการ

โครงการ

0.00 10,000,000.0020,000,000.0030,000,000.00

1.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน

2.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ การ… 

3.ยุทธศาสตร�ด�านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ

4.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสังคมและส�งเสริม… 

5.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการสาธารณสุขและ… 

6.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการบริหารจัดการท่ีดี

งบประมาณ
ตามข5อบัญญัติ

งบประมาณ
ตามข�อบัญญัติ
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ฉ. การใช5จ&ายงบประมาณ 

 

เทศบาลตําบลเมืองแกลง มีการใช�จ�ายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามข�อบัญญัติงบประมาณ  
โดยได�มีการก�อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 82 โครงการ  จํานวนเงิน 35,992,216  บาท  มีการเบิกจ�าย
งบประมาณจํานวน 82 โครงการ จํานวนเงิน 29,375,987  ล�านบาท  สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร� ได�ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร/ โครงการ 
การก&อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ&าย
งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
โครงสร�างพ้ืนฐาน 

9 4,949,833.19 9 4,784,393.19 

2.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
เศรษฐกิจ การท�องเท่ียว การ
ส�งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและ
ประเพณี 

4 250,004.00 4 250,004.00 

3.ยุทธศาสตร�ด�านการศึกษา กีฬา
และนันทนาการ 

14 10,261,974.20 14 8,301,098.52 

4.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
สังคมและส�งเสริมคุณภาพชีวิต 

4 9,527,820.00 4 9,524,620.00 

5.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 

17 9,853,138.97 17 5,366,425.47 

6.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการ
บริหารจัดการท่ีดี 

34 1,149,446.00 34 1,149,446.00 

รวม 82 35,992,216.36 82 29,375,987.18 
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