
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลเมืองแกลง 
เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 

รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 (ระหว'างเดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 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 2 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว�าง
เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 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 ประเพณีภูมิปQญญาของท�องถ่ิน 
- ส�งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู�สูงอายุ  คนพิการ และการสังคมสงเคราะห� 
- จัดให�มีการปSองกัน ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของประชาชนการปSองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
- ส�งเสริมและสนับสนุนให�มีการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
- การปSองกันและระงับโรคติดต�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-การพัฒนาด3านโครงสร3างพ้ืนฐาน 
1.1 ก�อสร�าง ปรับปรุง บํารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท�า ท�อระบายน้ํา ไฟฟSาสาธารณะ  

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

2. การพัฒนาด3านเศรษฐกิจ การท'องเท่ียว การส'งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี 
2.1 ส�งเสริมอนุรักษ�  ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและวันสําคัญของชาติ 
2.2 ส�งเสริมอาชีพ เพ่ิมรายได�แก�ประชาชน และส�งเสริมการท�องเท่ียว 
 

3. ยุทธศาสตร-การพัฒนาด3านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 
3.1 แนวทางส�งเสริมกีฬาและนันทนาการแก�เด็ก เยาวชน และประชาชน 
3.2 แนวทางส�งเสริมการศึกษา แหล�งเรียนรู� ของเด็ก เยาวชน ประชาชนเยาวชน 
 

4. ยุทธศาสตร-ด3านสังคมและส'งเสริมคุณภาพชีวิต 
4.1 แนวทางการพัฒนาส�งเสริมสวัสดิการสงเคราะห� เด็ก สตรี คนชรา ผู�ด�อยโอกาส 
4.2 แนวทางการพัฒนาส�งเสริมสนับสนุนให�ความรู� ความพร�อม ปSองกัน แก�ไข ด�านอัคคีภัย 

เหตุจราจรทางถนนและการรักษาความสงบเรียบร�อย 
 

5. ยุทธศาสตร-การพัฒนาด3านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล3อม 
5.1 แนวทางการพัฒนาส�งเสริมการอบรม สร�างจิตสํานึก การมีส�วนร�วมของประชาชนในการ

รณรงค� อนุรักษ� ปSองกัน เฝSาระวัง บําบัด ฟWXนฟู รักษา บริหารจัดการด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
5.2 แนวทางการพัฒนาส�งเสริมการสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
 

6.ยุทธศาสตร-การพัฒนาด3านการบริหารจัดการท่ีดี 
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 เพ่ือรับฟQง
ปQญหาและความต�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 

84 182,473,000.00 0 0.00 0 0.00 

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

20 7,388,000.00 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�งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

16 32,907,200.00 0 0.00 0 0.00 

5.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
การสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล�อม 

45 19,955,387.62 0 0.00 0 0.00 

6.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
การบริหารจัดการท่ีดี 

150 39,582,940.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 358 309,657,574.00 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 260 โครงการ งบประมาณ 106,801,740.62 บาท สามารถจําแนกตาม
ยุทธศาสตร� ได�ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร- โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข3อบัญญัติ 

1.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 35 32,067,500.00 

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

19 6,698,067.00 

3.ยุทธศาสตร�ด�านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 35 25,267,746.00 

4.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสังคมและส�งเสริมคุณภาพชีวิต 13 23,725,200.00 

5.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 41 13,935,587.62 

6.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการบริหารจัดการท่ีดี 117 5,107,640.00 

รวม 260 106,801,740.62 
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แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการ ท่ีได3รับจัดสรรงบประมาณ 

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร- 

 

 

 

แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการ ท่ีได3รับจัดสรรงบประมาณ 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร- 

 

 

 

 
 

0 20 40 60 80 100 120 140

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
โครงการ

โครงการ

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

1.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน

2.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ การ… 

3.ยุทธศาสตร�ด�านการศึกษา กีฬาและ… 

4.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสังคมและ… 

5.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการสาธารณสุข… 

6.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการบริหาร… 

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

งบประมาณ
ตามข�อบัญญัติ
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ฉ. การใช3จ'ายงบประมาณ 
 

เทศบาลตําบลเมืองแกลง มีการใช�จ�ายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามข�อบัญญัติงบประมาณ  
โดยได�มีการก�อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 183 โครงการ  จํานวนเงิน 81,442,567  บาท  มีการเบิกจ�าย
งบประมาณจํานวน 180 โครงการ จํานวนเงิน 71,854,279  ล�านบาท  สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร� ได�ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร- โครงการ 
การก'อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ'าย
งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
โครงสร�างพ้ืนฐาน 

19 16,964,366.38 17 11,687,461.38 

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

14 5,681,307.36 13 4,695,240.36 

3.ยุทธศาสตร�ด�านการศึกษา กีฬา
และนันทนาการ 

30 22,373,286.84 30 20,994,863.14 

4.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
สังคมและส�งเสริมคุณภาพชีวิต 

11 20,265,104.97 11 20,209,404.97 

5.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 

39 13,202,273.97 39 11,311,082.43 

6.ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการ
บริหารจัดการท่ีดี 

70 2,956,227.00 70 2,956,227.00 

รวม 183 81,442,566.52 180 71,854,279.28 
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