
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลเมืองแกลง 
เรื่อง การรายงานผลการดําเนนิงานในรอบปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

(ระหว่างเดือนตลุาคม 2560 – เดือนกนัยายน 2561) 
****************************************** 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี น้ัน 

ดังน้ัน  เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
จัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เทศบาลตําบล
เมืองแกลง จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดําเนินงาน รวมทั้งการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – เดือน
กันยายน 2561) มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการเทศบาลตําบล- 
เมืองแกลง ดังน้ี 
ก. วิสัยทัศน ์

องค์กรแห่งการบริหารจัดการที่ดี  ยกระดับคุณภาพชีวิต น้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
มุ่งสู่สังคมแห่งการเรียนรู้  อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี รักษาสิ่งแวดล้อม  
 

ข. พนัธกิจ 
- จัดให้มีการปรับปรุง บํารุง รักษา พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ วางระบบผังเมือง 

และปรับปรุงภูมิทัศน์  ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน   
- ส่งเสริมการศกึษา กีฬา และนันทนาการ เพ่ือพัฒนาสุขภาพและอนามัยของประชาชน  
- ส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยว ตลอดจนน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  อนุรักษ์ 

วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
- ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สงูอายุ  คนพิการ และการสังคมสงเคราะห์ 
- จัดให้มีการป้องกัน ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกีารอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- การป้องกันและระงับโรคติดต่อ รวมทั้งการบริการด้านสาธารณสุข 
- สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการวางแผน  

การตรวจสอบเพ่ือให้ความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยยึดหลกัธรรมาภิบาล 
- พัฒนาบุคลการ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้การบริการเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 
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ค. ยุทธศาสตร์การพฒันา 
 

ได้กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
 

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 
1.3 แผนงานการศึกษา 
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 
1.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
1.9 แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา 
 

2. การพฒันาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณ ี
2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
2.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการศกึษา กีฬาและนันทนาการ 
3.3 แผนงานการศึกษา 
3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
3.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

4. ยุทธศาสตร์ดา้นสังคมและส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
4.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
4.8 แผนงานงบกลาง 
 

5. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
5.4 แผนงานสาธารณสุข 
5.5 แผนงานเคหะและชุมชน 
5.8 แผนงานงบกลาง 
 

6.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านการบรหิารจดัการทีด่ ี
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
6.3 แผนงานการศึกษา 
6.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
6.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 2 



 
 
ง. การวางแผน 

 

เทศบาลตําบลเมืองแกลง ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนนํามา
จัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป 

 

เทศบาลตําบลเมืองแกลง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) เมื่อวันที่  
31 ตุลาคม 2559 โดยได้กําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

 

ยุทธศาสตร ์ 2561 2562 2563 2564 
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

78 197,292,865 55 81,215,430 16 268,083,100 5 11,141,500 

2.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การ
ท่องเที่ยว การ
ส่งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี 

22 10,823,067 21 5,872,000 21 5,872,000 21 5,872,000 

3.ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา 
กีฬาและ
นันทนาการ 

37 30,642,792 40 28,449,190 37 26,015,620 37 26,447,620 

4.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
สังคมและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

17 33,631,500 21 31,957,000 16 31,555,000 16 33,757,000 

5.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

43 13,856,800 52 18,153,200 52 18,153,200 52 18,153,200 

6.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการท่ีดี 

56 3,818,650 21 4,251,100 15 3,163,600 14 2,163,600 

 
รวม 

 

 
253 
 

 
290,065,674 

 

 
210 

 

 
169,897,920 

 

 
157 

 

 
352,842,520 

 

 
145 

 

 
97,534,920 
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จ. การจัดทาํงบประมาณ 
 

ผู้บริหาร ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณประจําปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 
2560 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จํานวน 214 โครงการ งบประมาณ 130,233,969 บาท 
สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังน้ี 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ งบประมาณ 
ตามข้อบญัญตั ิ

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 57 55,853,265.00 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การส่งเสริมศลิปะ 
วัฒนธรรมและประเพณี 

20 6,594,067.00 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 26 23,291,720.00 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 16 27,494,200.00 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 40 13,527,067.00 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 55 3,473,650.00 

รวม 214 130,233,969.00 
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แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการ ที่ไดร้บัจัดสรรงบประมาณ 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร ์

 
 

แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการ ที่ไดร้บัจัดสรรงบประมาณ 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร ์

 
 
 
 
 
 
 
 

0 10 20 30 40 50 60

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว 
การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและ
นันทนาการ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี 

โครงการ

โครงการ

0.00 20,000,000.00 40,000,000.00 60,000,000.00

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การ
ท่องเที่ยว การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและ… 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา
และนันทนาการ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ท่ีดี 

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 

 

เทศบาลตําบลเมืองแกลง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  
โดยได้มีการก่อหน้ีผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 173 โครงการ  จํานวนเงิน 91,878,877.06  บาท   
มีการเบิกจ่ายงบประมาณจํานวน 171 โครงการ จํานวนเงิน 84,099,061.96 บาท  สามารถจําแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังน้ี 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ การก่อหนี้ผกูพนั/ 
ลงนามในสญัญา โครงการ การเบกิจ่าย

งบประมาณ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

34 30,704,310.63 33 26,162,692.63 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การ
ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและ
ประเพณี 

16 5,994,578.61 15 5,867,578.61 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา
และนันทนาการ 

24 20,962,147.52 24 19,473,977.64 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

14 21,969,390.00 14 21,931,869.00 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

38 10,264,107.90 38 8,678,631.68 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

47 1,984,342.40 47 1,984,312.40 

รวม 173 91,878,877.06 171 84,099,061.96 
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