
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลเมืองแกลง 
เรื่อง การรายงานผลการดําเนนิงานในรอบปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561 (ระหว่างเดือนตลุาคม 2560 – มีนาคม 2561) 
****************************************** 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ ๑๔  ให้ยกเลิกความใน (5) ของข้อ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน “(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผล
การติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผล
การติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง 
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี” น้ัน 

ดังน้ัน  เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
จัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เทศบาลตําบลเมืองแกลง  
จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดําเนินงาน รวมทั้งการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่าง
เดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกํากับการบริหาร
จัดการเทศบาลตําบลเมืองแกลง 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 
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ง. การวางแผน 

 

เทศบาลตําบลเมืองแกลง ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 
2561 - 2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น  
การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ 
ก่อนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ต่อไป 

 

เทศบาลตําบลเมืองแกลง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เมื่อวันที่ 
31 ตุลาคม 2559 โดยได้กําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

 

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

1.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

74 200,894,265 10 49,171,200 6 16,530,000 5 11,141,500 

2.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การ
ท่องเที่ยว การ
ส่งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี 

36 24,623,792 36 25,212,690 36 25,643,600 36 26,077,600 

3.ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา 
กีฬาและ
นันทนาการ 

22 10,773,067 21 5,847,000 21 5,847,000 21 5,847,000 

4.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
สังคมและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

17 33,568,800 14 27,283,000 14 28,295,000 14 29,307,000 

5.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

40 13,588,800 40 17,360,200 40 17,360,200 40 17,360,200 

6.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการท่ีดี 

53 3,326,650 14 2,143,600 14 2,143,600 14 2,143,600 

รวม 
 

242 286,775,374 135 127,017,690 131 95,819,400 1300 91,876,900 
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จ. การจัดทาํงบประมาณ 
 

ผู้บริหาร ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณประจําปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 
2560 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จํานวน 193 โครงการ งบประมาณ 108,465,282.00 
บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังน้ี 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ งบประมาณ 
ตามข้อบญัญตั ิ

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

42 
 

36,293,265.00 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การส่งเสริมศลิปะ 
วัฒนธรรมและประเพณี 

26 21,939,400.00 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 
 

20 
 

6,538,067.00 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 

16 
 

27,368,800.00 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

37 
 

13,324,100.00 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 

52 
 

3,001,650.00 

รวม 
 

193 
 

108,465,282.00 
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แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการ ที่ไดร้บัจัดสรรงบประมาณ 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร ์

 
 

แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการ ที่ไดร้บัจัดสรรงบประมาณ 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร ์

 
 
 
 
 
 
 
 

0 10 20 30 40 50 60

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและ
นันทนาการ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว 
การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี 
โครงการ

โครงการ

0.00 20,000,000.00 40,000,000.00

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและ
นันทนาการ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว 
การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี 

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 

 

เทศบาลตําบลเมืองแกลง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  
โดยได้มีการก่อหน้ีผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 93 โครงการ  จํานวนเงิน 51,810,389  บาท  มีการเบิกจ่าย
งบประมาณจํานวน 81 โครงการ จํานวนเงิน 29,536,831  ล้านบาท  สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังน้ี 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ การก่อหนี้ผกูพนั/ 
ลงนามในสญัญา โครงการ การเบกิจ่าย

งบประมาณ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

20 19,574,305.00 10 5,548,075.00 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การ
ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและ
ประเพณี 

16 10,294,094.00 15 7,375,292.00 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา
และนันทนาการ 

6 1,398,371.70 6 1,398,371.70 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

7 10,614,196.00 7 10,309,696.00 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

14 8,210,965.90 13 3,437,748.76 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

30 1,718,456.00 30 1,467,647.90 

รวม 93 51,810,388.60 81 29,536,831.36 
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