
           ด้วยรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจักรไทย   พุทธศักราช    2560    มาตรา    253      
บญัญัติใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องรายงานผลการด าเนนิงานต่อประชาชนในเร่ือง       การจัดท า
งบประมาณ การใช้จ่าย  และผลการด าเนนิงานในรอบป ี      เพื่อใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
และก ากับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ พ.ศ.2559  ข้อ   30 (5)   ก าหนดใหผู้้บริหาร
เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
อย่างนอ้ยปลีะสองคร้ัง  ภายในเดือนเมษายน และ ตุลาคม ของทุกปี

          ดังนัน้  เพื่อการปฏบิติัใหเ้ปน็ไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560  มาตรา  253    และตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และ พ.ศ. 2559 เทศบาลต าบลวังชัย   จึงขอประกาศผลการด าเนนิ
งานการจัดท างบประมาณ  การใช้จ่ายและผลการด าเนนิงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในรอบปงีบประมาณ  พ.ศ.  2560  รอบที่ 2 (เมษายน -กันยายน 2561)  มาเพื่อใหป้ระชาชน
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  และก ากับการบริหารจัดการเทศบาลต าบลวังชัย  ดังนี้

          ก.  วิสัยทัศน์  ของเทศบาลต าบลวังชัย
"เทศบาลต าบลวังชัย  ถึงพร้อมด้วยบริการขั้นพื้นฐาน  พัฒนาส่งเสริม  เพิ่มอาชีพและรายได้ใหทุ้กครัวเรือน" 

          ข.  พันธกิจ  การพัฒนาของเทศบาลต าบลวังชัย  มีดังนี้
1. ส่งเสริมวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองและพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภบิาล

ใหป้ระชาชนมีส่วนร่าวมในทางการเมือง เพื่อสร้างแกนน าในการพัฒนาท้องถิ่น
2. ส่งเสริมและสนบัสนนุการศึกษา  การสังคมสงเคราะห ์การสาธารณสุข การกีฬา ศาสนา และ

ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงาม เพื่อสืบสานภมูิปญัญาท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ส่งเสริมและสนบัสนนุการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหม้ีความสมดุล และเกิด

ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งและระบบการใหบ้ริการใหไ้ด้มาตรฐาน
5. พัฒนาระบบปอูงกันและบรรเทาสาธารณภยัในท้องถิ่นใหม้ีประสิทธิภาพ
6. พัฒนาส่งเสริมและสนบัสนนุระบบการรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน ท าใหชุ้มชน

ปลอดยาเสพติดและปลอดอบายมุขโดยใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม
7. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน

ประกาศเทศบาลต าบลวังชัย
เร่ือง   การรายงานผลการด าเนนิงานในรอบปงีบประมาณ  พ .ศ. 2561 

*****************
รอบท่ี 2 (เมษายน - กันยายน 2561)
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           ค.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา   เทศบาลต าบลวังชัย  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทาง

การพัฒนาไว้   4   ยุทธศาสตร์  18  แนวทางการพัฒนา  ดังนี้
           1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มคุีณภาพ
                1.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม  และสนบัสนนุการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุก

ระดับ  ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย ใหเ้รียนรู้ตลอดชีวิต
               1.2  แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างค่านยิม คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็ก

เยาวชนและประชาชน
              1.3  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนบัสนนุการจัดการด้านสาธารณสุข การปอูงกันและ

ควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจ ใหป้ระชาชนมีสุขภาวะที่สมบรูณ์
              1.4  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนบัสนนุการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก 

การแพทย์พื้นบา้น และสมุนไพร
              1.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม และสนบัสนนุการกีฬาสู่ความเปน็เลิศและการกีฬาเพื่อ

ออกก าลังกาย
         2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืงและชมุชนให้น่าอยู่
              2.1  แนวทางการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งและระบบ

การใหบ้ริการขนส่งมวลชน
              2.2 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายปอูงกันและบรรเทาสาธารณภยั

ในท้องถิ่นใหม้ีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
              2.3  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนบัสนนุระบบการรักษาความปลอดภยั

ในเชตเมืองและชุมชนแบบมีส่วนร่วม
              2.4  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม และสนบัสนนุใหห้มูบ่า้น /ชุมชน ปลอดยาเสพติด และ

ปลอดอบายมุข
        3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา เศรษฐกิจชมุชนเพ่ือการแขง่ขนั
            3.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม และสนบัสนนุการเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑ์และสินค้าการเกษตร 

อย่างครบวงจร ต้ังแต่การผลิต การออกแบบ การบรรจุภณัฑ์และการตลาด
            3.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนบัสนนุกระบวนการเรียนรู้และนอ้มน าแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพ
            3.3 พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนใหเ้ข้มแข็งและแข่งขันได้
            3.4 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
         4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
              4.1  แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่าย ในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่นใหค้งอยู่อย่างยั่งยืน
             4.2 แนวทางการพัฒนา อนรัุกษ์ ฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ปาุ และปาุต้นน าล าธารใหเ้กิดความอุดมสมบรูณ์
                4.3  แนวทางการพัฒนา ฟืน้ฟูแหล่งน้ าและการบริหารจดัการน้ าอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

                4.4 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินให้อดุมสมบูรณ์

             4.5  แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน ส่ิงปฏกิูลและน้ าเสีย
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       ง.  การวางแผนพัฒนา
        เทศบาลต าบลวังชัย    ได้จัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  4   ป ี พ.ศ.2561 - 2564

ตามกระบวนการท่ีบญัญัติไว้ในระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และ พ.ศ.2559  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการชุมชน
เพื่อรับฟังปญัหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพื้นที่  ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ บรรจุไว้ในแผน
พัฒนาเทศบาลส่ีป ี

      เทศบาลต าบลวังชัย  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ป ี(พ.ศ. 2561-2564) เมือ่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
โดยได้ก าหนดโครงการท่ีจะด าเนนิการตามแผนพัฒนา  4  ป ีเฉพาะที่ก าหนดป ีพ.ศ. 2561  รวม  151 โครงการ  งบประมาณ
รวม 47,636,600 บาท
และแผนพัฒนา 4 ป ีเพิ่มเติม ประกาศใช้เมือ่ 9 มีนาคม 2561 โครงการเฉพาะป ีพ.ศ.2561 รวม 51 โครงการ งบประมาณ
รวม  28,929,900 บาท

รวมเปน็โครงการท้ังส้ิน 202 โครงการ เปน็เงินงบประมาณ  76,566,500

ยุทธศาสตร์

   ยุทธศาสตร์ที ่ 1  การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ

   ยุทธศาสตร์ที ่ 2  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

   ยุทธศาสตร์ที ่ 3  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพือ่การแข่งขัน

   ยุทธศาสตร์ที ่ 4  การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

                                  ส่ิงแวดล้อม

รวม

ย1 83 61

ย2 86 32

ย3 9 4

ย4 24 9

รวม 202 106

83 61
86 41

โครงการ
แผน 4 ปี

24 9

202 115

แผนภมูิ  แสดงโครงการในแผนพัฒนา  4  ป ี พ.ศ.  2561  ของเทศบาลต าบลวังชัย

แผนด าเนนิงาน
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        จ. การจัดท างบประมาณ
       แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ.2561  ได้ประกาศใช้เมือ่วันที่ 9 มีนาคม 2561

เปน็การด าเนนิงานภายใต้เทศบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป ีพ .ศ.2561 ซ่ึงได้ประกาศใช้เมือ่วันที่ 22 กันยายน
2560

   ยุทธศาสตร์ที ่ 1  การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ

   ยุทธศาสตร์ที ่ 2  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

   ยุทธศาสตร์ที ่ 3  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพือ่การแข่งขัน

   ยุทธศาสตร์ที ่ 4  การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

                                  ส่ิงแวดล้อม

รวม

ย1 15,492,800 10,895,000

ย2 58,283,700 10,514,500

ย3 880,000 430,000

ย4 1,910,000 1,165,000

15,492,800

880,000 430,000

ยุทธศาสตร์
แผน 4 ป ี แผนด าเนนิงาน

งบประมาณ (ล้านบาท) งบประมาณ(ล้านบาท)

1,910,000

10,895,000
58,283,700 10,514,500

1,165,000

76,566,500 23,004,500
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แผนปี 10,895,000 10,514,500 430,000 1,165,000
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              ฉ.  การใช้จ่ายงบประมาณ

              เทศบาลต าบลวงัชัย   มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561  มีโครงการตามเทศบัญญัติฯ  จ านวน   115 โครงการ เป็นเงิน   23,004,500  บาท

แยกตามยุทธศาสตณ์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวนเงิน โครงการทีท่ า โครงการทีท่ า ท าต่อเนื่อง จ านวนเงิน
แผนด าเนินงาน รอบ 1 รอบ 2 ต.ค.60-ก.ย.61 รวม
(เทศบัญญัต) ต.ค.60-มี.ค.61 เม.ย. -ก.ย.61

1.การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 61 10,895,000 12 18 4 3,081,996
2.การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 41 10,514,500 13 27 3 12,769,460
3.การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพือ่การแข่งขัน 4 430,000 1 4 0 312,500
4.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 9 1,165,000 2 2 3 1,497,880

   และส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
115 23,004,500 28 51 10 17,661,836

รวมโครงการทั้งหมดที่ได้ด าเนนิการ  จ านวน 89 โครงการ

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนนิงาน ระหว่างโครงการที่ก าหนดไว้ตามงบประมาณ  และโครงการที่ได้จัดท า
ในรอบท่ี 1   รอบท่ี 2  และ ท่ีท าต่อเนือ่ง 

ตามงบ รอบ 1 รอบ2 ทั้งปี
ย.1 61 12 18 4
ย.2 41 14 27 3
ย.3 4 1 4 0
ย.4 9 2 2 1
รวม 115 29 51 10
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เปรยีบเทยีบจ านวนโครงการทีต่ ัง้ตามงบประมาณ และไดด้ าเนนิการ 

ตำมงบ รอบ 1 รอบ2 ทัง้ปี 
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  โดยสรุป คิดเป็นผลส าเร็จจากโครงการทีต้ั่งไว้ตามเทศบัญญัติ กบัโครงการทีไ่ด้ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ2560

ส าหรับชว่งเดือนตุลาคม 2560 ถงึ  กนัยายน 2561

77.39% โครงการที่ได้ด าเนนิงาน x 100  = 89x100
              โครงการท่ีก าหนดตามเทศบญัญัติงบประมาณ พ .ศ.2561 115

คิดเปน็ผลส าเร็จจากโครงการตามแผนส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) กับโครงการที่ได้ด าเนนิการ 
44.06%   =                โครงการที่ได้ด าเนนิงาน x 100  = 89x100

โครงการทีก่ าหนดในปี 2561ในแผนพัฒนาส่ีปี 2561-2564 202

แผน4ป ี 44.55%
แผนปี 78.26%

แผน4ปี  

แผนปี 

เปรยีบเทยีบจ านวนโครงการทีท่ าได ้

44.06% 77.39% 











ยั่งยืน ในพื้นที่อ าเภอน้ าพอง ณ เทศบาลต าบลวังชัย หมู่ที่ 4 บ้านวังเกิ้ง ต าบลวังชัย อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น



ประจ าปีการศึกษา 2561 เพื่อรับทราบการด าเนินงาน และการปฎบิัติงานในปีที่ผ่านมา

ได้ออกตรวจเยี่ยมผู้ปุวยติดเตียงในเขตเทศบาลต าบลวังชัย

เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ท าบุญอายุครบ 68 ปี 48 พรรษา

ณ โรงเรียนน้ าพองศึกษา



ของอ าเภอน้ าพอง ประจ าปี 2561 ณ วัดหนองนกเขียน บ้านหนองนกเขียน อ.น้ าพอง จ.ขอนแก่น

ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลต าบลวังชัย เก็บตัวอย่างอาหาร เพื่อตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
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รายละเอียดโครงการในเทศบัญญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561  ของเทศบาลต าบลวังชัย

ที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ  มีดังนี้

ล าดับ ยุทธศาสตร์ งบฯ ตาม วงเงินตาม วงเงินตาม วงเงิน หน่วยงาน โอนเพิ่ม/ลด

ที่  เทศบัญญติั สัญญา/ใช้ไป สัญญา/ใช้ไป คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ  + -

รอบที่ 1 รอบที2่

ยุทธศาสตร์การพฒันาคนและสังคม

1 โครงการศูนย์สามวัยเทิดไท้องค์ราชันย์ 20,000 0 15,205 4,795 ศึกษา

2 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 80,000 79740 0 260 ศึกษา

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 462,000 140,000 262,940 59,060 ศึกษา

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ศึกษา

4 โครงการประชุมประธานชุมชน อสม. และ 50,000 29,085 19,200 1,715 พช. สป.

กลุ่มสตรี

5 โครงการส่งเสริมความรู้และพฒันาคุณภาพ 30,000 32,500 0 77,200 พช. สป. +79,700

ชีวิตเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ผู้ด้อย

โอกาสทางสังคมและคนไร้สติ

6 โครงการวันเทศบาล 20,000 0 20,000 0 สป.

7 โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดท า 20,000 20,000 0.00 0.00 สป.

แผนพฒันาเทศบาล

8 โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยีและการ 5,000 0 5,000 0 สป.

ส่ือสาร

9 โครงการอบรมการพฒันาศักยภาพชีวิต 300,000 300,000 0 0 พช.สป.

ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส

10 โครงการฝึกอบรมเพื่อพฒันาความรู้และ 600,000 0 1,575 598,425 สป.

การศึกษาดูงานแก่ผู้น าชุมชน คณะกรรมการ

ชุมชน และกลุ่มสตรีแม่บ้าน

11 โครงการพฒันาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน 40,000 38,736 0 1,264 กองคลัง

ทรัพย์สิน และการประชาสัมพนัธ์การช าระภาษี

12 โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ 70,000 0 69,720 280 กองการศึกษา

13 โครงการสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 200,000 0 158,300 1,700 กองการศึกษา -1,700

14 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 400,000 331,600 0 68,400 กองการศึกษา

15 โครงการสืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟ 40,000 0 30,500 9,500 กองการศึกษา

16 โครงการบุญกฐินเพื่อการเรียนรู้ 20,000 20,000 0 0 กองการศึกษา

17 โครงการค่ายพทุธบุตร 30,000 0 24,620 5,380 กองการศึกษา

18 โครงการอบรมด้านจริยธรรม คุณธรรม 5,000 0 800 14,200 สป. +10000

และการฝึกจิตวิปัสสนา ท าสมาธิ

19 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ หรือตาม 100,000 0 34,000 66,000 สป.

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ

20 โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัดเพื่อส่งเสริม 5,000 0 5,000 0 สป.

คุณธรรม จริยธรรม

รวม 2,497,000 991,661 646,860 908,179

โครงการ
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ งบฯ ตาม วงเงินตาม วงเงินตาม วงเงิน หน่วยงาน โอนเพิ่ม/ลด

ที่  เทศบัญญติั สัญญา/ใช้ไป สัญญา/ใช้ไป คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ  + -

รอบที่ 1 รอบที2่

ยกมา 2,497,000 991,661 646,860 908,179

21 โครงการส่งเสริมสร้างเครือข่ายผู้น ารุ่นใหม่ 10,000 0 10,000 0 สป.

ในโรงเรียน

22 โครงการปรองดองสมานฉันท์ 10,000 0 40,320 1,880 สป. +32,200

23 โครงการจัดท าซุ้มพระบรมสิทิสลักษณ์ 300,000 0 290,000 10,000 กองช่าง

24 โครงการให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน 120,000 57,200 98,600 41,200 สาธารณสุข +77,000

25 โครกงารพฒันางานบริการสาธารณสุข 200,000 82,880 123,720 21,700 สาธารณสุข +50,000

26 โครงการรณรงค์อาหารสะอาดรสชาติอร่อย 10,000 9,700 0 300 สาธารณสุข

พร้อมปลอดภยั

27 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยัจากโรค 26,310 0 26,310 0 สาธารณสุข

พษิสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ

พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟาูจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์

อัครราชกุมารี

28 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์ขึ้นทะเบียน 10,000 0 5,262 0 สาธารณสุข

ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยัจาก

โรคพษิสุนัขบ้า

29 1.5 โครงการแข่งขันกีฬาในโครงการรวมพลัง 200,000 199,523 0 477 ศึกษา

ความสามัคคีของดีน้ าพอง

30 โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลวังชัยคัพ 100,000 99,960 0 40 ศึกษา

31 อุดหนุนการจัดงานรวมพลังสามัคคีของดีน้ าพอง 40,000 40,000 0 0 ศึกษา

32 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพธิีและการจัดงาน 30,000 30,000 0 0 สป.

ในวันส าคัญ อ.น้ าพอง

33 อุดหนุนโครงการสนับสนุนภารกิจของ 50,000 0 50,000 0 สป.

เหล่ากาชาดจังหวัด

34 โครงการเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน 280,000 0 280,000 0 สาธารณสุข

ตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

รวมทั้งส้ิน ย. 1 3,883,310 1,510,924 1,571,072 983,776

โครงการ
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ งบฯ ตาม วงเงินตาม วงเงินตาม วงเงิน หน่วยงาน โอนเพิ่ม/ลด

ที่  เทศบัญญติั สัญญา/ใช้ไป สัญญา/ใช้ไป คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ  + -

รอบที่ 1 รอบที2่

1 การพฒันาเมืองโครงการจ้างยามรักษาความปลอดภยั 109,800 54,600 55,200 300 ปูองกัน ส านักปลัด

และชุมชน ท้องถิ่น

ให้น่าอยู่

2 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 20,000 20,000 30,500 0 ปูองกัน ส านักปลัด+30,500

ในช่วงเทศกาล

3 โครงการฝึกอบรมและฝึกซ้อมแผนปูองกัน 10,000 0 10,000 0 ปูองกัน ส านักปลัด

และบรรเทาสาธารณภยัแก่พนักงาน ลูกจ้าง

สถานศึกษา และสถานประกอบการในเขต

4 โครงการก่อสร้างปรับปรุงภมูิทัศน์ 500,000 498,500 0 1,500 กองช่าง

(สวนหย่อมสถานีรถไฟ ถ.มุขศิริพลู)

5 โครงการก่อสร้างห้องน้ า -ห้องส้วมบริเวณ 336,00 335,000 0 1,000 กองช่าง

อาคารปูองกัน

6 โครงการก่อสร้างห้องน้ า -ห้องส้วม ตลาดสด 241,000 240,000 0 1,000 กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประชานิมิต- 495,600 494,600 0 1,000 กองช่าง

บ้านศรีประเสริฐ

8 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรและทางเท้า 499,000 498,000 0 1,000 กองช่าง

คสล. ถ.ราษฎร์บ ารุง

9 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. 499,500 498,500 0 1,000 กองช่าง

ถ.สกุลพานิช(กลางบ้านหนองนกเขียน)

10 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 499,000 498,000 0 1,000 กองช่าง

พร้อมบ่อพกั ถ.สหราษฎร์อุทิศ

11 โครงการก่อสร้างฝายน้ า คสล. แบบ มข.2527 418,900 417,900 0 1,000 กองช่าง

ล าห้วยหินขาว

12 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถ.มุขศิริพลู 498,000 497,000 0 1,000 กองช่าง

13 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าและถนน 148,500 147,500 0 1,000 กองช่าง

ดินลูกรังข้างล าห้วยแสง

14 โครงการเทศบาลเคล่ือนที่ 300,000 175,000 125,000 0 พช.สป.

15 โครงการเคร่ืองนุ่งห่มกันหนาว 20,000 195,300 0 4,700 พช.สป.

16 โครงการมอบเคร่ืองอุปโภคบริโภคเพื่อผู้ 100,000 99,960 0 40 พช.สป.

ด้อยโอกาส

17 อุดหนุนโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา 70,000 0 70,000 0 สป.

ยาเสพติด อ.น้ าพอง

รวม 4,429,300 4,669,860 290,700 15,540

โครงการ
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ งบฯ ตาม วงเงินตาม วงเงินตาม วงเงิน หน่วยงาน โอนเพิ่ม/ลด

ที่  เทศบัญญติั สัญญา/ใช้ไป สัญญา/ใช้ไป คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ  + -

รอบที่ 1 รอบที2่

ยกมา 4,429,300 4,669,860 290,700 15,540

18 อุดหนุนโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา 30,000 0 30,000 0 สป.

ยาเสพติด จ.ขอนแก่น

19 ก่อสร้างเทลาน คสล.อเนกประสงค์(สวนหย่อม) 500,000 0 499,000 1,000 ช่าง

20 ก่อสร้างเทลาน คสล.ซอยสมบูรณ์ 54,000 0 54,000 0 ช่าง

21 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัท์ติก 500,000 0 499,500 0 ช่าง

ถ.ราษฎร์บ ารุง ช่วงที่ 1

22 โครงการก่อสร้างปรับปรุง ถนนและขยายผิว 206,000 0 204,500 0 ช่าง

จราจร คสล.ถ.แก้วพรรณา เร่ิมต้ังแต่โค้งศาลา

กลางบ้านบ่อหลา ไปทางทิศตะวันออก

23 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรไหล่ทาง 500,000 0 499,500 500 ช่าง

คสล.เดิม และปรับปรุงฝาปิด เปิด บ่อพกัท่อ

ระบายน้ าคสล.เดิม ถ.ราษฎร์บ ารุง ช่วงต่อจาก

ถนนเดิมหน้าธนาคาร ธกส. ไปทางทิศตะวันออก

24 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมปูายแนะน า 500,000 499,000 0 1,000 ช่าง

ปูายจราจร ลูกระนาด ถนนต่าง ๆ 

25 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรไหล่ทาง คสล. 455,000 0 454,500 500 ช่าง

และถนน คสล.เดิม ถนนศรีปัญญา

26 โครงการติดต้ังไฟฟาูส่องสว่าง ถ.มุขศิริพลู 500,000 0 499,000 1,000 ช่าง

27 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินเท้า 102,000 0 101,500 500 ช่าง

รอบสระน้ าหนองกุง

28 โครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล. พร้อมผนัง 183,000 0 182,500 500 ช่าง

กันดิน คสล. ถ.มุขศิริพลู ช่วงบริเวณด้านข้าง

ส านักงานเทศบาล ด้านทิศตะวันตก

29 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเปล่ียนแปลงหอ 79,400 0 79,400 0 ช่าง

กระจายจ่าว ที่อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข

ทต.วังชัย

30 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง(วังเกิ้ง 1) 15,000 0 15,000 0 ช่าง

ถนนข้างหอพระธรรม

31 โครงการปรับปรุงถนนดินลูรัง (วังเกิ้ง 1) 98,000 0 98,000 0 ช่าง

ถนนข้างบ้านนายสุข

32 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง ถนนเข้า 98,000 0 98,000 0 ช่าง

ฝุายน้ าล้น (ชุมชนหนองนกเขียน 3)

33 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า pvc พร้อม 351,000 0 348,500 2,500 ช่าง

บ่อพกั คสล. ถ.ซอยข้างสระหนองกุง

รวมทั้งส้ิน ย.2 8,600,700 5,168,860 3,953,600 23,040

โครงการ
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ งบฯ ตาม วงเงินตาม วงเงินตาม วงเงิน หน่วยงาน โอนเพิ่ม/ลด

ที่  เทศบัญญติั สัญญา/ใช้ไป สัญญา/ใช้ไป คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ  + -

รอบที่ 1 รอบที2่

8,600,700 5,168,860 3,953,600 23,040

34 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูป 350,000 0 349,500 0 ช่าง

ตัวยูแบบมีฝาปิด เปิด คสล.เป็นช่วงๆ พร้อม

วางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพกั คสล.

และเทคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร 

ถ.ซอยโรงหล่อ

35 โครงการจัดซ้ือซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 300,000 0 290,000 1,000 ช่าง

36 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสหัลท์คอนกรีต 500,000 0 499,000 1,000 ช่าง

ถนนรอบสระหนองกุง หน้าอาคารศูนย์บริการ

สาธารณสุข ทต.วังชัย

37 โครงการติดต้ังเสาไฟฟาูส่องสว่างสาธารณะ 500,000 0 499,000 1,000 ช่าง

ถนนสกุลพานิช (ชุมชนหนองนกเขียน)

38 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.แบบมีฝา 500,000 0 495,000 5,000 ช่าง

ปิด เปิด คสล. เป็นช่วง ๆ ถนนซอยบูรพา 

39 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อม 282,000 0 281,500 500 ช่าง

บ่อพกั ถ.หน้าวัดศิลาอาสน(์สามแยกถนนซอย

เลิศพทิักษ์) ชุมชนวังเกิ้ง 2

40 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนซอยโรงสี 5 365,000 0 364,000 1,000 ช่าง

ซอยวาสนาเคียมห้วย ชุมชนประชานิมิต

41 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านวังเกิ้ง 245,800 0 245,000 800 ช่าง

โดยเร่ิมต้นจากถนน คสล.เดิมไปทางทิศใต้

42 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนภายในชุมชน 420,000 0 419,000 1,000 ช่าง

ประชานิมิต ซอย 3 ตรงข้ามถนน ประชานิมิต

ศรีประเสริฐ

43 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.แบบมีฝา 210,000 0 205,000 5,000 ช่าง

ปิด เปิด คสล. เป็นช่วง ๆ ซอยโรงหล่อ 2

ถนนข้างบ้านนางรัชนี ชุมชนหัวหนองกุง 

รวมท้งส้ิน ย.2 12,273,500 5,168,860 7,600,600 39,340

โครงการ
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ งบฯ ตาม วงเงินตาม วงเงินตาม วงเงิน หน่วยงาน โอนเพิ่ม/ลด

ที่  เทศบัญญติั สัญญา/ใช้ไป สัญญา/ใช้ไป คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ  + -

รอบที่ 1 รอบที2่

การพฒันาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน

1 โครงการถนนคนเดินวังชัย 20,000 20,000 0 0 กองสาธารณสุจ

2 โครงการส่งเสริมการเกษตรการปลูกข้าว 200,000 0 130,200 0 พช.สป. -69,800

พนัธุ์ดี

3 โครงการส่งเสริมผลผลิตการเกษตร 200,000 0 142,600 0 พช.สป. -57,400

4 โครงการเยาวชนไทยหัวใจพอเพยีง 10,000 0 10,000 0 พช.สป.

5 โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อยพร้อม 10,000 0 9,700 300 กองสาธารณสุจ

อาหารปลอดภยั

รวมทั้งส้ิน ย.3 440,000 20,000 292,500 300.00

โครงการ
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ งบฯ ตาม วงเงินตาม วงเงินตาม วงเงิน หน่วยงาน โอนเพิ่ม/ลด

ที่  เทศบัญญติั สัญญา/ใช้ไป สัญญา/ใช้ไป คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ  + -

รอบที่ 1 รอบที2่

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ

1 โครงการจ้างเหมาบริการให้ชุมชนเก็บค่า 100,000 54,364 31,344 14,292 กองคลัง

ธรรมเนียมขยะมูลฝอย

2 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันา 900,000 363,390 508,746 0 กองสาธารณสุข -27,864

ส่ิงแวดล้อมและพฒันารายได้ให้แก่ชุมชน

3 โครงการจัดซ้ือถังขยะเพื่อรองรับขยะ 50,000 98,600 98,600 กองสาธารณสุข +147,200

มูลฝอยในชุมชน

4 โครงการปรับปรุงที่ทิ้งขยะมูลฝอย 295,000 295,000 0 0 กองสาธารณสุข

5 โครงการขุดลอกท่อระบายน้ า/ร่องระบายน้ า 30,000 24,844 0 156 กองสาธารณสุข -5,000

6 โครงการรณรงค์วันส่ิงแวดล้อมโลก 10,000 0 3,000 0 กองสาธารณสุข -7,000

7 โครงการจัดการขยะอันตรายในเขตเทศบาล 30,000 0 20,000 0 กองสาธารณสุข -10,000

รวมทั้งส้ิน ย.4 1,415,000 836,198 661,690 14,448

สรุป จ านวนโครงการ และจ านวนเงิน แยกตามรายยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการที่ด าเนินการ งบตาม วงเงินที่ใช้ วงเงินที่ใช้ วงเงิน

เทศบัญญติั รอบที่ 1 รอบที่ 2 คงเหลือ

ยุทธศาสตร์1 34 3,883,310 1,510,924 1,571,072 983,776

ยุทธศาสตร์2 43 12,273,500 5,168,860 7,600,600 39,340

ยุทธศาสตร์3 5 440,000 20,000 292,500 300

ยุทธศาสตร์4 7 1,415,000 836,198 661,690 14,448

รวมทั้งส้ิน 89 18,011,810 7,535,982 10,125,862 1,037,864

โครงการ
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จ. รูปภาพการด าเนินงาน บางส่วน

ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ในการปูองกันอัคคีภยัในสถานศึกษา โรงเรียนน้ าพอง

เป็นวิทยากรให้แก่ อบต.พงัทุย

โครงการปรองดองสมานฉันท์ ครอบครัวไทย รู้รักสามัคคี   ณ โรงเรียนอนุบาลน้ าพอง

ประชาสัมพนัธ์ รณรงค์ ลดอุบัติเหตุทางถนน 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี 2561  

อพปร.ทต.วังชัย และเจ้าพนักงานปูองกัน ร่วมกันต้ังจุดตรวจ ระหว่างช่วงเทศกาลสงกรานต์  

งานประเพณีสงกรานต์รดน้ าขอพรจากพอ่เมืองน้ าพอง   พร้อมมอบถุงยังชีพ เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ด้อยโอกาส และ

ท าบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเทศบาล ซ่ึงตรงกับวันที่ 24 เมษายน ของทุกปี 
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ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพผู้เล้ียงไก่พนัธุ์ไข่  และมอบไก่พนัธุ์ไข่ ตามโครงการส่งเสริมความรู้และพฒันาคุณภาพชีวิตฯ

มอบพนัธุ์ข้าวปลูกและปุ๋ยเคมี ตามโครงการส่งเสริมการเกษตรการปลูกข้าวพนัธุ์ดีและโครงการส่งเสริมผลผลิตการเกษตร

เทศบาลเคล่ือนที่ และการประชาคมด้านการสาธารณสุข  

ประเพณีบุญบั้งไฟ เพื่อเป็นการรักษาประเพณีเมื่อเข้าสู่ฤดูฝน 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเด็กและเยาวชน ทต.วังชัย ร่วมกับ บ้านพกัเด็กและครอบครัว และโรงเรียนน้ าพองศึกษา

การลอกร่องระบายน้ า แก้ไขปัญหาการอุดตันของท่อระบายน้ า เพื่อลดปัญหาน้ าท่วมขังในชุมชน

โครงการควบคุมปูองกันไข้เลือดออก 

เยี่ยมหญงิก่อนคลอด - หลังคลอด ในเขตเทศบาลต าบลวังชัย พร้อมมอบ นมไข่และของใช้ส าหรับเด็กอ่อน 
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โครงการค่ายครอบครัวอบอุ่นร่วมกับกองทุนหลักประกัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนน้ าพองศึกษา

ปรับปรุงซ่อมแซมที่พกัอาศัยของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพงิ คุณยายนาง บุรัมพระ และคุณยายศรีไพร สมสอน ชุมชนหัวหนองกุง1 

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

โครงการปรับปรุงที่ทิ้งขยะ

โครงการถนนคนเดิน

โครงการพฒันางานบริการสาธารณสุข

โครงการอาหารสะอาดรสชาฃดอร่อยพร้อมปลอดภยั

โครงการวันส่ิงแวดล้อม
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โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพษิสุนัขบ้า

ฉ. กิจกรรมการชว่ยเหลือประชาชน

เหตุเพลิงไหม้ สายไฟฟาูทางเข้าหมู่บ้าน บ้านโคกกลาง ต าบลวังชัย 

น้ าท่วมขังจากภาวะฝนตกหนัก ให้ความช่วยเหลือเปิดทางระบายน้ า พร้อมน ากระสอบทรายปิดกั้นไม่ให้น้ าเข้าบ้านเรีอนประชาชน

ทต.วังชัย และศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอน้ าพอง เพื่อร่วมหารือและแก้ปัญหาเร่ืองร้องเรียนของชาวบ้านวังเกิ้ง

งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั ช่วยเหลือระงับเหตุเพลิงไหม้ บริษัทโรงงานน้ าตาลขอนแก่น จ ากัด 13 พ.ค.61 

ฉ.  กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ไดด้ าเนินการและร่วมกับส่วนราชการอ่ืนด าเนินการ

ต้อนรับ คณะกรรมาธิการสมาชิกสภานิติบัญญติัแห่งชาติ ในการตรวจเยี่ยม ติดตามการด าเนินงานโครงการไทยนิยม 

ยั่งยืน ในพื้นที่อ าเภอน้ าพอง ณ เทศบาลต าบลวังชัย หมู่ที่ 4 บ้านวังเกิ้ง ต าบลวังชัย อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น
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งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั ช่วยเหลือระงับเหตุเพลิงไหม้ บริษัทโรงงานน้ าตาลขอนแก่น จ ากัด 13 พ.ค.61 

นายกเทศมนตรีต าบลวังชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนน้ าพอง 

ประจ าปีการศึกษา 2561 เพื่อรับทราบการด าเนินงาน และการปฎบิัติงานในปีที่ผ่านมา

เทศบาลต าบลวังชัย ร่วมกับ อ าเภอน้ าพอง ก านันต าบลวังชัย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวังชัย

ได้ออกตรวจเยี่ยมผู้ปุวยติดเตียงในเขตเทศบาลต าบลวังชัย

เทศบาลต าบลวังชัยร่วมงานแสดงมุทิตาจิต พระราชปริยัติ โสภณ (ถนอม ชินว์โส) เจ้าอาวาสวัดหนองกุง/

เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ท าบุญอายุครบ 68 ปี 48 พรรษา

งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั เป็นวิทยากรตามโครงการถนนปลอดภยัในสถานศึกษา ประจ าปี 2561 

ณ โรงเรียนน้ าพองศึกษา

ร่วมฝึกซ้อมอบรมการดับเพลิง ประจ าปี 2561 ร่วมกับโรงไฟฟาูอ าเภอน้ าพอง 
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เทสโก้ โลตัส สาขาหนองกุง  มอบอุปกรณ์ในการท าความสะอาด ตามโครงการสนับสนุนจิตอาสาท าความดีด้วยหัวใจ 

เทศบาลต าบลวังชัย ก านันผู้ใหญบ่้าน ต าบลวังชัย และ อ าเภอน้ าพอง จัดกิจกรรม อ าเภอยิ้มเคล่ือนที่ ณ โรงเรียนอนุบาลน้ าพอง

เทศบาลต าบลวังชัย ร่วมงานโครงการอบรมประชาชนประจ าต าบลหนองกุง ภายใต้ยุทธศาสตร์วัด 5 ส. 

ของอ าเภอน้ าพอง ประจ าปี 2561 ณ วัดหนองนกเขียน บ้านหนองนกเขียน อ.น้ าพอง จ.ขอนแก่น

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โรงบาลน้ าพอง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองกุง 

ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลต าบลวังชัย เก็บตัวอย่างอาหาร เพื่อตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

ทัง้นี้   หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่าง ๆ   ทีเ่กี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์

จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาลต าบลวงัชัย สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิม่เติม

ทีเ่ทศบาลต าบลวงัชัย หรือแจ้งผ่านผู้บริหารเทศบาลต าบลวงัชัย เพือ่จะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุง

การด าเนินงาน ไห้ตอบสนองความต้องการได้โดยทัว่ถึง และตรงจุด

จึงประกาศมาเพือ่ทราบโดยทัว่กัน

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 11  ธนัวาคม   พ.ศ.2561

              ( นายกิตติ  ค าแก่นคูณ )

             นายกเทศมนตรีต าบลวงัชัย


