
           ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   พุทธศักราช    2550    มาตรา    287    วรรค    3   

บัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตองรายงานผลการดําเนินงานตอประชาชนในเรื่อง       การจัดทํา

งบประมาณ การใชจาย  และผลการดําเนินงานในรอบป       เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ 

และกํากับการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และ พ.ศ.2559  ขอ   30 (5)   กําหนดใหผูบริหาร

เสนอผลการติดตามและประเมินผลตอ สภาทองถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น ประชาชนในทองถิ่นทราบ

อยางนอยปละสองครั้ง  ภายในเดือนเมษายน และ ตุลาคม ของทุกป

          ดังนั้น  เพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช 2550  มาตรา  287  วรรค 3  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  และ พ.ศ. 2559 เทศบาลตําบลวังชัย   จึงขอประกาศผลการดําเนิน

งานการจัดทํางบประมาณ  การใชจายและผลการดําเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ทองถิ่นในรอบปงบประมาณ  พ.ศ.  2560  รอบที่ 1 (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)  มาเพื่อใหประชาชน

มีสวนรวมในการตรวจสอบ  และกํากับการบริหารจัดการเทศบาลตําบลวังชัย  ดังนี้

          ก.  วิสัยทัศน  ของเทศบาลตําบลวังชัย

"เทศบาลตําบลวังชัย  ถึงพรอมดวยบริการขั้นพื้นฐาน  พัฒนาสงเสริม  เพิ่มอาชีพและรายไดใหทุกครัวเรือน" 

          ข.  พันธกิจ  การพัฒนาของเทศบาลตําบลวังชัย  มีดังนี้

           1.  พัฒนาเทศบาลตําบลวังชัย ใหเปนเมืองนาอยู มีระบบโครงสรางพื้นฐานที่เพียงพอ

                ตอความตองการ  มีระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

           2.  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนใหเขมแข็ง สามารถพึ่งตนเองได

           3.  สรางระบบบริหารจัดการที่ดี โดยใหมีสวนรวมจากภาคประชาคมตลอดจนความมั่นคงปลอดภัย

                ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

           4.  สงเสริมระบบการศึกษา การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น 

                ตลอดจนการสาธารณสุขของประชาชน

           5. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมืออุปกรณใหทันสมัย เพื่อการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ

                ตลอดจนการประเมินความพอใจของผูใชบริการอยูเสมอ เพื่อปรับปรุงพัฒนาใหดีขึ้น

ประกาศเทศบาลตําบลวังชัย

เรื่อง   การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 (รอบที่ 1)

*****************
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           ค.  ยุทธศาสตรการพัฒนา   เทศบาลตําบลวังชัย  ไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทาง

การพัฒนาไว   4   ยุทธศาสตร  16  แนวทางการพัฒนา  ดังนี้

           1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

                1.1  แนวทางการพัฒนา  สงเสริม  และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุก

ระดับ  ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกชวงวัย ใหเรียนรูตลอดชีวิต

               1.2  แนวทางการพัฒนาเสริมสรางคานิยม คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงามแกเด็ก

เยาวชนและประชาชน

              1.3  แนวทางการพัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการจัดการดานสาธารณสุข การปองกันและ

ควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การฟนฟูสมรรถนะทางดานรางกายและจิตใจ ใหประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ

              1.4  แนวทางการพัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการใหกับเด็ก เยาวชนและ

ประชาชนทุกระดับ

              1.5 แนวทางการพัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการกีฬาสูความเปนเลิศและการกีฬาเพื่อ

ออกกําลังกาย

         2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู

              2.1  แนวทางการพัฒนา โครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสงและระบบ

การใหบริการขนสงมวลชน

              2.2 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือขายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ในทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน

              2.3  แนวทางการพัฒนา สงเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย

ใหเมืองและชุมชนปลอดภัย โดยใหชุมชนมีสวนรวม

              2.4  แนวทางการพัฒนา สงเสริม และสนับสนุนใหหมูบาน /ชุมชน ปลอดยาเสพติด และ

ปลอดอบายมุข

        3.  ยุทธศาสตรการพัฒนา เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขัน

            3.1  แนวทางการพัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑและสินคาการเกษตร 

อยางครบวงจร ตั้งแตการผลิต การออกแบบ การบรรจุภัณฑและการตลาด

            3.2 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรูและนอมนําแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการประกอบอาชีพ

         4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

              4.1  แนวทางการพัฒนา เสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนและเครือขาย ในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่นใหคงอยูอยางยั่งยืน

             4.2แนวทางการพัฒนา อนุรักษ ฟนฟูและเพิ่มพื้นที่ปา และปาตนนําลําธารใหเกิดความอุดมสมบูรณ

                4.3  แนวทางการพัฒนา ฟนฟูแหลงน้ําและการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ

                4.4 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินใหอุดมสมบูรณ

             4.3  แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย
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       ง.  การวางแผนพัฒนา

        เทศบาลตําบลวังชัย    ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา   3   ป 

(พ.ศ. 2560 - 2562)   ตามกระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม

การประชุมคณะกรรมการชุมชน   เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่  กอนนํามา

จัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ บรรจุไวในแผนพัฒนา  3  ป  ตอไป

      เทศบาลตําบลวังชัย  ไดประกาศใชแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2560-2562) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559

โดยไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนา  3  ป  พ.ศ. 2560   รวม  194 โครงการ  งบประมาณ

86,848,380

ยุทธศาสตร

   ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

   ยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู

   ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขัน

   ยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

                                  สิ่งแวดลอม

รวม

ย1 84 76

ย2 73 32

ย3 13 10

ย4 24 11

รวม 194 129

84 76

73 32

13 10

โครงการ

แผน 3 ป แผนดําเนินงาน

24 11

194 129

แผนภูม ิ แสดงโครงการในแผนพัฒนา  3  ป  พ.ศ.  2561  ของเทศบาลตําบลวังชัย

84 76

เปรยีบเทยีบจํานวนโครงการแผนสามปี และ
แผนการดาํเนนงาน
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        จ. การจัดทํางบประมาณ

       แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560  ไดประกาศใชเมื่อวันที่ 16พฤศจิกายน 2559

เปนการดําเนินงานภายใตเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2560 ซึ่งไดประกาศใชเมื่อวันที่ 29 กันยายน

2559

   ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

   ยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู

   ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขัน

   ยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

                                  สิ่งแวดลอม

รวม

ย1 34,357,600 13,438,800

ย2 49,440,780 7,705,500

ย3 1,140,000 1,842,000

ย4 1,910,000 1,080,000

1,910,000 1,080,000

86,848,380 24,066,300

34,357,600 13,438,800

49,440,780 7,705,500

1,140,000 1,842,000

ยุทธศาสตร
แผน 3 ป แผนดําเนินงาน

งบประมาณ (ลานบาท) งบประมาณ(ลานบาท)

1

1

เปรยีบเทยีบจาํนวนงบประมาณระหวา่ง
แผน 3 ปี กบัแผนงานดาํเนนิงาน
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              ฉ.  การใชจายงบประมาณ

              เทศบาลตําบลวังชัย   มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2560  มีโครงการตามเทศบัญญัติฯ จํานวน   129 โครงการ เปนเงิน   24,066300   บาท

แยกตามยุทธศาสตณไดดังนี้

โครงการ จํานวนเงิน โครงการที่ทํา จํานวนเงิน

ตามงบ 60

1.การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 76 13,438,800 16 4,345,177

2.การพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู 32 7,705,500 5 360,536

3.การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขัน 10 1,842,000 1 29,232

4.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 11 1,080,000 2 358,655

   และสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

129 24,066,300 24 5,093,600

ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ระหวางโครงการที่กําหนดไว และโครงการที่ไดจัดทํา

ในชวงเดือนตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560

ย.1 84 16

ย.2 73 5

ย.3 13 1

ย.4 24 2

รวม 194 24

ยุทธศาสตร

0 50 100 150 200 250

ย.1

ย.2

ย.3

ย.4

รวม

โครงการตามงบ

โครงการทีทํ่า
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  โดยสรุป คิดเปนผลสําเร็จจากโครงการที่ตั้งไวตามเทศบัญญัติ กับโครงการที่ไดดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ2560

สําหรับชวงเดือนตุลาคม 2559 ถึง  มีนาคม 2560

18.60%    =                   โครงการที่ไดดําเนินงาน x   100  = 24x100

              โครงการที่กําหนดตามเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2559 129

คิดเปนผลสําเร็จจากโครงการตามแผนสามป (พ.ศ.2560-2562) กับโครงการที่ไดดําเนินการ 

12.37%   =                โครงการที่ไดดําเนินงาน x 100  = 24x100

โครงการที่กําหนดในป 2560ในแผนพัฒนาสามป 2560-2562 194

แผน3ป 18.60%

แผนป 12%

แผน3ปี 

แผนปี

12.37  

18.60

     ความสําเร็จของการดําเนนิการในชว่ง ตลุาคม 2559- มนีาคม 2560
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รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2560  ของเทศบาลตําบลวังชัย

ที่มีการเบิกจายงบประมาณ  มีดังนี้

ลําดับ ยุทธศาสตร งบฯ ตาม วงเงินตาม วงเงิน หนวยงาน

ที่  เทศบัญญัติ สัญญา/ใชไป คงเหลือ ผูรับผิดชอบ

1 การพัฒนาคน โครงการเกี่ยวกับราชพิธี 10,000 2,300 7,700 สํานักปลัด

และสังคม รัฐพิธี

2 โครงการจัดกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ 300,000 250,000 50,000 สํานักปลัด

หรือตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

3 โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรูและทัศน 850,000 5,840 844,160 สํานักปลัด

ศึกษาดูงานแกกลุมผูนําชุมชน คณะกรรมการ

ชุมชนและกลุมสตรีแมบาน

4 โครงการประชุมประธานชุมชน อสม.และ 50,000 24,930 25,070 สํานักปลัด

กลุมสตรีแมบาน

5 โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผน 20,000 1,500 18,500 สํานักปลัด

พัฒนาเทศบาล

6 โครงการอุดหนุนการกอรานธารากาชาดเพื่อ 50,000 50,000 0 สํานักปลัด

หารายไดในงานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยว

และงานกาชาดจังหวัดขอนแกน ประจําป

2559

7 อุดหนุนโครงการศูนยขาวสารจัดซื้อจัดจาง 35,000 35,000 0 กองคลัง

ของ อปท. ระดับอําเภอ

8 โครงการศูนยสามวัยเทิดไทองคราชันย 20,000 1,750 18,250 กองการศึกษา

9 โครงการวันเด็กแหงชาติ 80,000 74,900 5,100 กองการศึกษา

10 โครงการทัศศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ 15,000 3,150 11,850 กองการศึกษา

11 โครกงารใหบริการแพทยฉุกเฉิน 100,000 42,800 57,200 กองสาธารณสุข

12 โครงการอุดหนุนสาะรณสุขมูลฐาน 210,000 150,000 60,000 กองสาธารณสุข

13 โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพชีวิต 300,000 157,800 142,200 พช. สป.

ผูสูงอายุและผูดอยโอกาส

14 โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต 70,000 69,200 800 กองการศึกษา

15 อุดหนุนสวนราชการ(อาหารกลางวัน) 5,656,000 2,798,000 2,857,500 กองการศึกษา

16 วัสดุอาหารเสริม (นม) 3,008,700 852,207.42 2,156,492.58 กองการศึกษา

รวม 10,774,700 4,519,377 6,254,822.58

โครงการ
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ลําดับ ยุทธศาสตร งบฯ ตาม วงเงินตาม วงเงิน หนวยงาน

ที่  เทศบัญญัติ สัญญา/ใชไป คงเหลือ ผูรับผิดชอบ

ยอดยกมา 10,774,700 4,519,377 6,254,822.58

1 การพัฒนา โครงกปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 50,000 11,880 38,120 ปองกัน สป.

เมืองและชุมชน ในชวงเทศกาล

ใหนาอยู

2 โครงการจางยามรักษาความปลอดภัย 109,800 54,600 55,200 ปองกัน สป.

3 อุดหนุนโครงการปองกันและแกไขปญหา 70,000 70,000 0 สํานักปลัด

ยาเสพติด อ.น้ําพอง .

4 โครงการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค 100,000 99,856 144 พช. สป.

ผูดอยโอกาส

5 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 300,000 174,000 126,000 พช.สป.

1 การพัฒนา โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธขอมูลและ 30,000 29,232 768 กองคลัง

เศรษฐกิจชุมชนประชาสัมพันธเกี่ยวกับภาษี

เพื่อการ

แขงขัน

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

1 โครงการจางเหมาบริการใหชุมชนเก็บคา 100,000 48,056 51,944 กองคลัง

ธรรมเนียมขยะ

2 โครงการสงเสริมการมีสวนรวมการพัฒนา 900,000 435,168 436,068 กองสาธารณสุข

สิ่งแวดลอมและพัฒนารายไดใหกับชุมชน

รวม 12,434,500 5,442,169 6,963,066.58

จ. รูปภาพการดําเนินงาน บางสวน

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่

โครงการ
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โครงการวันเด็กแหงชาติ

โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานแกกลุมผูนําชุมชน คณะกรรมการชุมชนและกลุมสตรีแมบาน

โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพชีวิตผูสูงอายุและผูดอยโอกาส

โครงการนิทรรศการเรียนรูนําสูโลกกวาง
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โครงการสืบสายงานประเพณีสงกรานต

ฉ.  กิจกรรมอื่น ๆ ที่ไดดําเนินการและรวมกับสวนราชการอื่นดําเนินการ

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบัติระงับเหตุเพลิงไหม

กิจกรรมการออกกําลังกายในวันพุธ ตามนโยบายรัฐบาล
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ทํากิจกรรมรวมกับอําเภอน้ําพอง และจังหวัดขอนแกน รวมฟอนรําบวงสรวงศาลหลักเมืองขอนแกน

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหความรูและฝกเด็กที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทรายมูล

รวมงานน้ําพองมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนน้ําพอง

ช. รางวัลที่ไดรับ

ทั้งนี้   หากประชาชนทุกทานหรือสวนราชการตาง ๆ   ที่เกี่ยวของมีขอสงสัยหรือมีความประสงค

จะเสนอความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาลตําบลวังชัย สามารถติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม

ที่เทศบาลตําบลวังชัย หรือแจงผานผูบริหารเทศบาลตําบลวังชัย เพื่อจะไดพิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุง

การดําเนินงาน ไหตอบสนองความตองการไดโดยทั่วถึง และตรงจุด

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่          26     เมษายน พ.ศ.2560

              ( นายกิตติ  คําแกนคูณ )

             นายกเทศมนตรีตําบลวังชัย
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