
           ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย   พุทธศักราช    2560    มาตรา    253      
บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเร่ือง       การจดัท า
งบประมาณ การใช้จา่ย  และผลการด าเนินงานในรอบปี       เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
และก ากบัการบริหารจดัการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ พ.ศ.2559  ขอ้   30 (5)   ก าหนดให้ผู้บริหาร
เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
อยา่งน้อยปีละสองคร้ัง  ภายในเดือนเมษายน และ ตุลาคม ของทุกปี

          ดังนัน้  เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย
พุทธศักราช 2550  มาตรา  253    และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจดัท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และ พ.ศ. 2559 เทศบาลต าบลวังชัย   จงึขอประกาศผลการด าเนิน
งานการจดัท างบประมาณ  การใช้จา่ยและผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560  รอบที่ 2 (เมษายน -กนัยายน 2560)  มาเพื่อให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  และก ากบัการบริหารจดัการเทศบาลต าบลวังชัย  ดังนี้

          ก.  วสิัยทัศน์  ของเทศบาลต าบลวังชัย
"เทศบาลต าบลวังชัย  ถงึพร้อมด้วยบริการขั้นพื้นฐาน  พัฒนาส่งเสริม  เพิ่มอาชีพและรายได้ให้ทุกครัวเรือน" 

          ข.  พันธกิจ  การพัฒนาของเทศบาลต าบลวังชัย  มีดังนี้
           1.  พัฒนาเทศบาลต าบลวังชัย ให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอ
                ต่อความต้องการ  มีระบบการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอยา่งยั่งยนื
           2.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เขม้แขง็ สามารถพึ่งตนเองได้
           3.  สร้างระบบบริหารจดัการที่ดี โดยให้มีส่วนร่วมจากภาคประชาคมตลอดจนความมัน่คงปลอดภัย
                ในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน
           4.  ส่งเสริมระบบการศึกษา การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                ตลอดจนการสาธารณสุขของประชาชน
           5. พัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ เคร่ืองมืออปุกรณ์ให้ทันสมัย เพื่อการบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพ
                ตลอดจนการประเมินความพอใจของผู้ใช้บริการอยู่เสมอ เพื่อปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น

ประกาศเทศบาลต าบลวังชัย
เร่ือง   การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 (รอบที่ 2)

*****************
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           ค.  ยทุธศาสตร์การพัฒนา   เทศบาลต าบลวังชัย  ได้ก าหนดยทุธศาสตร์และแนวทาง

การพัฒนาไว้   4   ยทุธศาสตร์  16  แนวทางการพัฒนา  ดังนี้
           1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
                1.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม  และสนับสนุนการจดัการศึกษาที่มีคุณภาพในทุก

ระดับ  ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย ให้เรียนรู้ตลอดชีวิต
               1.2  แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงามแกเ่ด็ก

เยาวชนและประชาชน
              1.3  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจดัการด้านสาธารณสุข การปูองกนัและ

ควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถนะทางด้านร่างกายและจติใจ ให้ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์
              1.4  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการกฬีาและนันทนาการให้กบัเด็ก เยาวชนและ

ประชาชนทุกระดับ
              1.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกฬีาสู่ความเป็นเลิศและการกฬีาเพื่อ

ออกก าลังกาย
         2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
              2.1  แนวทางการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งและระบบ

การให้บริการขนส่งมวลชน
              2.2 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือขา่ยปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัย

ในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
              2.3  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย

ให้เมืองและชุมชนปลอดภัย โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม
              2.4  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนให้หมูบ่้าน /ชุมชน ปลอดยาเสพติด และ

ปลอดอบายมุข
        3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนา เศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน
            3.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และสินค้าการเกษตร 

อยา่งครบวงจร ต้ังแต่การผลิต การออกแบบ การบรรจภุัณฑ์และการตลาด
            3.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และน้อมน าแนวทางปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพ
         4.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
              4.1  แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือขา่ย ในการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่นให้คงอยู่อยา่งยั่งยนื
             4.2แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ปุา และปุาต้นน าล าธารให้เกดิความอดุมสมบูรณ์
                4.3  แนวทางการพัฒนา ฟื้นฟูแหล่งน้ าและการบริหารจัดการน้ าอย่างเปน็ระบบและมปีระสิทธิภาพ

                4.4 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินใหอ้ดุมสมบรูณ์

             4.3  แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการจดัการขยะชุมชน ส่ิงปฏิกลูและน้ าเสีย
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       ง.  การวางแผนพัฒนา
        เทศบาลต าบลวังชัย    ได้จดัท าแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา   3   ปี 

(พ.ศ. 2560 - 2562)   ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจดัท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจดัเวทีประชาคม
การประชุมคณะกรรมการชุมชน   เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่  กอ่นน ามา
จดัท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ บรรจไุว้ในแผนพัฒนา  3  ปี  ต่อไป

      เทศบาลต าบลวังชัย  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) เมือ่วันที่ 13 มิถนุายน 2559
โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา  3  ปี  พ.ศ. 2560   รวม  194 โครงการ  งบประมาณ
86,848,380

ยทุธศาสตร์

   ยทุธศาสตร์ที ่ 1  การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ

   ยทุธศาสตร์ที ่ 2  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

   ยทุธศาสตร์ที ่ 3  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพือ่การแข่งขัน

   ยทุธศาสตร์ที ่ 4  การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

                                  ส่ิงแวดล้อม

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 ปี แผนด าเนินงาน

24 11

194 129

แผนภูม ิ แสดงโครงการในแผนพัฒนา  3  ปี  พ.ศ.  2561  ของเทศบาลต าบลวังชัย

84 76 

เปรยีบเทยีบจ านวนโครงการแผนสามปี และ
แผนการด าเนนงาน 
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        จ. การจัดท างบประมาณ
       แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ได้ประกาศใช้เมือ่วันที่ 16พฤศจกิายน 2559

เป็นการด าเนินงานภายใต้เทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.2560 ซ่ึงได้ประกาศใช้เมือ่วันที่ 29 กนัยายน
2559

   ยทุธศาสตร์ที ่ 1  การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ

   ยทุธศาสตร์ที ่ 2  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

   ยทุธศาสตร์ที ่ 3  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพือ่การแข่งขัน

   ยทุธศาสตร์ที ่ 4  การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

                                  ส่ิงแวดล้อม

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

1,080,000

86,848,380 24,066,300

34,357,600 13,438,800
49,440,780 7,705,500
1,140,000 1,842,000

ยทุธศาสตร์
แผน 3 ปี แผนด าเนินงาน

งบประมาณ (ล้านบาท) งบประมาณ(ล้านบาท)

1,910,000

แผนสามปี 

แผนด าเนนิงาน 

เปรยีบเทยีบจ านวนงบประมาณระหวา่ง 
แผน 3 ปี กบัแผนงานด าเนนิงาน 
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              ฉ.  การใช้จ่ายงบประมาณ

              เทศบาลต าบลวงัชัย   มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560  มีโครงการตามเทศบัญญัติฯ จ านวน   129 โครงการ เป็นเงิน   24,066300   บาท

แยกตามยทุธศาสตณ์ได้ดังนี้

ยทุธศาสตร์ โครงการ จ านวนเงิน โครงการทีท่ า โครงการทีท่ า ท าต่อเนือ่ง จ านวนเงิน
ตามงบ 60 รอบ 1 รอบ 2 ต.ค.59-ก.ย.60 รวม

ต.ค.59-ม.ีค.60 เม.ย. -ก.ย.60

1.การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 76 13,438,800 8 28 10 11,736,580

2.การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 32 7,705,500 4 20 2 10,185,476

3.การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพือ่การแข่งขัน 10 1,842,000 3 2 1 1,384,270

4.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 11 1,080,000 0 4 1 949,736

   และส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื
129 24,066,300 15 54 14 24,256,062

รวมโครงการทั้งหมดที่ได้ด าเนินการ  จ านวน 83 โครงการ

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ระหว่างโครงการที่ก าหนดไว้ตามงบประมาณ  และโครงการที่ได้จดัท า
ในรอบที่ 1   รอบที่ 2  และ ที่ท าต่อเนือ่ง 

ย.1 76 8 28 10
ย.2 32 4 20 2
ย.3 10 3 2 1
ย.4 11 1 4 1

รวม 129 15 54 14
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  โดยสรุป คิดเปน็ผลส าเร็จจากโครงการที่ต้ังไว้ตามเทศบญัญัติ กบัโครงการที่ได้ด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ2560

ส าหรับช่วงเดือนตุลาคม 2559 ถึง  กนัยายน 2560

64.34%    =                   โครงการที่ได้ด าเนินงาน x   100  = 83x100
              โครงการที่ก าหนดตามเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2560 129

คิดเป็นผลส าเร็จจากโครงการตามแผนสามปี (พ.ศ.2560-2562) กบัโครงการที่ได้ด าเนินการ 
42.78%   =                โครงการที่ได้ด าเนินงาน x 100  = 83x100

โครงการที่ก าหนดในป ี2560ในแผนพัฒนาสามป ี2560-2562 194

แผน3ปี 42.78%
แผนปี 64%

แผน3ปี  

แผนปี 

42.78 

64.34 

กราฟ เปรยีบเทีย่บความส าเร็จของการด าเนนิการ ระหวา่งแผนด าเนนิงาน
พ.ศ. 2560 และ แผนสามปี พ.ศ.2560-2562 
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รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560  ของเทศบาลต าบลวังชัย

ทีม่ีการเบิกจ่ายงบประมาณ  มีดังนี้

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

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

รอบที ่1 รอบที่2

1 การพฒันาคน โครงการเกีย่วกับราชพธิี  รัฐพธิี 10,000 2,300 0 7,700 ส านักปลัด

และสังคม(1)

2 โครงการจัดกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ 200,000 250,000 511,800 700 ส านักปลัด +492,500

หรือตามโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ

3 โครงการฝึกอบรมเพือ่พฒันาความรู้และทัศน 850,000 5,840 737,660 844,160 ส านักปลัด(พช.) +350000

ศึกษาดูงานแก่กลุ่มผู้น าชุมชน คณะกรรมการ

ชุมชนและกลุ่มสตรีแม่บ้าน

4 โครงการประชุมประธานชุมชน อสม.และ 50,000 24,930 24,930 140 ส านักปลัด(พช.)

กลุ่มสตรีแม่บ้าน

5 โครงการประชุมประชาคมเพือ่จัดท าแผน 20,000 1,500 18,015 485 ส านักปลัด

พฒันาเทศบาล

6 โครงการอุดหนุนการกอร้านธารากาชาดเพือ่ 50,000 50,000 0 0 ส านักปลัด

หารายได้ในงานเทศกาลไหมประเพณีผูกเส่ียว

และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจ าปี

2559

7 โครงการจัดงานวันเทศบาล 20,000 20,000 0 ส านักปลัด

8 โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาช่วยปฏบิัติงาน 10,000 0 27,500 0 ส านักปลัด +17,500

ราชการช่วงปิดภาคเรียน

9 โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยีและการส่ือสาร 20,000 5,000 15,000 ส านักปลัด

10 โครงการอบรมการพฒันาศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุ 100,000 0 300,000 0 ส านักปลัด(พช.) +200,000

และผู้ด้อยโอกาส

11 โครงการอบรมและจัดต้ังกองทุนสวัสดิการ 20,000 0 20,000 0 ส านักปลัด(พช.)

ชุมชน

12 โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการเพือ่พฒันา 30,000 0 30,000 0 ส านักปลัด(พช.)

ศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน

13 โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัดเพือ่ส่งเสริม 10,000 0 10,000 0 ส านักปลัด(พช.)

คุณธรรม จริยธรรม

รวม 1,390,000 334,570 1,704,905 868,185

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

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

รอบที ่1 รอบที่2

ยกมา 1,390,000 334,570 1,704,905 868,185

14 โครงการเยาวชนไทยหวัใจพอเพยีง 10,000 0 10,000 0 ส านักปลัด(พช)

15 โครงการสร้างเครือข่ายผู้น ารุ่นใหม่ในโรงเรียน 10,000 0 10,000 0 ส านักปลัด(พช)

16 อดุหนุนโครงการออกร้านกาชาดหารายได้ในงาน 50,000 50,000 0 0 ส านักปลัด

เทศกาลไหมประเพณีผูกเส่ียวและ

งานกาชาดปี 2560

17 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพธิีและงานพธิี 20,000 30,000 0 0 ส านักปลัด  '+10,000

เนือ่งในโอกาสส าคัญ

18 โครงการปกปูองเทิดทูนสถาบันส าคัญของชาติ 10,000 0 10,000 0 ส านักปลัด

19 อุดหนุนโครงการศูนย์ข่าวสารจัดซ้ือจัดจ้าง 35,000 35,000 0 0 กองคลัง

ของ อปท. ระดับอ าเภอ

20 จัดซ้ือคอมพวิเตอร์ส าหรับประมวลผลแบบที่2 30000 0 29,000 1,000 กองคลัง

จ านวน 1 เคร่ือง

21 จัดซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์  LED ขาวด า (18หน้า 3700 0 3,300 400 กองคลัง

ต่อนาที) จ านวน 1 เคร่ือง

22 จัดซ้ือเคร่ืองพมิพส์มุดบัญชีและเช็ค 30000 0 30,000 0 กองคลัง

23 เคร่ืองส ารองไฟฟาู ขนาด800VA  1 เคร่ือง 3,100 0 3,100 0 กองคลัง

24 โครงการศูนย์สามวัยเทิดไท้องค์ราชันย์ 20,000 1,750 18,250 0 กองการศึกษา

25 โครงการวันเด็กแหง่ชาติ 80,000 74,900 0 100 กองการศึกษา -5000

26 โครงการทัศศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 15,000 3,150 7,000 4,850 กองการศึกษา

27 โครงการนิทรรศการการเรียนรู้น าสู่โลกกว้าง 20,000 0 13,460 1,540 กองการศึกษา -5,000

28 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 462,000 0 273,000 189,000 กองการศึกษา

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล

29 การจัดซ้ืออาหารเสริม (นม)โรงเรียนในเขต 3,008,700 852,207.42 1,559,078.16 527,414.42 กองการศึกษา -70,000

30 จัดซ้ือเก้าอีบุ้นวม 20,000 0 20,000 0 กองการศึกษา

31 จัดซ้ือโต๊ะหมูบู่ชา 99,000 0 9,900 0 กองการศึกษา

32 จัดซ้ือโต๊ะเอนกประสงค์แบบพบัได้ 25,000 0 25,000 0 กองการศึกษา

33 จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียงแบบเคล่ือนที่ 16,000 0 16,000 0 กองการศึกษา

34 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟาู 6,400 0 5,600 800 กองการศึกษา

รวม 5,363,900 1,381,577 3,747,593 1,593,289

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

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

รอบที ่1 รอบที่2

ยกมา 5,363,900 1,381,577 3,747,593 1,593,289

35 โครงการแข่งขันกีฬาในโครงการรวมพลัง 0 199,100 0 900 กองการศึกษา +200,000

ความสามัคคีของดีน้ าพอง

36 โครงการกฐินเพือ่การเรียนรู้ 20,000 19,540 0 400 กองการศึกษา

37 โครงการค่ายพทุธบุตร 50,000 0 24,280 720 กองการศึกษา -25,000

38 โครงการสืบสานประเพณีบุญบัง้ไฟ 40,000 0 33,500 6,500 กองการศึกษา

39 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 70,000 0 69,700 300 กองการศึกษา

40 โครงการสืบสานประเพณีแหเ่ทียนพรรษา 300,000 0 160,200 139,800 กองการศึกษา

41 อุดหนุนส่วนราชการ(อาหารกลางวัน) 5,656,000 2,798,000 2,629,340 228,660 กองการศึกษา

42 โครงการรณรงค์อาหารสะอาดรสชาดอร่อย 20,000 0 3,750 0 กองสาธารณสุข -16,250

พร้อมปลอดภยั

43 จัดซ้ือคอมพวิเตอร์ต้ังโต๊ะ 30,000 0 30,000 0 กองสาธารณสุข

44 โครงการสนับสนุนการพฒันางานสาธารณสุข 210,000 150,000 60,000 0 กองสาธารณสุข

มูลฐานในเขต อปท.

45 โครกงารใหบ้ริการแพทย์ฉุกเฉิน 100,000 42,800 126,500 2,700 กองสาธารณสุข +7200

46 โครงการพฒันางานบริการสาธารณสุข 300,000 0 260,700 10 กองสาธารณสุข -39,290

รวมยุทธศาสตร์ที ่1 12,159,900 4,591,017 7,145,563 1,973,279

1 การพฒันา โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 10,000 0 16,500 26,000 ส านักปลัด +32,500

เมอืงและชุมชน

ใหน้่าอยู่(2)

2 อุดหนุนโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา 70,000 70,000 0 0 ส านักปลัด

ยาเสพติด อ.น้ าพอง .

3 อุดหนุนโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา 30,000 30,000 0 0 ส านักปลัด

 ยาเสพติด จ.ขอนแก่น

4 จัดซ้ือไมล์ลอย 15,000 0 14,800 200 ส านักปลัด

5 โครงการจ้างยามรักษาความปลอดภยั 109,800 54,600 54,900 300 ปูองกัน สป.

6 โครงกปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 50,000 19,480 0 520 ปูองกัน สป. -30000

ในช่วงเทศกาล

7 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาศาสมัครปูองกัน 150,000 0 248,890 1,110 ปูองกัน สป. +100,000

ภยัฝุายพลเรือน (อปพร.)

รวม 434,800 174,080 335,090 28,130.00

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

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

รอบที ่1 รอบที่2

ยกมา 434,800 174,080 335,090 28,130.00

8 จัดซ้ือพดัลมเพดาน 72,000 0 10,800 61,200 ปูองกัน สป.

9 จัดซ้ือสว่านมือ 10,000 0 9,370 630 ปูองกัน สป.

10 จัดซ้ือเล่ือยยนต์ 20,000 0 19,560 440 ปูองกัน สป.

11 โครงการก่อสร้างหอ้งน้ า หอ้งส้วมบริเวณ 336,000 0 335,000 1,000 ปูองกัน สป.

อาคารปูองกัน

12 โครงการมอบเคร่ืองอุปโภคบริโภค 100,000 99,856 0 144 พช. สป.

ผู้ด้อยโอกาส

13 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ส าหรับประมวลผล 29,000 0 29,000 0 กองช่าง

แบบที ่2

14 เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ชนิด LED ขาวด า แบบ 16,000 0 16,000 0 กองช่าง

Network แบบที ่1(33หน้า/นาที)1 เคร่ือง

15 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ถนน 396,400 0 395,000 1,400 กองช่าง

ภายในซอยสมบูรณ์

16 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ถนน 332,900 0 331,500 1400 กองช่าง

ภายในบ้านวังเกิง้ ด้านทิศตะวันตกของถนน

17 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ถนนสหราษฎร์อทุิศ 615,000 0 6,150,020 0 กองช่าง

18 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู 94,000 0 93,500 500 กองช่าง

ฝาเปิด ปิด ตะแกรงเหล็ก ถ.ร่มฉัตร

19 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู 146,000 0 145,500 500 กองช่าง

แบบมีฝาเปิด ปิด และฝาตะแกรงเหล็กเป็น

ช่วง ๆ ถนน หลังสถานีต ารวจน้ าพอง

20 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู 327,000 0 326,000 1,000 กองช่าง

มีฝาตะแกรงเหล็กเปิด ปิด ถ.ซอยบูรพา

21 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู 533,000 0 533,000 0 กองช่าง

ถ.ราษฎร์อุทิศ ชุมชนศรีบุญเรือง

22 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.และ 150,000 0 149,200 800 กองช่าง

บ่อพกั คสล.ซอยวรภมูิ (ชุมชนวังเกิง้ 2)

23 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู 160,900 0 160,500 400 กองช่าง

แบบมีฝาปิดเปิดเป็นช่วง ๆ ซ.บุญมีอุทิศ

รวม 3,773,000 273,936 9,039,040 97,544

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

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

รอบที ่1 รอบที่2

ยกมา 3,773,000 273,936 9,039,040 97,544

24 โครงการเทศบาลเคล่ือนที่ 300,000 0 300,000 0 ส านักปลัด(พช.)

25 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์(สวนหย่อมสถานี 500,000 0 498,500 1,500 กองช่าง

รถไฟน้ าพอง ถ.มุขศิริพลู ชุมชนประชานิมิต

26 โครงการจัดท าปูายชือ่ถนน ตรอก ซอย 80,000 0 74,000 6,000 กองช่าง

ปูายบอกทิศทาง และกระจกโค้ง

รวมยุทธศาสตร์ที ่2 4,653,000 273,936 9,911,540 105,044

1 การพฒันา โครงการจัดท าปูายประชาสัมพนัธ์ข้อมูลและ 30,000 29,232 0 768 กองคลัง

เศรษฐกิจชุมชนประชาสัมพนัธ์เกีย่วกับภาษี

เพือ่การ

แข่งขัน (3)

2 โครงการจ้างเหมาบริหารใหชุ้มชนเก็บค่า 100,000 0 85,740 14,260 กองคลัง

ธรรมเนียมขยะมูลฝอย

3 โครงการส่งเสริมการเกษตรการปลูกข้าวพนัธุดี์ 200,000 199,120 0 880 ส านักปลัด(พช.)

4 โครงกการส่งเสริมผลผลิตการเกษตร 200,000 199,178 0 822 ส านักปลัด(พช.)

5 โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอ้งน้ า -ส้วม 241,000 0 240,000 0 กองสาธารณสุข

ตลาดสด

6 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ าตลาดสดเทศบาล 631,000 0 631,000 0 กองสาธารณสุข

รวมยุทธศาสตร์ที ่3 1,402,000 427,530 956,740 16,730

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยืน (4)

1 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพฒันา 900,000 435,168 436,968 4 กองสาธารณสุข -27,860

ส่ิงแวดล้อมและพฒันารายได้ใหก้ับชุมชน

2 โครงการจัดการขยะอันตรายในเขตเทศบาล 20,000 0 10,000 0 กองสาธารณสุข -10,000

3 โครงการจัดซ้ือถังขยะเพือ่รองรับขยะมูลฝอย 50,000 0 48,600 0 กองสาธารณสุข -1,400

ในเขตชุมชน

4 โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero wate) 20,000 0 10,000 0 กองสาธารณสุข -10,000

5 โครงการน้ าสใคลองสวย 10,000 0 9,000 0 กองสาธารณสุข -10,000

รวม 1,000,000 435,168 514,568 4.00

รวมทัง้ส้ิน 19,214,900 5,727,651 18,528,411 2,095,057.00

โครงการ
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จ. รูปภาพการด าเนินงาน บางส่วน
การให้ความช่วยเหลือราษฎรทีไ่ด้รับความเดือดร้อน จากพายลุมแรง ไฟไหม้

โครงการเทศบาลเคล่ือนที่

โครงการวันส่ิงแวดล้อมโลก  โครงการคลองสวย น้ าใส 

โครงการแห่เทียนพรรษา น าเทียนพรรษาไปถวายวัดต่าง ๆ ในเขตเทศบาล

โครงการเยี่ยมบ้านผู้ปุวยติดเตียง และโครงการดูแลผู้สูงอายทุี่มีภาวะพึ่งพิง
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โครงการส่งเสริมสุขภาพการคัดกรองภาวะสุขภาพ ผู้สูงอายุ

โครงการเฝูาระวังโภชนาการและส่งเสริมพัฒนาการเด้กแรกเกดิ 0-5 ปี

โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก

การแกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงัในชุมชน หลังโรงเรียนน้ าพองศึกษา

การแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม บ้านวังเกิ้ง ม. 4 ต.วังชัย

โครงการอาหารสะอาด รสชาดอร่าอย พร้อมปลอดภัย และการท าความสะอาด Big Cleaning Day.
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การตีเส้นจราจรเพื่อความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนน ถนนราษฎร์บ ารุง (หน้าวัดหนองกงุ)

กจิกรรมอุน่ไอรักแม่สู่ลูก ณศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลวงัชัย 

การประชุมสภาเทศบาล เพ่ือพิจารณาร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2561

การประชุมประธานชุมชน ประธาน อสม. และประธานกลุ่มสตรีแม่บ้าน

การคัดเลือกคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลต าบลวังชัย

โครงการอบรมจดัต้ัง อปพร. เทศบาลต าบลวังชัย

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=634926483382743&set=pcb.634917246717000&type=3
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การลอกท่อเพื่อท าความสะอาดร่องระบายน้ า ถนนราษฏ์บ ารุง  ซอยไร่ขามอทุิศ

ติดตามเยีย่มและตรวจประเมินสุขภาพตามโครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภห์ญิงหลงัคลอดและทารกแรกเกิด ประจ าปีงบประมาณ 2560

การปรับเกล่ียขยะลงบอ่เพ่ือป้องกนัขยะตกคา้ง ป้องกนัน ้าเสียจากบอ่ขยะไหลลงในท่ีสาธารณะ และเพ่ือป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชนบริเวณใกลเ้คียง

ปรับปรุงภูมิทศัน์สวนหยอ่มสถานีรถไฟ

อบรมสร้างผู้น ารุ่นใหม่ในโรงเรียน

โครงการพฒันาความรู้ระบบสารสนเทศและขอ้มูลข่าวสารแก่สภาเด็กและเยาวชน เทศบาลต าบลวงัชยั



16
ฉ.  กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ได้ด าเนินการและร่วมกับส่วนราชการอ่ืนด าเนินการ
ร่วมซ้อมแผนดับเพิลงและอพยพหนีไฟ กับโรงไฟฟูาน้ าพอง 

กจิกรรามจติอาษา ประดิษบ์ดอกไม้จนัทร์พระราชทาน

การเตรียรมการอบรมและอบรมประชาชน ต.หนองกงุ  โครงการหมูบ่้านรักษาศีล 5 ณ วัดหนองนกเขยีน

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก เข้าร่วมการแข่งขันโครงการพัฒนาศักยภาพศูนบ์พัฒนาเด็กเล็กจังหวดัขอนแก่น  ณ ห้างเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น

ทั้งนี ้  หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่าง ๆ   ที่เกีย่วข้องมขี้อสงสัยหรือมคีวามประสงค์

จะเสนอความคิดเหน็หรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาลต าบลวังชัย สามารถติดต่อสอบถามข้อมลูเพิ่มเติม

ที่เทศบาลต าบลวังชัย หรือแจ้งผ่านผู้บริหารเทศบาลต าบลวังชัย เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุง

การด าเนนิงาน ไหต้อบสนองความต้องการได้โดยทั่วถึง และตรงจุด

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกนั

ประกาศ  ณ  วนัที ่  22    ธนัวาคม  พ.ศ.2560

              ( นายกิตติ  ค าแก่นคูณ )

             นายกเทศมนตรีต าบลวงัชัย
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