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ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 บัญญัติให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเร่ือง การจัดท างบประมาณ 

การใช้จ่าย และผลการด าเนินงานในรอบปี เพือ่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหาร

จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ พ.ศ.2559 ข้อ 30 (5)  ก าหนดให้ผู้บริหารเสนอผลการติดตาม

และประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นทราบ อย่างน้อยปีละ

สองคร้ัง ภายในเดือนเมษายน และตุลาคม ของทุกปี

ดังนั้น เพือ่ให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ พ.ศ.2559  เทศบาลต าบลวังชัย จึงขอประกาศผลการด าเนินงาน

การจัดท างบประมาณ การใช้จ่ายและผลการด าเนินงาน รวมทัง้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่1 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) มาเพือ่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การตรวจสอบ และก ากับการบริหารจัดการเทศบาลต าบลวังชัย ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์  ของเทศบาล

"เทศบาลต าบลวังชัย ถึงพร้อมด้วยบริการขั้นพืน้ฐาน พัฒนาส่งเสริม เพิม่อาชีพและรายได้ให้ทุกครัวเรือน"

ข. พันธกิจ  การพัฒนาของเทศบาลต าบลวังชัย มีดังนี้

1. ส่งเสริมวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองและพัฒนาระบบบริหารจัดการทีดี่ โดยยึดหลัก

ธรรมาภิบาล ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมือง เพือ่สร้างแกนน าในการพัฒนาท้องถิ่น

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา การสังคมสงเคราะห์ การสาธารณสุข การกีฬา ศาสนา

และศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงาม เพือ่สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐิกจพอเพียง

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความสมดุล

และเกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

ประกาศเทศบาลต าบลวังชัย

เร่ือง  การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

รอบที ่1 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)
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4. พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานด้านการคมนาคมขนส่งและระบบการให้บริการให้ได้มาตรฐาน

5. พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ

6. พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินท าให้

ชุมชนปลอดยาเสพติดและปลอดอบายมุขโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม

7. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการทีไ่ด้มาตรฐาน

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  เทศบาลต าบลวังชัย ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการ

พัฒนาไว้ 4 ยุทธศาสตร์ 18 แนวทางการพัฒนา ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

1.1 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาทีม่ีคุณภาพในทุกระดับ ทัง้ในและนอก

ระบบ ครอบคลุมทุกช่วงวัย ให้เรียนรู้ตลอดชีวิต

1.2 เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมทีดี่งามแก่เด็กเยาวชน และประชาชน

1.3 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค 

การรักษาพยาบาล การฟืน้ฟูสมรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจ ให้ประชาชนมีสุขภาวะทีส่มบูรณ์

1.4 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การแพทย์พืน้บ้าน

และสมุนไพร

1.5 พัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และการกีฬาเพือ่ออกก าลังกาย

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาเมอืงและชมุชนให้น่าอยู่

2.1 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการขนส่งมวลชน

2.2 พัฒนาเพิม่ประสิทธิภาพและระบบเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น

ให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

2.3 พัฒนา ส่งเสริม และสนับนุนระบบการรักษาความปลอดภัยในเขตเมืองและชุมชนแบบ

มีส่วนร่วม

2.4 ส่งเสริม และสนับสนุนให้หมู่บ้าน / ชุมชน ปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเศรษฐกิจชมุชนเพ่ือการแขง่ขนั

3.1 พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิม่มูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าการเกษตรอย่าง

ครบวงจร ต้ังแต่การผลิต การออกแบบ การบรรจุภัณฑ์ และการตลาด

3.2 ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ และน้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ไปใช้ในการประกอบอาชีพ

3.3 พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและแข่งขันได้

3.4 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย่ว
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ยุทธศาสตร์ที ่4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

4.1 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

4.2 อนุรักษ์ ฟืน้ฟู และเพิม่พืน้ทีป่่า และป่าต้นน้ าล าธาร ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์

4.3 พัฒนาฟืน้ฟูแหล่งน้ าและการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

4.4 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินให้อุดมสมบูรณ์

4.5 เพิม่ประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน ส่ิงปฏิกูล และน้ าเสีย

ง. การวางแผนพัฒนา

เทศบาลต าบลวังชัย ได้จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลส่ีปี  พ.ศ.2561 -  2564 ตามกระบวนการ

ทีบ่ัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2548 และ พ.ศ.2559  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่นการจัดเวทีประชาคม การประชุม

คณะกรรมการชุมชน เพือ่รับฟังปัญหาและความต้องการทีแ่ท้จริงของประชาชนในพืน้ที ่ก่อนน ามาจัดท า

โครงการเพือ่พัฒนาพืน้ที ่และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาส่ีปี 

เทศบาลต าบลวังชัย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ.2561-2564 เมื่อวันที ่16 พฤศจิกายน

2559 โดยได้ก าหนดโครงการทีจ่ะด าเนินการตามแผนพัฒนาส่ีปี เฉพาะปี พ.ศ.2561 ไว้ รวม  151 โครงการ

งบประมาณทัง้ส้ิน 47,636,600 บาท

1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 76 61

2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 42 32

3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพือ่การแข่งขัน 9 4

4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 24 9

รวม 151 106

แผน4ปี 151

ด าเนินงาน 106

แผนสีปี แผนด าเนินงาน

โครงการยุทธศาสตร์

แผน4ปี 

ด ำเนนิงำน 

เปรยีบเทยีบจ ำนวนโครงกำรแผนสีปี่(เฉพำะ2561) และแผนด ำเนนิงำน 
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จ. การจัดท างบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ประกาศใช้เมื่อวันที ่9 มีนาคม 2561

ซ่ึงเป็นการด าเนินงานภายใต้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 โดยได้ประกาศใช้เมื่อวันที ่

22 กันยายน พ.ศ.2560

งบประมาณ(ล้านบาท) งบประมาณ(ล้านบาท)

1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพือ่การแข่งขัน

4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

รวม

แผน4ปี ด าเนินงาน

ย.1 14,608,800 #######

ย2 30,237,800 7,191,700

ย.3 880,000 430,000

ย.4 1,910,000 1,165,000

ฉ. การใชจ้่ายงบประมาณ

เทศบาลต าบลวังชัย มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน  106 โครงการ เป็นเงิน  19,351,700  บาท

แยกตามตามรายยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ แผน 4 ปี แผนด าเนินงาน 

10,565,000

7,191,700

430,000

1,165,000

19,351,700

14,608,800

30,237,800

880,000

1,910,000

47,636,600

0 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000

ย.1 

ย2 

ย.3 

ย.4 

จ ำนวนเงนิตำมแผน และกำรด ำเนนิงำน 

แผน4ปี 

ด ำเนนิงำน 
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โครงการ โครงการที่ท า

ตามงบ

1 การพฒันาคุณภาพคนและสังคม 61 16

2 การพฒันาเมืองและชุมชนใหน้่าอยู่ 32 13

3 การพฒันาเศรษฐกจิชุมชนเพื่อการแข่งขัน 4 1

4 การบริหารจัดการทรัพยากร 9 5

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

106 35

ตามงบ ทีท่ า

ย.1 61 16

ย.2 32 13

ย.3 4 4

ย.4 9 5

รวม 106 35

เงินตามงบ เงินทีท่ า

ย.1 10,565,000

ย.2 7,191,700

ย.3 430,000

ย.4 1,165,000

รวม 19,351,700

7,191,700

430,000

1,375,000

19,561,700

จ านวนเงิน

20,000

54,364

10,746,452

ยุทธศาสตร์

1,792,488

8,879,600

จ านวนเงิน

1,792,488

8,879,600

20,000

836,198

11,528,286

10,565,000
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ล าดับ งบฯตาม วงเงินตาม เดือน วงเงิน หน่วยงาน โอนเพิม่

ที่ เทศบัญญัติ ตุ.ค.60 - มี.ค.61 คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ /ลด

สัญญา/ใช้ไป

รอบที่  1

1 ยทุธศาสตร์ โครงการประชุมประธานชุมชน/ประธานอสม. 50,000.- 29,085.- 20,915.- พช.

การพัฒนาคุณภาพคน  และกลุ่มสตรีแม่บ้าน ประจ าปีงบประมาณ  ส านักปลัดฯ

และสังคม พ.ศ.2561

2 ยทุธศาสตร์ โครงการเทศบาลเคล่ือนที่ 300,000.- 175,000.- 125,000.- พช.

การพัฒนาคุณภาพคน ส านักปลัดฯ

และสังคม

3 ยทุธศาสตร์ โครงการเคร่ืองนุ่มห่มกันหนาวเพือ่ชาววงัชัย  200,000.- 195,300.- 4,700.- พช.

การพัฒนาคุณภาพคน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส านักปลัดฯ

และสังคม

4 ยทุธศาสตร์ โครงการพัฒนาการพัฒนาศักยภาพชีวติผู้สูงอายุ 300,000.- 300,000.- 0 พช.

การพัฒนาคุณภาพคน และผู้ด้อยโอกาส  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 ส านักปลัดฯ

และสังคม

5 ยทุธศาสตร์ โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวติ  109,700.- 32,500.- 77,200.- พช. +79,700

การพัฒนาคุณภาพคน เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอาย ุ ผู้พิการ ส านักปลัดฯ

และสังคม  ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  และคนไร้สติ  

6 ยทุธศาสตร์ โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนภาษี 40,000.- 40,000.- 0 กองคลัง

การพัฒนาคุณภาพคน ทรัพยสิ์นและการประชาสัมพันธก์ารช าระภาษี

และสังคม

7 ยทุธศาสตร์ โครงการวนัเด็กแห่งชาติ 80,000.- 79,740.- 260.- กองการศึกษา

การพัฒนาคุณภาพคน

และสังคม

8 ยทุธศาสตร์ โครงการท าบุญกฐินเพือ่การเรียนรู้ 20,000.- 20,000.- 0 กองการศึกษา

การพัฒนาคุณภาพคน

และสังคม

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2561  ของเทศบาลต าบลวงัชัย

ยทุธศาสตร์ที่  1 โครงการ
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9 ยทุธศาสตร์ โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง 400,000.- 331,600.- 68,400.- กองการศึกษา

การพัฒนาคุณภาพคน

และสังคม

10 ยทุธศาสตร์ โครงการแข่งขันกีฬาในกีฬาน้ าพองเกมส์ 200,000.- 199,523.- 477.- กองการศึกษา

การพัฒนาคุณภาพคน

และสังคม

11 ยทุธศาสตร์ โครงการแข่งขันกีฬาในโครงการรวมพลังสามัคคี 100,000.- 99,960.- 40.- กองการศึกษา

การพัฒนาคุณภาพคน ของดีน้ าพอง

และสังคม

12 ยทุธศาสตร์ โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหารศูนยพ์ัฒนา 343,000.- 140,000.- 203,000.- กองการศึกษา

การพัฒนาคุณภาพคน เด็กเล็กรายการค่าอาหารกลางวนัศูนยพ์ัฒนา

และสังคม เด็กเล็กเทศบาลต าบลวงัชัย

13 ยทุธศาสตร์ โครงการออกประชาคมเพือ่ประกอบการจดัท าแผน 20,000.- 20,000.- 0 ส านักปลัดฯ

การพัฒนาคุณภาพคน พัฒนาส่ีปีพ.ศ.2561-2564 เทศบาลต าบลวงัชัย

และสังคม

14 ยทุธศาสตร์ โครงการรณรงค์อาหารสะอาดรสชาติอร่อย  10,000.- 9,700.- 300.- สาธารณสุขฯ

การพัฒนาคุณภาพคน พร้อมปลอดภัย

และสังคม

15 ยทุธศาสตร์ โครงการให้บริการแพทยฉ์ุกเฉิน 120,000.- 57,200.- 62,800.- สาธารณสุขฯ

การพัฒนาคุณภาพคน

และสังคม

16 ยทุธศาสตร์ โครงการพัฒนางานบริการสาธารณสุขฯ 200,000.- 82,880.- 117,120.- สาธารณสุขฯ

การพัฒนาคุณภาพคน

และสังคม

2,472,700.- 1,792,488.- 680,212.- +79,700รวมเป็นเงิน

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2561  ของเทศบาลต าบลวงัชัย
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ล าดับ งบฯตาม วงเงินตาม เดือน วงเงินคงเหลือ หน่วยงาน โอนเพิม่/ลด

ที่ เทศบัญญัติ ตุ.ค.60 - มี.ค.61 ผู้รับผิดชอบ

สัญญา/ใช้ไป

รอบที่  1

1 ยทุธศาสตร์  โครงการจา้งยามรักษาความปลอดภัย 109,800.- 54,600.- 55,200 ส านักปลัดฯ

การพัฒนาเมืองและชุมชน

ให้น่าอยู่

2 ยทุธศาสตร์  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง 200,000.- 20,000.- 0 ส านักปลัดฯ

การพัฒนาเมืองและชุมชน เทศกาล

ให้น่าอยู่

3 ยทุธศาสตร์  โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ 500,000.- 498,500.- 1,500.- กองช่าง

การพัฒนาเมืองและชุมชน (สวนหยอ่มสถานีรถไฟ  ถนนมุขศิริพูล)

ให้น่าอยู่

4 ยทุธศาสตร์  โครงการก่อสร้างห้องน้ า - ห้องส้วมบริเวณอาคาร 336,000.- 335,000.- 1,000.- กองช่าง

การพัฒนาเมืองและชุมชน ป้องกัน

ให้น่าอยู่

5 ยทุธศาสตร์  โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารห้องน้ า - ส้วม 241,000.- 240,000.- 1,000.- กองช่าง

การพัฒนาเมืองและชุมชน ตลาดสด

ให้น่าอยู่

6 ยทุธศาสตร์  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.สายประชานิมิต - 495,600.- 494,600.- 1,000.- กองช่าง

การพัฒนาเมืองและชุมชน บ้านศรีประเสริฐ

ให้น่าอยู่

7 ยทุธศาสตร์  โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรและทางเท้า คสล. 499,000.- 498,000.- 1,000.- กองช่าง

การพัฒนาเมืองและชุมชน ถนนราษฎร์บ ารุง

ให้น่าอยู่

8 ยทุธศาสตร์  โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร  คสล.  ถนน 499,500.- 498,500.- 1,000.- กองช่าง

การพัฒนาเมืองและชุมชน สกุลพานิช  (กลางบ้านบ้านหนองนกเขียน)

ให้น่าอยู่

ยทุธศาสตร์  2 โครงการ

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2561  ของเทศบาลต าบลวงัชัย
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9 ยทุธศาสตร์  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า  คสล.  พร้อมบ่อ 499,000.- 498,000.- 1,000.- กองช่าง

การพัฒนาเมืองและชุมชน พัก  ถนนสหราษฎร์อุทิศ

ให้น่าอยู่

10 ยทุธศาสตร์  โครงการก่อสร้างฝายน้ า  คสล.  แบบ  มข.2527  418,900.- 417,900.- 1,000.- กองช่าง

การพัฒนาเมืองและชุมชน ล าห้วยหินขาว

ให้น่าอยู่

11 ยทุธศาสตร์  โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนมุขศิริพูล 498,000.- 497,000.- 1,000.- กองช่าง

การพัฒนาเมืองและชุมชน

ให้น่าอยู่

12 ยทุธศาสตร์  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าและถนนดินลูกรัง 148,500.- 147,500.- 1,000.- กองช่าง

การพัฒนาเมืองและชุมชน ข้างล าห้วยแสง

ให้น่าอยู่

13 ยทุธศาสตร์  โครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีตระหัส 8,141,800.- 4,680,000.- 3,461,000.- กองช่าง

การพัฒนาเมืองและชุมชน ทางหลวง  ขก.ถ. 51-001  สายถนน  มุขศิริพูล

ให้น่าอยู่ หมู่ที่  10,11  จ านวน  3  ช่วง

12,587,100.- 8,879,600.- 3,526,700.-รวมเป็นเงิน

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2561  ของเทศบาลต าบลวงัชัย
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ล าดับ งบฯตาม วงเงินตาม เดือน วงเงินคงเหลือ หน่วยงาน โอนเพิม่/ลด

ที่ เทศบัญญัติ ตุ.ค.60 - มี.ค.61 ผู้รับผิดชอบ

สัญญา/ใช้ไป

รอบที่  1

1 ยทุธศาสตร์  โครงการถนนคนเดินวงัชัย 20,000.- 20,000.- 0 สาธารณสุขฯ

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

เพือ่การแข่งขัน

20,000.- 20,000.- 0

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2561  ของเทศบาลต าบลวงัชัย

ยทุธศาสตร์  3 โครงการ

รวมเป็นเงิน
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ล าดับ งบฯตาม วงเงินตาม เดือน วงเงินคงเหลือ หน่วยงาน โอนเพิม่/ลด

ที่ เทศบัญญัติ ตุ.ค.60 - มี.ค.61 ผู้รับผิดชอบ

สัญญา/ใช้ไป

รอบที่  1

1 ยทุธศาสตร์  โครงการจา้งเหมาบริการให้ชุมชนเก็บค่าธรรมเนียม 100,000 54,364 45,636 กองคลัง

การบริหารจดัการทรัพยากร ฃยะมูลฝอย

ธรรมชาติ  และส่ิงแวดล้อม

เพือ่การพัฒนาอยา่งยัง่ยนื

2 ยทุธศาสตร์  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาส่ิง 900,000 363,390 536,610 สาธารณสุขฯ

การบริหารจดัการทรัพยากร แวดล้อมและพัฒนารายได้ให้แก่ชุมชน

ธรรมชาติ  และส่ิงแวดล้อม

เพือ่การพัฒนาอยา่งยัง่ยนื

3 ยทุธศาสตร์  โครงการจดัซ้ือถังขยะเพือ่รองรับขยะมูลฝอยในชุมชน 50,000 98,600 1,400 สาธารณสุขฯ +50,000

การบริหารจดัการทรัพยากร

ธรรมชาติ  และส่ิงแวดล้อม

เพือ่การพัฒนาอยา่งยัง่ยนื

4 ยทุธศาสตร์  โครงการปรับปรุงที่ทิ้งขยะมูลฝอย 295,000 295,000 0 สาธารณสุขฯ

การบริหารจดัการทรัพยากร

ธรรมชาติ  และส่ิงแวดล้อม

เพือ่การพัฒนาอยา่งยัง่ยนื

5 ยทุธศาสตร์  โครงการขุดลอกท่อระบายน้ า/ร่องระบายน้ า 30,000 24,844 156 สาธารณสุขฯ -5,000

การบริหารจดัการทรัพยากร

ธรรมชาติ  และส่ิงแวดล้อม

เพือ่การพัฒนาอยา่งยัง่ยนื

1,375,000 836,198 583,802

ยทุธศาสตร์  4 โครงการ

รวมเป็นเงิน

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ.  2561  ของเทศบาลต าบลวงัชัย
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จ. รูปภาพการด าเนินงาน บางส่วน

งานพฒันารายได้ ออกบริการรับช าระคา่เช่าแผงคอนกรีต คา่เช่าแผงรอบตลาดและคา่เช่าห้องแถว 

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 

บญุทอดองค์มหากฐินณ.วดัมหาวนัวิหารบ้านวงัเกิง้ต.วงัชยั

ประชมุประธานชมุชน ประธานอสม.และประธานกลุม่สตรีแมบ้่าน 

งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ปี 2560 ในวนัที่ 3 พฤศจิกายน 2560

ประชมุประชาคมเพ่ือทบทวนการจดัท าแผนพฒันาเทศบาลสี่ปี (2561-2564)
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"เทศบาลวงัชยัคพั 60

ปฎบิตัิหน้าที่ประจ าจดุตรวจ ( จดุให้บริการประชาชนเทศบาลต าบลวงัชยั)ช่วงหยดุเทศกาลปีใหม่

วนัเด็กแหง่ชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2561

อาหารสะอาด รสชาติอร่อย 

โครงการอบรมการพฒันาศกัยภาพชีวิตของผู้สงูอายแุละผู้ ด้อยโอกาส 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ถนนมขุศิริพลู
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ฉ. กิจกรรมอื่น ๆ ทีไ่ด้ด าเนินการและร่วมกับส่วนราชการอื่นด าเนินการ

ครัวไทยสูค่รัวโลก หลกัสตูรการฝึกยกระดบัฝีมือ สาขาการประกอบอาหารไทยของสถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานจงัหวดัขอนแก่น

ทต.น า้พอง ทต.ล าน า้พอง อบต.หนองกงุ ทต.กดุน า้ใส และ  ทต.วงัชยั ควบคมุเพลิงไหม้บอ่ขยะ ทต.วงัชยั

ท าบญุในงานบญุเดือน 4 (บญุผะเหวส) กับพอ่แมพ่ี่น้อง ในเขตเทศบาล

งานปอ้งกัน ได้เข้าระงบัเหตไุฟไหม้กากอ้อย โรงงานน า้ตาลขอนแก่น 

มอบอปุกรณ์ก่อสร้างให้แก่ คณุยายจดั ศรีประสิทธ์ิ อาย ุ93 ปี บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 4 ชมุชนวงัเกิง้ 1 ต าบลวงัชยั 

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพงิ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานพฒันาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
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การใหก้ารช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภยัน้ าทว่ม  โดยมีหน่วยทหาร ม.7 พนั 14 บมจ.ไทยประกันชีวติ และอื่น ๆ 

ร่วมงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จนัทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ วนัที่ 26 ตลุาคม 2560

และกิจกรรมอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง  ณ 

ทัง้นี้ หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนรชการต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์

จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาลต าบลวังชัย สามารถติดต่อสอบถามข้อมูล

เพิม่เติมได้ทีเ่ทศบาลต าบลวังชัย หรือแจ้งผ่านผู้บริหารเทศบาลต าบลวังชัย เพือ่จะได้พิจารณาการวางแผน

พัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน ให้ตอบสนองความต้องการได้โดยทัว่ถึง  และตรงจุด

จึงประกาศมาเพือ่ทราบโดยทัว่กัน

ประกาศ   ณ   วันที ่24  เมษายน พ.ศ.2561

  (นายกิตติ  ค าแก่นคูณ)

นายกเทศมนตรีต าบลวังชัย


