ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
เรื่อง การรายงานผลการดาเนินงานในรอบปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองวิชาการและแผนงาน

แผนการดาเนินงานประจาปี 2554

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
เรื่อง การรายงานผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
***********************************
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ บัญญัติให้
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ งรายงานผลการด าเนิ น งานต่ อ ประชาชนในเรื่ อ งการจั ด ท างบประมาณ
การใช้จ่าย และผลการดาเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกากับการบริหาร
จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ (๕) กาหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดั ง นั้ น เพื่ อ การปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามเจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ (๕) เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จึงขอประกาศผลการ
ดาเนิ น งานการจั ด ท างบประมาณ การใช้ จ่ า ยและผลการด าเนิ น งาน รวมทั้ ง การติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และ
กากับการบริหารจัดการเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
“เทศบาลน่าอยู่
มุ่งสู่ความทันสมัย
ทุกชีวิตอุดมปัญญา

เคียงคู่วัฒนธรรม
อุตสาหกรรมไร้มลพิษ
ชาวประชามีส่วนร่วม”

ข. พันธกิจ การพัฒนาของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย มีดังนี้
๑. มีระบบสาธารณูปโภคที่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
๒. ระบบการจราจรมีความคล่องตัว
๓. จัดระบบผังเมืองรวม
๔. ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
๕. ส่งเสริมด้านสวัสดิการให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
๖. ส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ
๗. การจัดการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๘. สนับสนุนให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
๙. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑๐. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
๑๑. การส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๒. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
๑๓. มีการบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑๔. ส่งเสริมให้มีการจัดระเบียบชุมชนและสังคม
ค. ยุทธศาสตร์ การพัฒนา เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ ๒๔ แนวทางการพัฒนา ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย
๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และบารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเดินเท้า
รวมถึงท่อระบายน้า
๒. บูรณะระบบไฟฟ้าสาธารณะและแสงสว่าง
๓. ระบบจราจร งานวิศวกรรมจราจรให้มีประสิทธิภาพ
๔. ปรับปรุงภูมิทัศน์และพื้นที่สาธารณประโยชน์ให้สวยงามฯ
๒. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬา
แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย
๑. สนับสนุนการฝึกอาชีพพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเพิ่มรายได้แก่ประชาชน
๒. ส่งเสริมงานด้านสวัสดิการและสังคม
๓. ส่งเสริมการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ
๔. ป้องกัน รักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนฯ
๕. สนับสนุนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ
๖. ปลูกฝังจิตสานึกในด้านคุณธรรม จริยธรรมฯ
๗. สนับสนุนจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ
๘. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีสถานที่ในการออกกาลังกายฯ
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย
๑. สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๒. บาบัด ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. เฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
มั่นคง
แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย
๑. ยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านป้องกันฯ
๒. ระบบรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ชุมชนฯ
๒

๕. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย
๑. สนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวโดยสอดคล้องกับวัฒนธรรมฯ
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย
๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
๒. ประสิทธิภาพบุคลากร
๓. ระบบแผนงานและระบบข่าวสารสนเทศฯ
๔. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
๕. เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร
๖. ส่งเสริมการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยฯ
ง. การวางแผนงบประมาณ
เทศบาลเมื อ งปู่ เ จ้ าสมิ ง พราย ได้ จั ด ท าแผนยุท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาและแผนพั ฒ นาสามปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๗) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดประชาคม
การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนามาจัดทา
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๓ ปี ต่อไป
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๗) เมื่อวันที่
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ โดยได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๗)
เพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ ๑ เพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ ๒ และเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ ๓ รวมทั้ ง สิ้ น ๓๖๑ โครงการ งบประมาณ
๔๘๘,๓๖๓,๐๗๐ บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
๓. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคง
๕. ด้านส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว
๖. ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
รวม

๖๐
๑๔๕

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๑๓๕,๖๘๒,๐๐๐
๑๖๔,๗๖๐,๖๗๐

๗
๕

๑,๐๖๙,๐๐๐
๙๑๖,๐๐๐

๓

๓,๙๒๐,๐๐๐

๑๔๑
๓๖๑

๑๘๒,๐๑๕,๔๐๐
๔๘๘,๓๖๓,๐๗๐

๓

แผนภูมิ แสดงโครงการในแผนพัฒนาสามปี/โครงการในเทศบัญญัติ/โครงการทีก่ ่อหนี้ผูกพัน
ทีเ่ ซ็นสัญญาแล้ว/มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว ของเทศบาลเมืองปูเ่ จ้าสมิงพราย
๔๖

๖.ด้านการพัฒนาการเมืองฯ
๕.ด้านส่งเสริมการลงทุนฯ

๒
๓
๓
๓

๔.ด้านการจัดระเบียบชุมชนฯ

๓
๕
๕
๕

๓.ด้านการจัดการทรัพยากรฯ

๕
๖
๖
๗

๑๔๑

เบิกจ่ายแล้ว
เซ็นสัญญา
เทศบัญญัติ
แผนพัฒนา ๓ ปี

๖๒
๗๖

๒.ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตฯ

๑๒๙
๑๔๕

๔๖
๔๗
๔๘
๖๐

๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๐

ยุทธศาสตร์
๑.ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
๒.ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตฯ
๓.ด้านการจัดการทรัพยากรฯ
๔.ด้านการจัดระเบียบชุมชนฯ
๕.ด้านส่งเสริมการลงทุนฯ
๖.ด้านการพัฒนาการเมืองฯ
รวม

๖๕
๗๔

๕๐

๑๐๐

๑๕๐

๒๐๐

แผนพัฒนา ๓ ปี เทศบัญญัติ เซ็นสัญญา เบิกจ่ายแล้ว
๖๐
๔๘
๔๗
๔๖
๑๔๕
๑๒๙
๗๖
๖๒
๗
๖
๖
๕
๕
๕
๕
๓
๓
๓
๓
๒
๑๔๑
๗๔
๖๕
๔๖
๓๖๑
๒๖๕
๒๐๒
๑๖๔

ช. ผลการดาเนินงาน
เทศบาลเมืองปู่เจ้ าสมิงพราย ได้ดาเนินการตามเทศบัญญั ติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
๒๕๕๕ ในเขตพื้ น ที่ โดยได้ รั บ ความร่ ว มมือ การส่ งเสริม และการสนั บสนุ นจากภาคประชาชน ภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนในพื้นที่จนโครงการต่าง ๆ ประสบผลสาเร็จได้ด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่
ใกล้เคียง โดยมีผลการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
๑. โครงการลอกท่อระบายน้าฯ/โครงปรับปรุงทางเท้า /โครงการก่อสร้างสะพานทางเท้า/
โครงการขุดลอกคูคลอง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒. โครงการงานประเพณีอาหารดีเจดีย์หน้าวัด/โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก /โครงการ
เดินรณรงค์ยาเสพติดในพื้นที่เทศบาลฯ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม

๓. โครงการอบรมด้านความรู้ด้านกฎหมายแก่ผู้ประกอบการ/โครงการอบรมแกนนาด้าน
สิ่งแวดล้อม/โครงการผลิ ตไบโอดีเซล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

๔. โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน/โครงการตั้งจุดสกัดในช่วงเทศกาลต่างๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

๕. โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

๖. โครงการพัฒนาบุคลากร/โครงการเวทีชาวบ้าน/โครงการจัดทาแผนชุมชน สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือ ส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์
จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการบริหารงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย สามารถติดต่อสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่เทศบาล หรือแจ้งผ่านผู้บริหารเทศบาลทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุง
ดาเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ระยะต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕

(นายสรรเกียรติ กุลเจริญ)
นายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

