ประกาศเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย
เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
***********************************
ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ บัญญัติให
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ต อ งรายงานผลการดํ า เนิ น งานต อ ประชาชนในเรื่ อ งการจั ด ทํ า งบประมาณ
การใชจาย และผลการดําเนินงานในรอบป เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหาร
จัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๓๐ (๕) กําหนดใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น เสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ใหประชาชนทราบโดยทั่วไป อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป
ดั ง นั้ น เพื่ อ การปฏิ บั ติ ใ ห เ ป น ไปตามเจตนารมณ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๓๐ (๕) เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย จึงขอประกาศผลการ
ดํ า เนิ น งานการจั ด ทํ า งบประมาณ การใช จ า ยและผลการดํ า เนิ น งาน รวมทั้ ง การติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาทองถิ่นในรอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มาเพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบ และ
กํากับการบริหารจัดการเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย ดังนี้
ก. วิสัยทัศน ของเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย
“เทศบาลนาอยู
มุงสูความทันสมัย
ทุกชีวิตอุดมปญญา

เคียงคูวัฒนธรรม
อุตสาหกรรมไรมลพิษ
ชาวประชามีสวนรวม”

ข. พันธกิจ การพัฒนาของเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย มีดังนี้
๑. สงเสริมใหมีสาธารณูปโภคที่เพียงพอกับความตองการของประชาชน
๒. สงเสริมใหมีการจัดระบบการจราจรที่ดี
๓. สงเสริมการจัดระบบผังเมืองรวม
๔. สงเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดใหแกประชาชน
๕. สงเสริมสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ ผูพิการ ผูติดเชื้อ HIV และผูดอยโอกาสทางสังคม
๖. สงเสริมดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
๗. สงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ

๘. สงเสริมการจัดการสาธารณสุขอยางทั่วถึง
๙. สงเสริมดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
๑๐. สงเสริมใหมีสถานที่พักผอนหยอนใจ
๑๑. สงเสริมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑๒. สงเสริมใหมีการจัดระเบียบชุมชนและสังคม
๑๓. สงเสริมดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑๔. สงเสริมดานการพัฒนาแหลงทองเที่ยว
๑๕. สงเสริมใหมีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
ค. ยุทธศาสตร ก ารพั ฒนา เทศบาลเมืองปู เ จาสมิ งพรายไดกําหนดยุ ทธศาสตร และแนว
ทางการพัฒนายุทธศาสตรไว ๖ ยุทธศาสตร ๒๔ แนวทางการพัฒนา ดังนี้
๑. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา ประกอบดวย
๑. บํารุงรักษา โครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคฯ
๒. บูรณะระบบไฟฟาสาธารณะและแสงสวาง
๓. ระบบจราจร งานวิศวกรรมใหมีประสิทธิภาพ
๔. ปรับปรุงภูมิทัศน และพื้นที่สาธารณะประโยชนใหสวยงามฯ
๒. ยุทธศาสตรดานสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬา
แนวทางการพัฒนา ประกอบดวย
๑. สนับสนุนการฝกอาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพฯ
๒. สงเสริมงานดานสวัสดิการและสังคม
๓. สงเสริมการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมฯ
๔. ปองกัน รักษาและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนฯ
๕. สนับสนุนดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดฯ
๖. ปลูกฝงจิตสํานึกในดานคุณธรรม จริยธรรมฯ
๗. สนับสนุนจัดตั้งศูนยอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นในรูปแบบตาง ๆ
๘. สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีสถานที่ในการออกกําลังกายฯ
๓. ยุทธศาสตรดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา ประกอบดวย
๑. สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
๒. บําบัด ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๓. เฝาระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๒

๔. ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบรอยและความ
มั่นคง
แนวทางการพัฒนา ประกอบดวย
๑. ยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการดานปองกันฯ
๒. ระบบรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ชุมชนฯ
๕. ยุทธศาสตรดานสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนา ประกอบดวย
๑. สนับสนุนแหลงทองเที่ยวโดยสอดคลองกับวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นฯ
๖. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนา ประกอบดวย
๑. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นฯ
๒. ปรับปรุงและพัฒนารายได
๓. ประสิทธิภาพบุคลากร
๔. ระบบแผนงานและระบบขาวสารสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพฯ
๕. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน
๖. เสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองคกร
๗. สงเสริมการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยฯ
ง. การวางแผนงบประมาณ
เทศบาลเมื อ งปู เ จ าสมิ ง พราย ได จั ด ทํ าแผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาและแผนพั ฒ นาสามป
(พ.ศ. ๒๕๕๗–๒๕๕๙) ตามกระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดประชาคม
การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่ กอนนํามาจัดทํา
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไวในแผนพัฒนา ๓ ป ตอไป
เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย ไดประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๗–๒๕๕๙) เมื่อวันที่
๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๗–๒๕๕๙)
เพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ ๑ เพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ ๒ เพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ ๓ เพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ ๔ รวมทั้ ง สิ้ น ๓๘๗ โครงการ
งบประมาณ ๕๘๘,๖๕๗,๕๕๐ บาท

๓

สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้
ยุทธศาสตร

โครงการ

๑. ดานโครงสรางพื้นฐาน
๒. ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
๓. ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๔. ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบ
เรียบรอยและความมั่นคง
๕. ดานสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการ
ทองเที่ยว
๖. ดานการพัฒนาการเมืองการบริหาร
รวม

๗๓
๑๔๗

งบประมาณ
(ลานบาท)
๒๐๘,๗๖๖,๐๘๐
๑๒๖,๖๐๓,๐๔๐

๔๖
๖

๒,๗๙๔,๐๐๐
๔๓๐,๐๐๐

๒

๔๕๐,๐๐๐

๑๑๓
๓๘๗

๒๔๙,๖๑๔,๔๓๐
๕๘๘,๖๕๗,๕๕๐

๔

