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ประกาศเทศบาลต าบลสระบัว 
เรื่อง  การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

      
  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550  มาตรา 287 วรรค 3  บญัญัติให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณ  การใช้จ่ายและผลการ
ด าเนินงานในรอบปี   เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 
ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี   

  ดังนั้น  เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  2550  
มาตรา 287  วรรค 3  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2548  และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ข้อ 29(3)  เทศบาลต าบลสระบัว จึงขอประกาศผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสาม
ปีและการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  
เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารงานของเทศบาลต าบลสระบัว  ดังนี้ 
สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีโครงการรวม  93  โครงการ  

 เทศบาลต าบลสระบัว ได้ก าหนดยุทธศาสตร์  5 ด้าน   ขอให้ทุกท่านดูตามตารางสรุปการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  มีโครงการรวม  93  โครงการ  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ        
 และสิ่งแวดล้อม   จ านวน   15   โครงการ 
 - โครงการที่ด าเนินการแล้ว              8  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  53 
 - โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ   7  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  47 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีการ  การกีฬา การ

ท่องเที่ยว ฯลฯ จ านวน   21   โครงการ 
 - โครงการที่ด าเนินการแล้ว    9   โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  43 
 - โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 12  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  57 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี   จ านวน  13  โครงการ 
 - โครงการที่ด าเนินการแล้ว     3  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  23 
 - โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 10 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  77 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การรักษาความม่ันคง  ความสงบเรียบร้อย  ความปลอดภัย  ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  จ านวน   7   โครงการ 

 - โครงการที่ด าเนินการแล้ว     0  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  0 
 - โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  7  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  100 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวน   37   โครงการ 
 - โครงการที่ด าเนินการแล้ว    16  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  43 
 - โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 21  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  57 

  
 เทศบาลต าบลสระบัว  ได้จัดท าแผนพัฒนาสามปี(2560 – 2562)  และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.
2560-2563)เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1  ปี 2560  จ านวนทั้งสิ้น  93  โครงการ  และได้ด าเนินการไปแล้ว  ทั้งสิ้น   36 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 38.71  ไม่ได้ด าเนินจ านวน  57  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 61.29 ใช้เงินงบประมาณทั้งสิ้น  13,073,567.42 
บาท  (รายละเอียดตามตารางสรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2560-2563)เพ่ิมเติม ฉบับที่1) 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  แยกตามยุทธศาสตร์     

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและด้านสาธารณสุข 
1. โครงการปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะประโยชน์  ใช้งบประมาณ  1,300.- บาท 
2  โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ใช้งบประมาณ  20,700.- บาท 
3. โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ใช้งบประมาณ    14,120- บาท 
4. โครงการในการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก  ใช้งบประมาณ   15,100.-  บาท 
5. โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ  ไม่ได้ใช้งบประมาณ   
6. โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านสาธารณสุขและสุขอนามัย ใช้งบประมาณ  70,030.- บาท 
7. ค่าใช้จ่ายในการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ใช้งบประมาณ  43,500.-บาท 
8. โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน ใช้งบประมาณ  36,756.-บาท 
9. จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จ านวน 1คัน  ใช้งบประมาณ  2,300,000.-  บาท  

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา การท่องเที่ยว  
รวมถึงความเข้มแข็งของชุมชน 

 1. โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีต่าง ๆ  ใช้งบประมาณ   22,469.50.-บาท 
2. โครงการในการจัดงานรัฐพิธีและวันส าคัญต่างๆ  ใช้งบประมาณ  24,038.-บาท       
4. เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   ใช้งบประมาณ   2,122,700.-บาท 
5. เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ   ใช้งบประมาณ   834,400.-บาท 
6. เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   ใช้งบประมาณ   21,000.-บาท 
7. โครงการอุดหนุน(นม)โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง ใช้งบประมาณ  327,102.84.-บาท                      

 8. โครงการจัดซื้อ(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล ใช้งบประมาณ   122,685.08.-บาท 
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 9. โครงการค่าใช้จ่าย(อาหารกลางวัน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ใช้งบประมาณ  206,860.-บาท 
 10.โครงการอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ(อาหารกลางวัน) โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง  ใช้งบประมาณ   

     676,000.-บาท 
11. โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลสระบัว ใช้งบประมาณ  50,000.-บาท 
12. โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้งบประมาณ 97,025.-บาท 
13.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ( ไม่ใช้งบประมาณ ) 

 14. โครงการเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐงานเทศกาลมาฆบูรมีศรีปราจีน ใช้งบประมาณ  30,000.-บาท 
 15. โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน  ใช้งบประมาณ  45,215.-บาท 

 

3.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
1.  โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ใช้งบประมาณ 6,314.-บาท 

 2.  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาล  ใช้งบประมาณ 30,855.-บาท 
3. จัดซื้อโต๊ะท างาน จ านวน 1 ตัว  ใช้งบประมาณ 6,000.-บาท 
4. จัดซื้อเก้าอ้ีท างาน จ านวน 3 ตัว  ใช้งบประมาณ 3,000.-บาท 

 5. จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานทึบ 2 บาน จ านวน 2 หลัง  ใช้งบประมาณ  5,000.-บาท 
 6. จัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร จ านวน 1 เครื่อง  ใช้งบประมาณ  4,590.-บาท 
 7. จัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 จอ  ใช้งบประมาณ  3,300.-บาท 
 8. จัดซื้อเทปวัดระยะ จ านวน 1 อัน  ใช้งบประมาณ  5,800.-บาท 
 9. จัดซื้อไม้สต๊าฟ จ านวน 1 อัน  ใช้งบประมาณ 3,900.-บาท   
 10. จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จ านวน 2 เครื่อง  ใช้งบประมาณ 19,000.-บาท 
 11. จัดซื้อเครื่องตบดิน จ านวน 1 เครื่อง  ใช้งบประมาณ 21,000.-บาท 
 12. จัดซื้อชุดทดสอบความข้นเหลวคอนกรีต จ านวน 1 ชุด  ใช้งบประมาณ 6,800.-บาท 
 13. จัดซื้อแบบหล่อคอนกรีตเหล็ก จ านวน 1 ชุด  ใช้งบประมาณ 11,850.-บาท 
  

4.  ยุทธศาสตร์การรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย  ความปลอดภัย  ในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

 5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. โครงการก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างก่ิงเดี่ยวโคมสูง 7 เมตร จ านวน 73 ต้น 

     ใช้งบประมาณ  3,069,000.-บาท 
 2.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองไทรแยก 1  ใช้งบประมาณ  498,900.- บาท 
 3.  โครงการก่อสร้างผิดถนนยางแอสฟัลท์ติก ซอยเทศบาล 1  ใช้งบประมาณ  458,760.-บาท 
 4.  โครงการก่อสร้างผิดถนนยางแอสฟัลท์ติก ซอยเทศบาล 4  ใช้งบประมาณ  859,360.-บาท 
 5.  โครงการก่อสร้างถมถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่น ซอยเทศบาล 7/2  ใช้งบประมาณ  43,840.-บาท 
 6.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 11  ใช้งบประมาณ  280,000.-บาท 
 7.  โครงการก่อสร้างเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 10 ใช้งบประมาณ  655,297.-บาท 
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   เทศบาลต าบลสระบัว  ได้ด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2560 ทั้งสิ้น   44   โครงการ   ใช้เงินงบประมาณ

ทั้งสิ้น   12,779,175.42 บาท  
  ทั้งนี้  หากประชาชนหรือหน่วยงานใดมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือเสนอแนะ 
การบริหารราชการของเทศบาลต าบลสระบัว สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ส านักปลัดเทศบาลต าบลสระบัว 
เพ่ือทีจ่ะพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานต่อไป 
 

   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่    24   ตลุาคม  พ.ศ.  2560 
 
 

(นายวรรณสิทธิ์     แสงมาลี) 
นายกเทศมนตรีต าบลสระบัว 

 


