รายงานผลการปฏิบัตติ ามนโยบาย
ทีแ่ ถลงต่อสภาเทศบาลตาบลคลองแม่ลาย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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คานา
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 48
ทศ วรรค 5 และวรรค 6 บัญญัติให้นายกเทศมนตรีจัดทารายงานแสดงผลการปฏิบัติตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
เทศบาลเป็นประจาทุกปี คาแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดย
เปิดเผยที่สานักงานเทศบาลด้วย
ดั งนั้ น เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ งานเป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ดั งกล่ า ว ข้ าพเจ้าในฐานะของตั ว แทน
ผู้บริหาร ในนามของเทศบาลตาบลคลองแม่ลาย จึงได้ดาเนินการจัดทารายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายที่แถลงต่อ
สภาเทศบาลตาบลคลองแม่ลาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยในการจัดทารายงานครั้งนี้ ได้รวบรวมโครงการ/
กิจกรรมที่มีลักษณะการดาเนินงานที่ชัดเจนและสามารถสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน ได้อย่างแท้จริง
พฤศจิกายน 2559

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ 1 บทนา
ส่วนที่ 2 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีตาบลคลองแม่ลาย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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ส่วนที่ 1 บทนา
****************************
หลักการและเหตุผล
นายพูลสุข ธรรมศร นายกเทศมนตรีตาบลคลองแม่ลาย จะต้องดาเนินการรายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานประจาปี ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552) มาตรา 48
ทศ ของวรรค 5 และ 6 บัญญัติให้นายกเทศมนตรีจัดทารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อ
สภาเทศบาลเป็นประจาทุกปี และคาแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศ
ไว้โดยเปิดเผยที่สานักงานเทศบาลด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ รายงานผลการปฏิ บั ติ งานตามนโยบายที่ ได้ แ ถลงไว้ ต่ อ สภาท้ อ งถิ่ น ให้ ส ภาท้ อ งถิ่ น และ
ประชาชนทราบตามกฎหมายที่บัญญัติไว้
2. เพื่อให้การบริห ารงานเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริห ารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ด้านความโปร่งใสตรวจสอบได้ และด้านหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน
3. เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ส่วนที่ 2
รายงานผลการปฏิบตั ิงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีตาบลคลองแม่ลาย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
****************************
เรียน ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตาบลคลองแม่ลาย และประชาชนที่เคารพ
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552) มาตรา 48 ทศ
ของวรรค 5 และ 6 บัญญัติให้นายกเทศมนตรีจัดทารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
เทศบาลเป็นประจาทุกปี และคาแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดย
เปิดเผยที่สานักงานเทศบาลด้วยนั้น
กระผมนายพู ล สุ ข ธรรมศร ต าแหน่ ง นายกเทศมนตรีต าบลคลองแม่ ล าย และคณะผู้ บ ริ ห าร
ได้มุ่งเน้น ที่จะพัฒ นาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ เกิดประโยชน์กับพี่น้อง
ประชาชนในพื้นที่มากที่สุด และให้พี่น้องประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุดจากการบริหารงานตามที่ได้มุ่งหวังเอาไว้
ภายใต้ข้อจากัดในหลายๆ ด้าน โดยในการแก้ไขปัญหาเราจะมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและบุคคลส่วนใหญ่มาก
ที่ สุ ด ในโอกาสนี้ ก ระผมขอรายงานผลการด าเนิ น งานต่ อ สภาเทศบาลต าบลคลองแม่ ล าย ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2559 ดังนี้
1. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
จะต้องเกิดความสมดุลและยั่งยืนของทุ กภาคส่ วนอย่างลงตั ว สนับสนุนผลิ ตภั ณฑ์ ชุมชน จัดสถานที่
ค้าขายอย่ างเหมาะสม ส่ งเสริมการมีงานทาอย่างทั่วถึง อบรมอาชีพแก่แม่บ้าน จัดตั้งกลุ่ มออมทรัพย์ สนับสนุนการ
ดาเนินการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว สร้างอุตสาหกรรมในครอบครัวให้มาก
ขึ้น สนับสนุนสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ส่งเสริมการใช้ ทรัพยากรให้ประหยัดและเกิดประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบการเงินการคลังของเทศบาล สร้างความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี
2. นโยบายด้านสังคม
จะส่งเสริมความรักความสามัคคีในชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมบทบาทและคุณค่าของบุคคลในท้องถิ่นให้มี
สั นติสุ ขบนพื้ นฐานของวัฒ นธรรมไทย สร้ างความเสมอภาคและความเป็ นธรรมในสั งคม สร้างคุณค่ าของคน ให้การ
ช่วยเหลือเด็ก สตรี คนพิการ คนสูงอายุ ควบคุมดูแลที่สาธารณะประโยชน์ของชุมชน ส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมของ
ชุมชนกับเทศบาล ให้ มีสถานที่ออกกาลังกายในร่ม จัดหาผู้ นาการออกกาลังกาย จัดตั้งกลุ่มกีฬาชนิดต่างๆ ให้มีสวน
สุขภาพและพักผ่อนหย่อนใจ
3. นโยบายด้านการเมือง
จะสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข กระจายอานาจให้
มากขึ้น ส่งเสริมการออกเสียงเลือกตั้งทุกระดับให้สุจริตและเป็นธรรม การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบการ
ทางานของเทศบาลได้ง่าย ให้ประชาชนเข้าร่วมรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ นโยบายต่างๆ จัดกิจกรรมประชาธิปไตยอย่าง
สม่าเสมอ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ อบรมความรู้ให้แก่สมาชิกสภาเทศบาลนาสมาชิกสภาไปทัศนศึกษา
และดูงานในและนอกประเทศ สนับสนุนกิจกรรมการเมืองอื่นๆ

4. นโยบายด้านการศึกษา
พัฒนาศูนย์บริการเด็กก่อนวัยเรียน ส่งเสริมความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ สนับสนุน
งานห้ องสมุ ดและการค้ นข้ อมู ลทางอิ นเตอร์เน็ ต และคอมพิ วเตอร์ ส่ งเสริมครูและบุ คลากรทางการศึ กษา ให้ ยึ ดใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ ให้การศึกษาโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางพัฒนากีฬาและดนตรีในโรงเรียน พัฒนามาตรฐานการศึกษา
ในโรงเรียนเทศบาล มีการประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนาร่างกายและจิตใจแก่นักเรียน จัดหาอุปกรณ์การศึกษาให้
เพียงพอ ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จัดหายานพาหนะรับส่งนักเรียนเพื่อลด
ภาระผู้ปกครอง
5. นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จะจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังภัยในเขตเทศบาลให้ มากขึ้น จะจัดหาอุปกรณ์ที่จาเป็นในการป้ องกันและ
ระงับภัยให้เพียงพอจะฝึกอบรมให้ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าในถึงภายต่างๆ และสามารถป้องกันภัยเบื้องต้นได้เอง
จะทางานร่วมกับองค์กร ภาคเอกชนอย่างเข้มแข็ง โดยการป้องกันและเฝ้าระวังอาชญากรรม ทุกช่องทาง การควบคุมจุด
เสี่ยงและสถานที่ที่ปลอดภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สนับสนุน
หน่วย อปพร. ตรวจบ้าน ยามท้องถิ่น เพิ่มอุปกรณ์สื่อสารให้มากขึ้น เพิ่มการตรวจระวังเหตุเพลิงไหม้
6. นโยบายด้านสาธารณสุข
แนะนาวิธีการสร้างสุขภาพ พลานามัยมาใช้ให้มากขึ้น เช่น สถานออกกาลังกายอย่างเหมาะสม มีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ มีสวนสาธารณะเพียงพอ ป้องกันเหตุของโรคติดต่อ ควบคุมและกวดขันสถานบริการจัดให้มีน้าสะอาด
เพื่อการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ ให้ มีมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภค ควบคุมสินค้าที่นามาจาหน่ายในตลาด จัด
ตลาดสดคลองแม่ลายให้มีความสะอาดและจัดระเบียบตลาดมอกล้วยไข่ สถานที่ราชการปลอดภัยบุหรี่ ป้องกันยาเสพติด
ในชุมชน ปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด การจัดการผังเมือง ให้มีการบาบัดน้าเสียชุมชน การจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยแก่ผู้
ยากจนและด้อยโอกาส นาขยะที่ย่อยสลายยากไปทิ้งที่เทศบาลเมืองกาแพงเพชร
7. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จะปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั่วไปให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ปลอดภัย เช่น ถนนหนทาง ไฟฟ้า
สาธารณะ ประปา สะพาน แหล่ งน้ าชุมชน จัดหาหน่วยบริการเครื่องเขียน เครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อการบริการให้
หน่วยงานและประชาชน สนามกีฬากลาง ทางเดินเท้า ท่อระบายน้า ที่จอดรถสาธารณะ จัดทาเนินชะลอความเร็วในเขต
ชุมชนหนาแน่น ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรให้ทั่วถึง จะขยายผิวถนนให้กว้างมากขึ้น จะกวดขันการควบคุมสิ่งปลูกสร้าง
อย่างเข้มงวด เพิ่มการตรวจสอบสถานบริการน้ามันและแก๊สหุงต้ม จัดสร้างเส้นทางลาลองคู่ขนานตั้งแต่ปากอ่างถึงคลอง
แม่ลาย พร้อมไฟส่องสว่างตั้ งแต่ปากอ่าง – คลองแม่ลาย จัดหาที่ดินเพื่อรองรับการถ่ายโอนหน่วยงานต่างๆ จัดสร้าง
หอประชุมอเนกประสงค์ของเทศบาล
8. นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น จะจัดให้มีการเผยแพร่งานประเพณีท้องถิ่นให้ความสาคัญ
แก่ผู้สูงอายุและผู้ทรงความรู้ของท้องถิ่น ส่งเสริมการรักษาประเพณีอันดีงามมาแต่ดั้งเดิม การแต่งกายที่ถูกต้องเหมาะสม
ปลู กฝั งมารยาทอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน จัดขึ้นทะเบียนปราชญ์ ท้ องถิ่น จะส่ งเสริมให้พระภิกษุ มาอบรมสั่ งสอน
ศีลธรรมแก่ประชาชนในวันสาคัญต่างๆ
9. นโยบายเร่งด่วน
- นโยบายการบริการประชาชนจะปรับปรุงให้มีความเหมาะสม
- ในเรื่องการบริการประชาชนเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้
- ตลาดมอกล้วยไข่ซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับการจราจรจะควบคุมจัดระเบียบร้านค้าบริเวณ
ตลาดมอกล้วยไข่

นโยบายที่ผมได้แถลงต่อเทศบาลในวันนี้ ก็เพื่อให้สมาชิกสภาทุกท่าน ได้มีความมั่นใจว่าผมจะบริหารงาน
เทศบาลให้เกิดประสิทธิภาพที่สาคัญคือ งบประมาณเทศบาลทุกบาททุกสตางค์ ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาก่อนเสมอ
ผมจะยึดแนวพระราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
นโยบายดังกล่าวจะสาเร็จลุล่วง ต้องได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากพ่อแม่พี่น้อง ประชาชน
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมจะตั้งใจบริหาร กากับ ดูแลกิจการของ
เทศบาลโดยยึดหลั กธรรม 10 ประการ ท าตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั วภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช ดังนี้
1. ทางานอย่างผู้รู้จริงและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์
2. มีความอดทน มุ่งมั่น ยึดธรรมะ และความถูกต้อง
3. มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เรียบง่าย และประหยัด
4. มุ่งประโยชน์คนส่วนใหญ่เป็นหลัก
5. รับฟังความเห็นของผู้อื่น เคารพความคิดที่แตกต่าง
6. มีความตั้งใจจริงและขยันหมั่นเพียร
7. มีความสุจริต และความกตัญญู
8. พึ่งตนเอง ส่งเสริมคนดีและคนเก่ง
9. รักประชาชน
10. การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน
การบริหารราชการข้าพเจ้าจะใช้หลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 6 ประการ
1. หลักนิติธรรม จะบริหารจัดการโดยยึดหลักตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ทางราชการได้
ประกาศใช้ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดเสียหายกับทางราชการ
2. หลักคุณธรรม จะให้ความเป็นธรรม ความเสมอภาคกับทุกฝ่าย โดยปราศจากอคติใดๆ ทั้งสิ้น
3. หลักโปร่งใส จะใช้หลักโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยยึดถือราคากลางมาตรฐานสินค้าที่ทางราชการ
ได้กาหนด เป็นเกณฑ์ในการเลือกสรร และทาสัญญากับคู่สัญญาหรือผู้ขาย ผู้รับจ้างโดยเสมอภาคกัน
4. หลักการมีส่วนร่วม จะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการคิดวางแผนการปฏิบัติและการ
ตรวจสอบผลงานของเทศบาล
5. หลักการมีความรับผิดชอบ การบริหารงานจะเป็นไปด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันความผิดพลาด
เสียหายเสียโอกาส ทั้งของราชการ เอกชน และประชาชนบนหลักผลประโยชน์ของส่วนร่วมมาก่อนเสมอ
6. หลั กความคุ้ มค่ า การจั ดตั้ งงบประมาณโครงการต่ างๆ จะเป็ นไปได้ อย่ างประหยั ด ไม่ ฟุ่ มเฟื อย
เหมาะสมกับปริมาณงานที่จะเกิดขึ้น มีความคุ้มค่ากับงบประมาณที่จัดสรร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาเทศบาลตาบลคลองแม่ลาย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 สารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาและซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้าและ
เกาะกลางถนน รวมทั้งระบายน้า
1.2 สารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.3 พัฒนาปรับปรุงสถานีขนส่งและการจราจร
1.4 พัฒนาแหล่งน้าขนาดใหญ่ ระบบชลประทาน
1.5 การวางแผนและสนับสนุนการจัดทาผังเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทุกเพศวัย และบุคลากรทางการศึกษา
2.2 สืบสาน อนุรักษ์ สนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาเกษตรปลอดสารพิษ
3.1 การส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.2 พัฒนาเกษตรปลอดสารพิษ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง
4.1 สนับสนุนกิจกรรมด้านสุขภาพอนามัยและการออกกาลังกาย
4.2 พัฒนาความรู้เพื่อสร้างรายได้และสร้างการร่วมกลุ่ม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
4.3 พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ
5.1 การควบคุม ดูแลรักษาป่าไม้และบริหารจัดการขยะ
5.2 วางแผน จัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ และทางน้า
5.3 บาบัด ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยว
6.1 การพัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
6.2 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
6.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
7.1 พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7.2 ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่น
7.3 ปลูกฝังจิตสานึกด้านธรรมาภิบาล

สรุปการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายที่แถลงต่อสภาเทศบาลตาบลคลองแม่ลาย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แยกตามรายยุทธศาสตร์ ดังนี้
ตารางแสดงยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจานวนโครงการที่ได้ดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ที่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1

การจัดวางผังเมืองและพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
และพัฒนาเกษตรปลอดสารพิษ
การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต
ของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากร
ธรรมชาติ
การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว
และส่งเสริมการท่องเที่ยว
การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
รวม

2
3
4
5
6
7

จานวนโครงการ
ที่ปรากฏอยู่ในแผน
30

โครงการ
จานวนโครงการ
ที่ได้ดาเนินการ
11

คิดเป็นร้อยละ

20

11

55.00

3

2

66.67

34

12

35.29

5

1

20.00

2

-

-

79

50

63.29

173

87

50.29

36.67

แผนภูมแิ สดงยุทธศาสตร์และจานวนโครงการทีป่ รากฏอยู่ในแผนและจานวนโครงการที่ได้ดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แผนภูมแิ สดงร้อยละของจานวนโครงการทีด่ าเนินการในแต่ละยุทธศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางแสดงยุทธศาสตร์และจานวนงบประมาณทีป่ รากฏอยูใ่ นแผนและจานวนงบประมาณที่ได้ดาเนินการ
ที่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1

การจัดวางผังเมืองและพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
และพัฒนาเกษตรปลอดสารพิษ
การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต
ของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากร
ธรรมชาติ
การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว
และส่งเสริมการท่องเที่ยว
การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
รวม

2
3
4
5
6
7

งบประมาณ (บาท)
จานวนงบประมาณ จานวนงบประมาณ
ที่ปรากฏอยู่ในแผน ที่ได้ดาเนินการ
23,920,000.00
5,972,000.00

คิดเป็นร้อยละ
24.97

5,649,315.00

3,329,502.30

58.94

60,000.00

39,242.00

65.40

1,957,500.00

486,426.20

24.85

2,810,000.00

3,000.00

0.11

180,000.00

-

-

34,304,395.00

24,016,623.18

70.01

68,881,210.00

33,846,793.68

49.14

แผนภูมแิ สดงยุทธศาสตร์และจานวนงบประมาณทีป่ รากฏอยู่ในแผนและจานวนงบประมาณที่ได้ดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แผนภูมแิ สดงร้อยละของจานวนงบประมาณที่ดาเนินการในแต่ละยุทธศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายละเอียดโครงการแยกรายยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ลาดับ
ชื่อโครงการ
ที่
1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ถนนอ่างทอง 2 ซ.4 บริเวณหน้าบ้าน
คุณหรั่ง (ชุมชนสามัคคีท้ายบ้าน) (แผนชุมชน-ระดับตาบล)
2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมขยายไหล่ทางบริเวณ 3 แยก
ลงไปฝั่งทิศตะวันตกจนสุดซอย (ถนนเทศบาล 3 ฝั่งตรงข้างร้านวัน
ชัย) (แผนชุมชน-ระดับตาบล)
3 โครงการขุดลอกคลองส่งน้าคลองแม่ลายและปรับปรุงภูมิทัศน์
4 โครงการขยายผิวจราจรพร้อมก่อสร้างรางระบายน้า ทั้งสองฝั่งบริเวณ
รพช. (บริเวณร้านบ๊วยคาร์แคร์)
5 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมก่อสร้างราง-ท่อระบายน้าทางเข้า
ชุมชนปางลับแลบริเวณศาลเจ้าพ่ออู่ทอง
6 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมก่อสร้างรางระบายน้าบริเวณ
สามแยกตลาดคลองแม่ลาย (หน้าเซเว่น อีเลฟเว่น)
7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้าถนนมอกล้วยไข่ ซอย 2
(ซอยบ้านนางลิ้นจี่ ชุมชนมอกล้วยไข่)
8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้าถนนอ่างทอง 1 ซอย 1
(ซอยบ้านนายดิเรก แซ่ภู่ ชุมชนตลาดปากอ่าง)
9 โครงการก่อสร้างกาแพงดินฝายประดู่ลาย
(บริเวณฝั่งบ้านอาจารย์วิภูษิต นกคล้าย)
10 โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงผิวจราจร คสล. ถนนประชารัฐพัฒนา
11 โครงการก่อสร้าง-ติดตั้งการ์ดเลนส์บริเวณหน้าวัดอุทัยทอง
รวมงบประมาณทีใ่ ช้ไป

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
กองช่าง

งบประมาณ
(บาท)
953,000.00

กองช่าง

953,000.00

กองช่าง
กองช่าง

1,200,000.00
490,000.00

กองช่าง

229,000.00

กองช่าง

420,000.00

กองช่าง

346,000.00

กองช่าง

238,000.00

กองช่าง

485,000.00

กองช่าง
กองช่าง

498,000.00
160,000.00
5,972,000.00

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
ลาดับ
ชื่อโครงการ
ที่
1 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่สถานศึกษาหน่วยงานอื่น
ในเขตเทศบาลตาบลคลองแม่ลาย
2 ค่าอาหารเสริม (นม) และค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
3 โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
4 โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาภาคฤดูร้อน
5 โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
กองการศึกษา

งบประมาณ
(บาท)
1,468,000.00

กองการศึกษา
กองการศึกษา

563,147.50
9,744.00

กองการศึกษา
กองการศึกษา

9,800.00
37,170.00

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่ (ต่อ)
ลาดับ
ที่
6 โครงการวันพ่อแห่งชาติ

ชื่อโครงการ

7

โครงการวันแม่แห่งชาติ

8
9
10

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
อุดหนุนการจัดงานประเพณีประจาจังหวัด/อาเภอ
โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีภายในเขตเทศบาลตาบล
คลองแม่ลาย
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
รวมงบประมาณทีใ่ ช้ไป

11

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
สานักปลัด
เทศบาล
สานักปลัด
เทศบาล
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

งบประมาณ
(บาท)
240,000.00

กองการศึกษา

574,360.00
3,329,502.30

199,880.00
10,000.00
30,000.00
187,400.80

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาเกษตรปลอดสารพิษ
ลาดับ
ชื่อโครงการ
ที่
1 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนด้านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
จัดสวนครัวรั้วกินได้ ตามรอยพ่อต้องพอเพียง
2 โครงการจัดการความรู้เกษตรปลอดสารพิษ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
กองวิชาการ
และแผนงาน
สานักปลัด
เทศบาล

งบประมาณ
(บาท)
9,430.00
29,812.00

รวมงบประมาณทีใ่ ช้ไป

39,242.00

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวติ ของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง
ลาดับ
ชื่อโครงการ
ที่
1 โครงการผนึกพลังประชาชนร่วมใจต้านภัยเอดส์
2

โครงการวัยเรียน วัยใส

3

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน

4

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาล
ตาบลคลองแม่ลาย
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร

5

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ
(บาท)
18,520.00
18,616.00
27,302.20
137,000.00
17,490.00

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวติ ของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อโครงการ
ที่
6 โครงการอุดหนุนค่าดาเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
ในเขตเทศบาล
7 โครงการแข่งขันฟุตซอลหนองน้าขาวคัพปี 2559
8 โครงการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตาบล
คลองแม่ลาย
9 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้กับคณะกรรมการ
ชุมชน
10 โครงการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลคลองแม่ลาย
11
12

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชนเพื่อสนับสนุนการจัดทา
แผนชุมชน เทศบาลตาบลคลองแม่ลาย
โครงการอบรมการป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สานักปลัด
เทศบาล
สานักปลัด
เทศบาล
กองวิชาการ
และแผนงาน
กองวิชาการ
และแผนงาน
สานักปลัด
เทศบาล

รวมงบประมาณทีใ่ ช้ไป

งบประมาณ
(บาท)
82,500.00
49,480.00
4,312.00
60,774.00
38,972.00
14,020.00
17,440.00
486,426.20

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสิง่ แวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ
ลาดับ
ชื่อโครงการ
ที่
1 โครงการเทศบาลตาบลคลองแม่ลายร่วมจิต เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

รวมงบประมาณทีใ่ ช้ไป

งบประมาณ
(บาท)
3,000.00
3,000.00

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเทีย่ ว และส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ
- ไม่มี รวมงบประมาณทีใ่ ช้ไป

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

งบประมาณ
(บาท)
0.00

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้มปี ระสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
ลาดับ
ชื่อโครงการ
ที่
1 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
2 โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ (ด้านหน้าสถานีดับเพลิง)
3
4
5
6

อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตาบลนครชุม ตามโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาเภอเมืองกาแพงเพชร ประจาปี 2559
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากร
ของเทศบาลตาบลคลองแม่ลาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสาคัญ

7

โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานดับเพลิงอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
โครงการปกป้องสถาบันสาคัญของชาติ

8

โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย

9
10
11

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ค่าตอบแทนค่าเช่าบ้าน
ค่าตอบแทนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ค่าตอบแทนค่าเบี้ยประชุม
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าใช้สอยเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
ค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา
ค่าวัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
กองคลัง
สานักปลัด
เทศบาล
กองวิชาการ
และแผนงาน

งบประมาณ
(บาท)
138,624.90
500,000.00
20,000.00

สานักปลัด
เทศบาล

29,525.00

สานักปลัด
เทศบาล
สานักปลัด
เทศบาล
สานักปลัด
เทศบาล
สานักปลัด
เทศบาล
ทุกกอง
ทุกกอง
ทุกกอง

60,000.00

2,610,960.00
12,072,741.00
9,100.00

ทุกกอง
ทุกกอง
ทุกกอง
ทุกกอง
ทุกกอง
ทุกกอง
ทุกกอง
ทุกกอง
ทุกกอง
ทุกกอง
ทุกกอง
ทุกกอง
ทุกกอง
ทุกกอง

110,000.00
54,994.00
3,250.00
2,362,020.16
474,830.00
436,542.00
308,881.03
2,000.00
248,502.00
123,742.00
95,414.00
53,540.00
351,435.00
5,100.00

20,727.90
19,725.00
27,390.00

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้มปี ระสิทธิภาพและธรรมาภิบาล (ต่อ)
ลาดับ
ที่
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ชื่อโครงการ

45
46

วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
วัสดุเครื่องแต่งกาย
วัสดุกีฬา
วัสดุการศึกษา
วัสดุการเกษตร
ค่าสาธารณูปโภค
ครุภัณฑ์สานักงาน
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
สารองจ่าย
ค่าบารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ค่าจัดซื้อจัดจ้างทาสีเครื่องหมายจราจร ป้ายบังคับจราจรและเตือน
แผงกั้นรั้ว กันตก กระจกโค้ง ทางแยก สัญญาณจราจร ฯลฯ
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
โครงการเทศบาลสัญจร

47

โครงการรณรงค์เพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

48

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดกาแพงเพชร

49

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอาเภอเมือง
กาแพงเพชร
โครงการอบรมกฎหมายน่ารู้สู่ประชาคมอาเซียน

50

รวมงบประมาณทีใ่ ช้ไป

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
ทุกกอง
ทุกกอง
ทุกกอง
ทุกกอง
ทุกกอง
ทุกกอง
ทุกกอง
ทุกกอง
ทุกกอง
ทุกกอง
ทุกกอง
ทุกกอง
ทุกกอง
ทุกกอง
ทุกกอง
ทุกกอง
ทุกกอง
ทุกกอง
ทุกกอง

งบประมาณ
(บาท)
141,000.00
132,431.00
88,320.00
11,580.00
68,210.00
18,400.00
25,520.00
987,583.09
338,220.00
99,766.80
137,200.00
74,949.00
66,000.00
18,600.00
132,795.00
80,000.00
459,638.10
44,451.20
67,500.00

ทุกกอง
สานักปลัด
เทศบาล
สานักปลัด
เทศบาล
สานักปลัด
เทศบาล
สานักปลัด
เทศบาล
กองวิชาการ
และแผนงาน

532,250.00
99,040.00
49,812.00
140,000.00
50,000.00
14,340.00
24,016,650.18

