
 
 
 
 
 

ประกาศ เทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ 

เรื่องการรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

******************************************* 

 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 
29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลา่วและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปลีะสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
 ดังนั้นเพื่อการปฏิบตัิให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2)  ข้อ 29 (3) เทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญจึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้
จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทัง้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มาเพื่อให้
ประชาชนไดม้ีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ 

“หาดเจ้าส าราญ มุ่งเน้นสู่สากล พัฒนาคน ชุมชน เศรษฐกิจ วางรากฐานการท่องเที่ยวแบบปลอดภัยและยั่งยืน” 

ข. พันธกิจ ของเทศบาลต าบลหาดเจา้ส าราญ 

ภารกิจหลักท่ี 1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  
                    เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต 

ภารกิจหลักท่ี 2 พัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศลิปวัฒนธรรมอนัดีงามและ 

                    ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ภารกิจหลักท่ี 3 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหย้ั่งยืนควบคู่กับวิถีชีวิตชุมชน 

ภารกิจหลักท่ี 4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการตลอดจนความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและ 

                    ทรัพย์สินของประชาชน 

ภารกิจหลักท่ี 5 พัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้จากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 

ภารกิจหลักท่ี 6 ส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยัง่ยืน 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญได้ก าหนดยทุธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 
7 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และผังเมืองรวม 

1. งานด้านพัฒนา ปรับปรุง และบ ารงุรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า เขื่อน ฯลฯ 

2. งานด้านพัฒนาแหล่งน้ า และระบบประปาหมู่บ้าน 

3. งานด้านขยายเขตบริการไฟฟ้าใหท้ั่วถึงพร้อมไฟฟ้าสาธารณะ 

4. งานด้านวางและจดัท าผังเมืองรวมชุมชนของเทศบาลต าบลหาดเจา้ส าราญ 

5. งานด้านการพัฒนาระบบจราจร 
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ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

1. งานด้านการส่งเสรมิเศรษฐกิจและอาชีพให้กับประชาชน 

2. งานด้านสวัสดิการสังคม(ผูสู้งอายุ/คนพิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยเอดส์) 
3. งานด้านการศึกษา 

4. งานด้านการสาธารณสุข 

5. งานด้านส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการจดัระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรยีบร้อย 

1. งานด้านรักษาความสงบเรยีบร้อย  
2. งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

3. งานด้านแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติด 

 
 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

1. งานด้านส่งเสริมการลงทุน 

2. งานด้านการพาณิชยกรรม 

3. งานด้านการส่งเสรมิเศรษฐกิจพอเพียง 

4. งานด้านการท่องเที่ยว 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. งานด้านการป้องกันและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. งานด้านการจัดการขยะ/บ าบดัน้ าเสียในชุมชน 

3. งานด้านการส่งเสรมิให้เกิดการผลติ การบริการ การบริโภค เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
 

            ยุทธศาสตร์การพัฒนาศลิปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณี และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

1. งานด้านการส่งเสรมิและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 

โบราณสถาน โบราณวัตถ ุ

 

            ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบรหิารจดัการทีด่ี และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

1. งานด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร 

2.  งานด้านการมสี่วนร่วมของประชาชนและป้องกันการทุจรติ 

3. งานด้านการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กร 

4. งานด้านการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบตัิงาน 

5. งานด้านการปรับปรุงพัฒนารายได ้

6. งานด้านการส่งเสรมิค่านิยม  12  ประการ 



ง. การวางแผน 

เทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ ได้จดัท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561)ตาม
กระบวนการที่บญัญัตไิว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 โดยผ่านการมสี่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหา
และความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจไุวใ้นแผนพัฒนา 
3 ปี ต่อไป  โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา  3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) 
 

 

ยุทธศาสตร ์
2559 2560 2561 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคมนาคมและระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง 

70 48,883,190.00 110 132,902,440.00 
 

34 38,277,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

23 13,950,000.00 16 2,730,000.00 18 5,730,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

28 70,920,000.00 24 24,860,000.00 25 12,960,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นส่งเสรมิการศึกษา และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

46 13,468,000.00 47 11,532,000.00 42 5,982,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการจดัระเบียบชุมชน 
สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 

15 6,180,000.00 12 1,180,000.00 12 1,140,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศลิปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 

14 3,091,000.00 13 3,281,000.00 12 1,231,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจดัการที่ดี
และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

51 9,391,000.00 35 8,258,000.00 27 7,085,000.00 

รวม 247 165,883,190.00 257 184,743,440.00 170 72,405,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การจัดท างบประมาณ 

ผู้บริหารเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันท่ี  23 กันยายน  2559  โดยมี 
รายละเอียดโครงการในเทศบัญญตัิงบประมาณเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ  มีดังนี้ 

 
 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา

งบประมาณ 

งบตาม 

เทศบัญญตั ิ

สถานะ
ด าเนินการ 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น  1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยวงแหวนตะวันออก เงินอุดหนุน 156,600 ยังไม ่
 คมนาคม   ออก(หน้าบ้านป้าแพรว) ม. 4  ทั่วไป  ด าเนินการ 

 และระบบสาธารณูปโภค     

 สาธารณูปการ และผังเมือง 2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. พรอ้มวางท่อและ เงินอุดหนุน 698,200 ยังไม ่
  บ่อพักสายตรอกเล็ก(ข้างวัดดอนบา้นใหม่)ม.4 ทั่วไป  ด าเนินการ 

      

  3.โครงการตดิตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณถนนหลัง เงินอุดหนุน 292,700 ยังไม ่
  ตลาดนดัวัดหาดเจ้าส าราญและซอย 2/6,2/7,2/8, ทั่วไป  ด าเนินการ 

  2/9 ม. 2    

  4.ค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร เงินรายได ้ 248,270 ยังไม ่
     ด าเนินการ 

      

  5.อุดหนุนงานขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า เงินอุดหนุน 90,838 อยู่ระหว่าง 

  (ซอยเข้าบ้านนายเฉลิม ม. 3) ทั่วไป  ด าเนินการ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
 
 
 
 
 



 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัต ิ

สถานะ
ด าเนินการ 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1.โครงการอบรมภาษาอังกฤษ เงินอุดหนุน 150,000 ยังไม ่
 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ทั่วไป  ด าเนินการ 

  2.โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค เงินรายได ้ 100,000 ด าเนินการ 
  ไข้เลือดออก   แล้ว 

  3.โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค เงินอุดหนุน 50,000 ยังไม ่
  พิษสุนัขบ้า ทั่วไป  ด าเนินการ 

      

  4.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เงินอุดหนุน 20,000 ยังไม ่
   ทั่วไป  ด าเนินการ 

      

  5.อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้าน เงินอุดหนุน 2,500 ยังไม ่
  ยาเสพตดิ ประจ าปี  2559 ทั่วไป  ด าเนินการ 

  6.อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ เงินอุดหนุน 29,000 ยังไม ่
  งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั่วไป  ด าเนินการ 

  7.สนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมลูฐาน เงินอุดหนุน 52,500 ยังไม ่
   ทั่วไป  ด าเนินการ 

  8.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสขุภาพ เงินรายได ้ 200,000 ยังไม ่
     ด าเนินการ 

  9.โครงการจดัส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน เงินรายได ้ 50,000 อยู่ระหว่าง 
     กีฬา   ด าเนินการ 

  10.โครงการจัดงานวันเด็ก เงินรายได ้ 200,000 - 
      

  11.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนา เงินอุดหนุน 200,000 ยังไม่ด าเนิน 
       คุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ ทั่วไป  การ 

  12.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาล ฯ เงินอุดหนุน 60,000 ยังไม่ด าเนิน 
   ทั่วไป  การ 

  13.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เงินอุดหนุน 445,300 ด าเนินการ 
  สถานศึกษา ทั่วไป  แล้วเสร็จ 

  14.ค่าอาหารเสริม(นม) เงินอุดหนุน 497,640 อยู่ระหว่าง 
   ทั่วไป  ด าเนินการ 

  15.เงินอุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับ  เงินอุดหนุน 776,000 ด าเนินการ 
       ร.ร.สพฐ. ทั่วไป  แล้วเสร็จ 

  16.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส ์ เงินอุดหนุน 60,000 อยู่ระหว่าง 
   ทั่วไป  ด าเนินการ 

 



 
 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา

งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัต ิ

สถานะ
ด าเนินการ 

  17.เบี้ยยังชีพผู้พิการ เงินอุดหนุน 768,000 อยู่ระหว่าง 
   ทั่วไป  ด าเนินการ 

  18.เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เงินอุดหนุน 5,954,400 อยู่ระหว่าง 
   ทั่วไป  ด าเนินการ 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น 1.โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับ เงินอุดหนุน 20,000 ยังไม ่
 การจัดระเบียบชุมชน    อัคคีภัย เทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ ทั่วไป  ด าเนินการ 

 สังคมการรักษาความสงบ 2.โครงการฝึกอบรมหลักสตูรการ เงินอุดหนุน 50,000 ยังไม ่
 เรียบร้อย   ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ทั่วไป  ด าเนินการ 

  3.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปอ้งกันภัย เงินอุดหนุน 20,000 ยังไม ่
    ฝ่ายพลเรือน ทั่วไป  ด าเนินการ 

      

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น 2.ค่าธรรมเนียมการขอใช้ที่ท้ิงขยะ เงินรายได ้ 600,000 อยู่ระหว่าง 
 การบริหารจัดการและ    ด าเนินการ 

 อนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ     

 และสิ่งแวดล้อม     

      

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น 1.โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว เงินอุดหนุน 100,000 อยู่ระหว่าง 
 การวางแผน การส่งเสริม  ทั่วไป  ด าเนินการ 

 การลงทุน พาณิชยกรรม 2.โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ เงินอุดหนุน 300,000 อยู่ระหว่าง 
 และการท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ทั่วไป  ด าเนินการ 

      

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น 1.โครงการจดังานวันเฉลมิพระ เงินรายได ้ 100,000 - 
 ศิลปะ วัฒนธรรม จารตี ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     

 ประเพณีและภูมิปญัญา     

 ท้องถิ่น 2.โครงการจดังานวันเฉลมิพระชนม เงินรายได ้ 100,000 ยังไม ่
  พรรษาสมเด็จพระนางเจา้พระบรม   ด าเนินการ 

  ราชินีนาถ    

  3.การจัดงานเทศกาลวันลอยกระทง เงินรายได ้ 300,000 ไม่ได ้
     ด าเนินการ 

  4.เงินอุดหนุนงานพระนครครีี  เงินอุดหนุน 30,000 ด าเนินการ 
  (ท่ีท าการปกครอง) ทั่วไป  แล้วเสร็จ 

      

      

 



                                                                           
 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา

งบประมาณ 

งบตามเทศบัญญัต ิ สถานะ
ด าเนินการ 

  5.โครงการรดน้ าขอพรผู้สูงอาย ุ เงินอุดหนุน 100,000 ด าเนินการ 
   ทั่วไป  แล้วเสร็จ 

  6.อุดหนุนงานพระนครครีี  เงินอุดหนุน 60,000 ด าเนินการ 
     (ส านักงานจังหวัด) ทั่วไป  แล้วเสร็จ 

  7.โครงการจดังานเทศกาลสงกรานต์ เงินอุดหนุน 300,000 ยังไม่ด าเนินการ 
   ทั่วไป   

      

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย  เงินอุดหนุน 15,000 ยังไม่ด าเนินการ 
 ระบบการบริหารจัดการที ่ ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ  ทั่วไป   

 ดีและการมสี่วนร่วม     

 ของประชาชน 2.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล เงินรายได ้ 10,000 ยังไม่ด าเนินการ 
      

  3.ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการ เงินรายได ้ 100,000 ยังไม่ด าเนินการ 
  ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-laas)    

      

  4.โครงการอบรมสมัมนาและทัศนศึกษา เงินอุดหนุน 100,000 ยังไม่ด าเนินการ 
   ทั่วไป   

  5.ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมลูและ เงินอุดหนุน 20,000 ยังไม่ด าเนินการ 
  บันทึกข้อมูล ทั่วไป   

  6.โครงการจดัท าและปรับปรุงข้อมูลแผน เงินรายได ้ 200,000 ยังไม่ด าเนินการ 
  ที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน    

      

  7.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ เงินรายได ้ 30,000 ยังไม่ด าเนินการ 
  จัดเก็บรายได ้    

  8.โครงการเทศบาลเคลื่อนที ่ เงินอุดหนุน 30,000 ยังไม่ด าเนินการ 
   ทั่วไป   

  9.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เงินรายได ้ 900,000 ยังไม่ด าเนินการ 
      

      

      

      

      

      

                   



 
 ยุทธศาสตร ์ โครงการ งบประมาณ สถานะด าเนินการ 
  โครงการที่โอนงบประมาณเหลือจ่าย 

(ก่อหนี้ผูกพนัไว้) 

  

     

  1.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ์ 39,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
     

  2.จอรับภาพ 40,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
     

  3.ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ ์ 325,498 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
     

     
     

  6.โครงการตดิตั้งระบบเครือข่าย 465,100 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
  คอมพิวเตอร ์   

  7.ก่อสร้างฐานรองรับรปูปั้นปลาวาฬ ม. 2 98,900 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
     

  7.โครงการปรับปรุงพื้นที่ราชพัสดุ ม. 2 1,829,800 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
     

  8.ก่อสร้างถนน คสล. สายเทศบาล 1 ม. 1 327,900 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
     

  9.ปรับปรุงขยายถนนสายเทศบาล 4ช่วง 2,102,800 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
  แยกส าราญใจ –ถนนสายดอนบ้านใหม่ ม.4    

     

  10.ปรับปรุงขยายผิวทางพร้อมวางท่อ 2,263,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
  ระบายน้ าม. 7   

     

  11.ปรับปรุงผิวทางลาดยางสายเทศบาล 5  977,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
     

  12.ปรับปรุงผิวทางสายเทศบาล 3 ม. 3 2,297,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ 

     

  13.ปรับปรุงประตูระบายน้ า บรเิวณสาม 160,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

  แยกบางกุฬา ม. 6   

     

     

     

 



 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบประมาณที่เบิกจ่าย 

  โครงการที่โอนงบประมาณเหลือจ่าย 

(ก่อหนี้ผูกพนัไว้) 

  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 



 
 


