
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลท่าข้าม 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

 

เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลท่าข้ามที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าข้าม  และผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน 

ตามที่กระผม  ดาบต ารวจไพศาล  พุทธเหมาะ ได้ก าหนดนโยบายการบริหารเทศบาลต าบล        
ท่าข้าม  ตามอ านาจหน้าที่แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  13)        
พ.ศ. 2552  และได้แถลงนโยบายการบริหารราชการต่อสภาเทศบาลต าบลท่าข้าม  เมื่อวันที่  23  สิงหาคม  
2555  นั้น  และพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว  ได้ก าหนดไว้ในมาตรา  48  ทศ  วรรคห้า  ให้นายกเทศมนตรี
จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี  

บัดนี้  กระผม ดาบต ารวจไพศาล  พุทธเหมาะ  ในฐานะนายกเทศมนตรีต าบลท่าข้าม จึงขอ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลต าบลท่าข้าม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)  

ท่าน  ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าข้าม  ที่เคารพ   

นับตั้งแต่วันที่  15  กรกฎาคม   2555  เป็นต้นมา ที่ผมและท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้รับ
ความไว้วางใจจากประชาชนในต าบล  เลือกให้เข้ามาบริหารการพัฒนาท้องถิ่น  ด้วยความตั้งใจจริงที่จะพัฒนา
ท้องถิ่นของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน  และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของของประชาชนใน
ท้องถิ่น  ภายใต้หลักการส าคัญ  2  ประการ 

ประการแรก  คือ  การสร้างความสมานฉันท์ให้แก่ประชาชนต าบลท่าข้าม  ให้ทุกภาคส่วนได้
ร่วมมือกันพัฒนาต าบลท่าข้ามเพ่ือความสุขสามัคคีแก่พ่ีน้องประชาชน  กระผมได้มีความพยายามส่งเสริมให้ทุก
ภาคส่วนของต าบลท่าข้าม  ได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ อาทิ  สมาชิก    สภา
เทศบาล   กลุ่มสตรีแม่บ้าน   กลุ่มพัฒนาสตรีต าบล   อาสาสมัครสาธารณสุข   กลุ่มผู้สูงอายุ   กลุ่มเกษตรกร  
อปพร. ก านันผู้ใหญ่บ้าน  ประชาคมหมู่บ้าน  หน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่  รวมไปจนถึงกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ใน
พ้ืนที ่

ประการที่สอง  คือ  การสร้างความสมดุลในการพัฒนาท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน  โดยให้ความส าคัญ
แก่บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  และกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลท่าข้ามเพ่ือให้อยู่ในกรอบแนวทางของการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  โดยกระผมได้ส่งเสริมให้
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบโครงการก่อสร้างพ้ืนฐานส าคัญต่าง ๆ และจะได้พยายาม
สนับสนุนให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องอ่ืน ๆ ต่อไป 
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กระผม  ดาบต ารวจไพศาล  พุทธเหมาะ ได้ปฏิบัติงานและบริหารกิจการของเทศบาลต าบล        
ท่าข้าม ตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลต าบลท่าข้าม ทั้ง  7  ด้าน  ดังนี้   

  1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคด้านต่าง ๆ เช่น ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือที่อยู่อาศัยและ 
                             การเกษตร   ขยายเขตประปาเพ่ือการอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขต 
                             เทศบาลต าบลท่าข้าม ให้ประชาชนได้รับความสะดวก โดยเท่าเทียมกันและทั่วถึง 
      1.2 การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะตามจุดเสี่ยง  จุดอันตรายให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
      1.3 การก่อสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง รวมทั้งก่อสร้างรางระบายน้ า 
                               ตามถนนและซอยในหมู่บ้าน 

1.4 การพัฒนาแหล่งน้ า โดยการขุดลอกล าเหมือง ล าห้วย อ่างเก็บน้ า วางท่อน้ าเพ่ือใช้  
      ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 

      1.5 การติดตั้งป้ายซอยในหมู่บ้านเพื่อความสะดวกในการคมนาคม 

  2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
      2.1 การส่งเสริมอาชีพ เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย โดยการอบรมวิชาชีพแก่กลุ่มสตรีแม่บ้าน 
                               และผู้สนใจ  เพื่อการประกอบอาชีพและเพ่ือความอยู่ดีกินดี 
      2.2 การส่งเสริมการท่องเที่ยว  โดยการพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลให้สะอาด  สวยงาม 
                               น่าอยู่  น่าอาศัย  และเป็นจุดพักของนักท่องเที่ยว  เพื่อกระตุ้นการใช้จ่าย 
      2.3 การจัดตั้งกองทุนเพ่ือการเกษตร เช่น ปุ๋ย สารจ ากัดแมลงและวัชพืช  เครื่องจักรกล 
                               เพ่ือการเกษตรเพ่ือลดต้นทุนการผลิตรวมทั้งการรวมกลุ่มเพ่ือการต่อรองราคาสินค้า 
                               และผลผลิตทางการเกษตร 
    2.4 การจ้างแรงนักเรียน/นักศึกษา  ในช่วงปิดภาคเรียน  เพื่อให้มีรายได้เพ่ือการศึกษา 
                                และลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 
 

 3. นโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
     3.1 การปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล ถนน  ทางเท้า ให้มีสภาพแวดล้อมดี สะอาด 
                                 สวยงาม  
                           3.2 การส่งเสริมการลด คัดแยกขยะ เพื่อลดมลภาวะและลดค่าใช้จ่ายในการก าจัด  
                                ขยะอย่างเป็นระบบ 
      3.3 การส่งเสริมการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวด้วยการปลูกต้นไม้ในที่หรือทางสาธารณะ 

 4. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี 
     4.1 การขยายการศึกษาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เป็นโรงเรียนอนุบาล  เพ่ือส่งเสริม 
           การศึกษาของเด็กให้ครอบคลุมทั่วถึง และเพ่ือเป็นการลดค่าใช่จ่ายของผู้ปกครอง  
                                 รวมทั้งอุดหนุนงบประมาณแก่โรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลท่าข้าม 
     4.2 สนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและกิจกรรมทุกศาสนา รวมทั้งฟ้ืนฟู 
    วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม 
     4.3 การติดตั้งอินเตอร์เน็ตไร้สายเพื่อส่งเสริมการศึกษา การอบรม รวมทั้งเพ่ือการ 
   สื่อสารและการติดตามข่าวสารที่ทันสมัยและทันเหตุการณ์  ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
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     4.4 ด าเนินการจัดให้มีการสอนพิเศษกับนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน เพ่ือการใช้เวลา 
   ว่างให้เป็นประโยชน์ กระตุ้นให้มีการเรียนต่อในระดับสูงขึ้น และเป็นการลด 
   ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในการเรียนเสริมของบุตรหลาน 

 5. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสาธารณสุข 
     5.1 การส่งเสริมสุขภาพประชาชนตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงผู้สูงอายุ  เพื่อสุขภาวะไม่ 
  เจ็บป่วยด้วยโรคที่สามารถป้องกันได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเกิดและตายอย่างมีศักดิ์ศรี 
     5.2 การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่น การพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก 
    การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นต้น 
       5.3 การจัดตั้งหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) มีรถบริการรับ-ส่ง ยามเจ็บไข้ได้ 
   ป่วยอย่างทันท่วงที ลดภาวการณ์เกิดความพิการทุพลภาพส่งเสริมการเข้าถึง 
   บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
     5.4 การส่งเสริม  โดยการจัดซื้ออุปกรณ์ออกก าลังกายในร่ม  จัดตั้งศูนย์ออกก าลังกาย  
                                 (Fitness center) ปรับปรุงสวนสุขภาพ ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ เพ่ิมอุปกรณ์ออก 
   ก าลังกายกลางแจ้ง  เพื่อเป็นสถานที่ออกก าลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ 
     5.5 การส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มสร้างสุขภาพ  กลุ่มออกก าลังกาย  พร้อมทั้งปรับปรุง 
                                 สนามกีฬาให้ได้มาตรฐาน  เพ่ือกระตุ้นการออกก าลังกายทุกเพศทุกวัย 
     5.6 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ดูแลผู้ด้วยโอกาส เช่น  คนพิการ  ผู้ยากไร้  ผู้ไร้ที่พ่ึง   
    ให้สามารถให้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุข  ให้ครอบคลุมทั่วถึง 
      5.7 การและสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพ้ืนที่ร่วมกับ 
    ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   

 6. นโยบายด้านการบริการสังคม  การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิต 

     และทรัพย์สิน     
      6.1 การสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการหมู่บ้านและกลุ่มต่าง ๆ 
                            6.2 การอุดหนุนงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชน (กองทุนออมทรัพย์วันละบาท) 
      6.3 การติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
      6.4 การส่งเสริมการรวมกลุ่มของเยาวชนเพื่อท ากิจกรรมต่าง ๆ ในทางสร้างสรรค์            
                                 ปอ้งกันยาเสพติด 
      6.5 การติดตั้งเสียงไร้สายครอบคลุมทุกหมู่บ้าน  เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล 
    ข่าวสารที่ทันสมัย  ทันเวลาและเป็นปัจจุบัน 
      6.6 การออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพถึงหมู่บ้านเพื่อความสะดวกของผู้สูงอายุ และ 
     คนพิการ 

 7. นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการพัฒนาการเมือง 
                          7.1  การกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาล 
                         7.2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมืองให้มีความ 
                               เขม้แข็งทางการเมือง  โดยยึดหลักคุณธรรม 
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     7.3 การบริหารงานตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   กล่าวคือ   ยึดหลักนิติธรรม       
                                 หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และ 
                                 หลักความคุ้มค่า 

  เป้าหมายของการพัฒนา  คือ  ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและมีส่วนร่วม
ทางการเมืองอย่างต่อเนื่องทุกขั้นตอน  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีศักยภาพ 

 
เพ่ือเป็นการน าข้อเสนอของประชาชน  สภาพปัญหาต่าง ๆ การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติให้

บังเกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง  จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์การ
พัฒนา  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการมี
ส่วนร่วมจากชุมชนและผู้แทนจากภาคเอกชน  องค์กรชุมชน  ผู้ทรงคุณวุฒิผู้น าชุมชน  ส่วนราชการ  ในรูปของ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลท่าข้าม  ดังที่กระผมจะน าเรียนดังนี้ 

วิสัยทัศน์การพัฒนา   “บริหารงานให้ถูกต้องโปร่งใส  ใส่ใจหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มุ่งพัฒนา 

ให้ประชากินดีอยู่ดี ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 
   จดุมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 1. ระบบการคมนาคมขนส่งสะดวก รวดเร็ว การให้บริการพ้ืนฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ทั่วถึง  สามารถรองรับการพัฒนาเมืองในระยะยาว 
 2. ประชาชนในพื้นท่ีสามารถพ่ึงพาตนเองและมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
 3. สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษต่อประชาชน 
 4. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน เป็นคนมีคุณภาพดีทั้ง
ร่างกายสติปัญญาและจิตใจ 

5. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นชุมชนปลอดยาเสพติด 
6. ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณีท่ีดีงามของท้องถิ่น มีการสืบทอดเป็นเอกลักษณ์จากรุ่นสู่รุ่น 
7. เทศบาลมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประชาชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทุก

ด้านและพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลในระดับดีมาก 
   
 พันธกิจ 

 พันธกิจที่  1 การส่งเสริมให้ต าบลท่าข้ามเป็นเมืองน่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมท่ีสะอาดและสวยงาม 
 พันธกิจที่  2 การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ ตามปรัชญา 
        เศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจที่  3 การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 พันธกิจที่  4 ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา 
 พันธกิจที่  5 ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาในระบบและนอกระบบอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 พันธกิจที่  6 การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 พันธกิจที่  7 ดูแลเอาใจใส่  ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคระบาด   
        และแก้ไขปัญหายาเสพติดในต าบล 
 พันธกิจที่  8 เพ่ิมขีดความสามารถของภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมทุกด้าน 
 พันธกิจที่  9 การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล    
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ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลท่าข้ามที่เคารพ 

กระผมดาบต ารวจไพศาล  พุทธเหมาะ พร้อมคณะผู้บริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาลได้ครบ
วาระการด ารงต าแหน่งในวันที่  14  กรกฎาคม  พ.ศ.  2555  แต่เมื่อหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมี
ค าสั่งที่  1/2557  ลงวันที่  25  ธันวาคม  พ.ศ.  2557  เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว  สาระส าคัญโดยสรุปของค าสั่งดังกล่าว ก าหนดให้สมาชิกสภาท้องถิ่นในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และผู้บริหารท้องถิ่นทุกแห่ง ที่ต้องพ้นจากต าแหน่งเนื่องจากครบวาระตั้งแต่วันที่ 
1 มกราคม พ.ศ. 2558 ยังคงอยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไป และหากมีจ านวนสมาชิกไม่ครบหรือพ้น
จากต าแหน่งในภายหลัง ให้สภาท้องถิ่นคงจ านวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่โดยไม่ต้องคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นแทน
ต าแหน่งที่ว่าง ส าหรับกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนเหลืออยู่ไม่ถึงก่ึงหนึ่งของจ านวนที่กฎหมายว่าด้วยการ
จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด ให้ใช้การสรรหาสมาชิกสภาท้องถิ่นตามประกาศ คสช.ที่ 85/2557  
กระผมยังคงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดตามหลักการข้างต้นและแนวนโยบายของรัฐบาล  คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติในการปฏิรูปประเทศให้มีความสงบเรียบร้อยจนถึงปัจจุบัน 

กระผม  ได้รวบรวมผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 และจัดท าเป็นรายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลต าบลท่าข้าม  โดยสรุปผลการด าเนินงานเป็น  
3  ประเด็น  พร้อมรายละเอียดดังนี้ 

(1) สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
(2) สรุปผลการด าเนินงานตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(3) รายละเอียดผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
มีรายละเอียดดังนี้ 
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(1) สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
 

รายงานรายรับ รายจ่าย เปรียบเทียบกับประมาณการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562 
 

ประเภทรายการ ประมาณการ รับจริง (+) สูง (-) ต่ ากว่า 
ประมาณการ 

เงินรายรับ 
ภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 
รายได้จากทรัพย์สิน 
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 
รายได้เบ็ดเตล็ด 
รายได้จากทนุ 
ภาษีจัดสรร 
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอ านาจหน้าที่ 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 

 
2,895,000.00 

616,200.00 
500,000.00 
500,000.00 

30,000.00 
5,000.00 

27,453,800.00 
25,800,000.00 

- 

 
3,457,201.19 

780,563.50 
504,683.94 
681,066.55 

24,640.00 
25,020.00 

30,123,426.91 
26,184,857.05 

524,400.00 

 
+562,201.19 
+164,363.50 

+4,683.94 
+181,066.55 

-5,360.00 
+20,020.00 

+2,669,626.91 
+384,857.05 
+524,400.00 

รวมเงินรายรับตามงบประมาณ 57,800,000.00 62,305,859.14 +4,505,859.14 
    

ประเภทรายการ ประมาณการ จ่ายจริง (+) สูง (-) ต่ ากว่า 
ประมาณการ 

รายจ่าย 
งบกลาง 
เงินเดือนฝ่ายการเมือง 
เงินเดือนฝ่ายประจ า 
ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าครุภัณฑ์ 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
รายจ่ายอื่น 
เงินอุดหนุน 
 

 
12,270,698.00 

2,789,320.00 
16,010,310.00 

1,573,000.00 
6,563,555.00 
4,384,807.00 
2,126,760.00 
1,023,650.00 
6,703,900.00 

40,000.00 
4,314,000.00 

 
12,159,080.46 

2,789,184.00 
15,703,047.18 

1,446,460.00 
5,840,309.28 
3,865,025.52 
1,992,435.65 
1,480,926.00 
6,568,600.00 

29,375.00 
4,216,200.00 

 
-111,617.54 

-136.00 
-307,262.82 
-126,540.00 
-723,245.72 
-519,781.48 
-134,324.35 
+457,276.00 
-135,300.00 

-10,625.00 
-97,800.00 

รวมเงินรายจ่าย 57,800,000.00 56,090,643.09 -1,709,356.91 
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง  6,215,216.05  
หัก  เงินทุนส ารองเงินสะสม 15%  932,282.41  
คงเหลือเข้าเป็นเงินสะสม  5,282,933.64  
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(2) สรุปผลการด าเนินงานตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
 
การด าเนินงาน  

 เทศบาลต าบลท่าข้าม ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2562 
เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561 งบประมาณ 57,800,000 บาท (ห้าสิบเจ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน)  โดย
เทศบาลต าบลท่าข้าม ได้ด าเนินงานตามนโยบายด้านต่าง ๆ ตามโครงการที่บรรจุอยู่ใน เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2562 รายละเอียดดังนี้ 
 
รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ยุทธศาสตร ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ปี พ.ศ. 2562 

อนุมัติงบประมาณ 
คิดเป็น 
ร้อยละ จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 198 31,189,460.00 28 14,269,400.00 45.75 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5 195,000.00 2 120,000.00 61.54 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
ระบบนิเวศ 

8 660,000.00 3 170,000.00 25.76 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และสบืสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

9 1,425,000.00 10 1,260,000.00 88.42 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน 

42 20,915,000.00 23 18,968,270.00 90.69 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบยีบชุมชน 
สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

11 2,870,000.00 5 310,000.00 10.80 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบรหิาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

31 4,904,500.00 51 2,731,900.00 55.70 

รวม 304 62,158,960.00 122 37,829,570.00 60.86 
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(3) รายละเอียดผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามนโยบายด้านต่าง ๆ  
โครงการที่มีการด าเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ 
 

ยุทธศาสตร ์

งบประมาณตามเทศบญัญตัิ เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ คิด
เป็น เบิกจ่ายจากเงินสะสม ไม่ได้ด าเนินการ 

หมาย
เหตุ 

จ านวน 

งบประมาณ 

จ านวน 

งบประมาณ 

ร้อย
ละ จ านวน 

งบประมาณ 

จ านวน 

งบประมาณ 
โครงการ โครงการ   โครงการ โครงการ 

1. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

28 14,269,400.00 0 0.00 44.66 20 6,372,808.22 8 7,896,591.78 
ก่อหนี้
ผูกพัน 

2. การพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2 120,000.00 2 
         

108,576.00  
90.48 0 0 0 0 

  

3. การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและ
ระบบนิเวศน์ 

3 170,000.00 3 
         

128,819.00  
75.78 0 0 0 0 

  

4. การอนุรักษ์ 
และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

10 1,260,000.00 10 
      

1,031,600.00  
81.87 0 0 0 0 

  

5. การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

23 18,968,270.00 17 
    

18,019,879.10  
95.00 0 0 6 

       
485,000.00    

6. การจัดระเบียบ
ชุมชน สังคมและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

5 310,000.00 5 
         

188,493.79  
60.80 0 0 0 0   

7. การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

51 2,731,900.00 43 
      

1,449,348.00  
72.51 2 

      
531,500.00  

6 
       

330,930.00    

 
รวม 

 
122 

 
37,829,570.00  

   
80.00  

  
20,926,715.89  

 
73.57 

   
22.00  

  
6,904,308.22  

  
  20.00  

  
8,712,521.78    
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 ทั้งนี้  การด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมานั้น  จะประสบความส าเร็จได้ก็ด้วยความ
ร่วมมือของทุกฝ่าย  ทั้งผู้น าชุมชนและสมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการในพ้ืนที่  
หน่วยงานภาคเอกชนและประชาชน  ตลอดทั้งองค์กรต่าง ๆ ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันท างานเพ่ือให้เกิดประโยชน์
ต่อท้องถิ่นและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น   และกระผมมีความตั้งใจ  
แน่วแน่ที่จะน้อมน า “หลักธรรม  หลักท า  ตามรอยพระยุคลบาท  10  ประการ” ของพระบาทสมเด็จ    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ซึ่งทรงเป็นแบบอย่างที่ดีงานในทุกด้าน  มาปฏิบัติและการบริหารราชการ  
สมควรที่ประชานทุกคนจะด าเนินตามรอยพระยุคลบาทด้วยหลักปฏิบัติ  10  ประการ  ได้แก่ 

 ข้อที่  1  ท างานอย่างผู้รู้จริง  และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
 ข้อที่  2  มีความอดทน  มุ่งมั่น  ยึดธรรมมะและความถูกต้อง 
 ข้อที่  3  ความอ่อนน้อมถ่อมตน  เรียบง่าย  และประหยัด 
 ข้อที่  4  มุ่งประโยชน์คนส่วนใหญ่เป็นหลัก 
 ข้อที่  5  รับฟังความเห็นของผู้อื่น  และเคารพความคิดที่แตกต่าง 
 ข้อที่  6  มีความตั้งใจจริงและขยันหมั่นเพียร 
 ข้อที่  7  มีความสุจริต  และความกตัญญู 
 ข้อที่  8  พ่ึงตนเอง  ส่งเสริมคนดีและคนเก่ง 
 ข้อที่  9  รักประชาชน 
 ข้อที่  10  การเอื้อเฟ้ือซึ่งกันและกัน 

กระผมในนามของเทศบาลต าบลท่าข้าม  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล
ข้าราชการและพนักงานทุกคน  จึงขอขอบคุณทุกท่าน  ทุกองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ  ที่ได้ให้ความร่วมมือใน
การพัฒนาท้องถิ่นมา  ณ  โอกาสนี้ด้วย 
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