
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตําบลทาขาม 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

 

เรียน  ทานประธานสภาเทศบาลตําบลทาขามท่ีเคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาขาม  และผูทรง
เกียรติทุกทาน 

ตามท่ีกระผม  ดาบตํารวจไพศาล  พุทธเหมาะ ไดกําหนดนโยบายการบริหารเทศบาลตําบล        
ทาขาม  ตามอํานาจหนาท่ีแหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  13)        
พ.ศ. 2552  และไดแถลงนโยบายการบริหารราชการตอสภาเทศบาลตําบลทาขาม  เม่ือวันท่ี  23  สิงหาคม  
2555  นั้น  และพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว  ไดกําหนดไวในมาตรา  48  ทศ  วรรคหา  ใหนายกเทศมนตรี
จัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภาเทศบาลเปนประจําทุกป  

บัดนี้  กระผม ดาบตํารวจไพศาล  พุทธเหมาะ  ในฐานะนายกเทศมนตรีตําบลทาขาม จึงขอ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภาเทศบาลตําบลทาขาม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 (วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)  

ทาน  ประธานสภาเทศบาลตําบลทาขาม  ท่ีเคารพ   

นับตั้งแตวันท่ี  15  กรกฎาคม   2555  เปนตนมา ท่ีผมและทานสมาชิกสภาเทศบาลไดรับ
ความไววางใจจากประชาชนในตําบล  เลือกใหเขามาบริหารการพัฒนาทองถ่ิน  ดวยความตั้งใจจริงท่ีจะพัฒนา
ทองถ่ินของเราใหมีความเจริญกาวหนาเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน  และเปนไปตามเจตนารมณของของประชาชนใน
ทองถ่ิน  ภายใตหลักการสําคัญ  2  ประการ 

ประการแรก  คือ  การสรางความสมานฉันทใหแกประชาชนตําบลทาขาม  ใหทุกภาคสวนได
รวมมือกันพัฒนาตําบลทาขามเพ่ือความสุขสามัคคีแกพ่ีนองประชาชน  กระผมไดมีความพยายามสงเสริมใหทุก
ภาคสวนของตําบลทาขาม  ไดเขามามีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาตาง ๆ อาทิ  สมาชิก    สภา
เทศบาล   กลุมสตรีแมบาน   กลุมพัฒนาสตรีตําบล   อาสาสมัครสาธารณสุข   กลุมผูสูงอายุ   กลุมเกษตรกร  
อปพร. กํานันผูใหญบาน  ประชาคมหมูบาน  หนวยงานภาครัฐในพ้ืนท่ี  รวมไปจนถึงกลุมองคกรตาง ๆ ใน
พ้ืนท่ี 

ประการท่ีสอง  คือ  การสรางความสมดุลในการพัฒนาทองถ่ินในทุก ๆ ดาน  โดยใหความสําคัญ
แกบทบาทการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน  และกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานของ
เทศบาลตําบลทาขามเพ่ือใหอยูในกรอบแนวทางของการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  โดยกระผมไดสงเสริมให
ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบโครงการกอสรางพ้ืนฐานสําคัญตาง ๆ และจะไดพยายาม
สนับสนุนใหไดเขามามีสวนรวมในเรื่องอ่ืน ๆ ตอไป 
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กระผม  ดาบตํารวจไพศาล  พุทธเหมาะ ไดปฏิบัติงานและบริหารกิจการของเทศบาลตําบล        
ทาขาม ตามนโยบายท่ีไดแถลงตอสภาเทศบาลตําบลทาขาม ท้ัง  7  ดาน  ดังนี้   

  1. นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
     1.1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคดานตาง ๆ เชน ขยายเขตไฟฟาเพ่ือท่ีอยูอาศัยและ 
                             การเกษตร   ขยายเขตประปาเพ่ือการอุปโภคบริโภคใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในเขต 
                             เทศบาลตําบลทาขาม ใหประชาชนไดรับความสะดวก โดยเทาเทียมกันและท่ัวถึง 
      1.2 การติดตั้งไฟฟาสองสวางสาธารณะตามจุดเสี่ยง  จุดอันตรายใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
      1.3 การกอสรางและปรับปรุงถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง รวมท้ังกอสรางรางระบายน้ํา 
                               ตามถนนและซอยในหมูบาน 

1.4 การพัฒนาแหลงน้ํา โดยการขุดลอกลําเหมือง ลําหวย อางเก็บน้ํา วางทอน้ําเพ่ือใช  
      ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 

      1.5 การติดตั้งปายซอยในหมูบานเพ่ือความสะดวกในการคมนาคม 

  2. นโยบายดานเศรษฐกิจ 
      2.1 การสงเสริมอาชีพ เพ่ิมรายได ลดรายจาย โดยการอบรมวิชาชีพแกกลุมสตรีแมบาน 
                               และผูสนใจ  เพ่ือการประกอบอาชีพและเพ่ือความอยูดีกินดี 
      2.2 การสงเสริมการทองเท่ียว  โดยการพัฒนาพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลใหสะอาด  สวยงาม 
                               นาอยู  นาอาศัย  และเปนจุดพักของนักทองเท่ียว  เพ่ือกระตุนการใชจาย 
      2.3 การจัดตั้งกองทุนเพ่ือการเกษตร เชน ปุย สารจํากัดแมลงและวัชพืช  เครื่องจักรกล 
                               เพ่ือการเกษตรเพ่ือลดตนทุนการผลิตรวมท้ังการรวมกลุมเพ่ือการตอรองราคาสินคา 
                               และผลผลิตทางการเกษตร 
    2.4 การจางแรงนักเรียน/นักศึกษา  ในชวงปดภาคเรียน  เพ่ือใหมีรายไดเพ่ือการศึกษา 
                                และลดคาใชจายของผูปกครอง 
 

 3. นโยบายดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
     3.1 การปรับปรุงภูมิทัศนในเขตเทศบาล ถนน  ทางเทา ใหมีสภาพแวดลอมดี สะอาด 
                                 สวยงาม  
                           3.2 การสงเสริมการลด คัดแยกขยะ เพ่ือลดมลภาวะและลดคาใชจายในการกําจัด  
                                ขยะอยางเปนระบบ 
      3.3 การสงเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวดวยการปลูกตนไมในท่ีหรือทางสาธารณะ 

 4. นโยบายดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี 
     4.1 การขยายการศึกษาจากศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  เปนโรงเรียนอนุบาล  เพ่ือสงเสริม 
           การศึกษาของเด็กใหครอบคลุมท่ัวถึง และเพ่ือเปนการลดคาใชจายของผูปกครอง  
                                 รวมท้ังอุดหนุนงบประมาณแกโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลทาขาม 
     4.2 สนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและกิจกรรมทุกศาสนา รวมท้ังฟนฟู 
    วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม 
     4.3 การติดตั้งอินเตอรเน็ตไรสายเพ่ือสงเสริมการศึกษา การอบรม รวมท้ังเพ่ือการ 
   สื่อสารและการติดตามขาวสารท่ีทันสมัยและทันเหตุการณ  ใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
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     4.4 ดําเนินการจัดใหมีการสอนพิเศษกับนักเรียนในชวงปดภาคเรียน เพ่ือการใชเวลา 
   วางใหเปนประโยชน กระตุนใหมีการเรียนตอในระดับสูงข้ึน และเปนการลด 
   คาใชจายของผูปกครองในการเรียนเสริมของบุตรหลาน 

 5. นโยบายดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสาธารณสุข 
     5.1 การสงเสริมสุขภาพประชาชนตั้งแตอยูในครรภจนถึงผูสูงอายุ  เพ่ือสุขภาวะไม 
  เจ็บปวยดวยโรคท่ีสามารถปองกันไดมีคุณภาพชีวิตท่ีดีเกิดและตายอยางมีศักดิ์ศรี 
     5.2 การปองกันและควบคุมโรคติดตอ เชน การพนหมอกควันปองกันโรคไขเลือดออก 
    การฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาเปนตน 
       5.3 การจัดตั้งหนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน (EMS) มีรถบริการรับ-สง ยามเจ็บไขได 
   ปวยอยางทันทวงที ลดภาวการณเกิดความพิการทุพลภาพสงเสริมการเขาถึง 
   บริการทางการแพทยและสาธารณสุขอยางท่ัวถึงและเทาเทียมกัน 
     5.4 การสงเสริม  โดยการจัดซ้ืออุปกรณออกกําลังกายในรม  จัดตั้งศูนยออกกําลังกาย  
                                 (Fitness center) ปรับปรุงสวนสุขภาพ ปลูกตนไม ดอกไม เพ่ิมอุปกรณออก 
   กําลังกายกลางแจง  เพ่ือเปนสถานท่ีออกกําลังกายและพักผอนหยอนใจ 
     5.5 การสงเสริมใหมีการรวมกลุมสรางสุขภาพ  กลุมออกกําลังกาย  พรอมท้ังปรับปรุง 
                                 สนามกีฬาใหไดมาตรฐาน  เพ่ือกระตุนการออกกําลังกายทุกเพศทุกวัย 
     5.6 การสงเสริมคุณภาพชีวิต  ดูแลผูดวยโอกาส เชน  คนพิการ  ผูยากไร  ผูไรท่ีพ่ึง   
    ใหสามารถใหชีวิตไดอยางเปนปกติสุข  ใหครอบคลุมท่ัวถึง 
      5.7 การและสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพ้ืนท่ีรวมกับ 
    สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ   

 6. นโยบายดานการบริการสังคม  การรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิต 

     และทรัพยสิน     
      6.1 การสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการหมูบานและกลุมตาง ๆ 
                            6.2 การอุดหนุนงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชน (กองทุนออมทรัพยวันละบาท) 
      6.3 การติดตั้งกลองวงจรปดเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
      6.4 การสงเสริมการรวมกลุมของเยาวชนเพ่ือทํากิจกรรมตาง ๆ ในทางสรางสรรค            
                                 ปองกันยาเสพติด 
      6.5 การติดตั้งเสียงไรสายครอบคลุมทุกหมูบาน  เพ่ือใหประชาชนไดรับรูขอมูล 
    ขาวสารท่ีทันสมัย  ทันเวลาและเปนปจจุบัน 
      6.6 การออกบริการจายเบี้ยยังชีพถึงหมูบานเพ่ือความสะดวกของผูสูงอายุ และ 
     คนพิการ 

 7. นโยบายดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีและการพัฒนาการเมือง 
                          7.1  การกระตุนและสงเสริมใหประชาชนสามารถตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาล 
                         7.2 การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมืองใหมีความ 
                               เขมแข็งทางการเมือง  โดยยึดหลักคุณธรรม 
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     7.3 การบริหารงานตามหลักบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี   กลาวคือ   ยึดหลักนิติธรรม       
                                 หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และ 
                                 หลักความคุมคา 

  เปาหมายของการพัฒนา  คือ  ใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินและมีสวนรวม
ทางการเมืองอยางตอเนื่องทุกข้ันตอน  เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐอยางมีศักยภาพ 

 
เพ่ือเปนการนําขอเสนอของประชาชน  สภาพปญหาตาง ๆ การนํานโยบายไปสูการปฏิบัติให

บังเกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ใหประชาชนไดรับบริการสาธารณะอยางท่ัวถึง  จึงไดกําหนดวิสัยทัศนการ
พัฒนา  พันธกิจ  จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา  ยุทธศาสตรการพัฒนา  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินโดยการมี
สวนรวมจากชุมชนและผูแทนจากภาคเอกชน  องคกรชุมชน  ผูทรงคุณวุฒิผูนําชุมชน  สวนราชการ  ในรูปของ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลทาขาม  ดังท่ีกระผมจะนําเรียนดังนี้ 

วิสัยทัศนการพัฒนา   “บริหารงานใหถูกตองโปรงใส  ใสใจหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี มุงพัฒนา 

ใหประชากินดีอยูดี ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 
   จดุมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 
 1. ระบบการคมนาคมขนสงสะดวก รวดเร็ว การใหบริการพ้ืนฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ท่ัวถึง  สามารถรองรับการพัฒนาเมืองในระยะยาว 
 2. ประชาชนในพ้ืนท่ีสามารถพ่ึงพาตนเองและมีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีพ 
 3. สิ่งแวดลอมไมเปนมลพิษตอประชาชน 
 4. ประชาชนมีสุขภาวะท่ีดีและไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึงและเทาเทียมกัน เปนคนมีคุณภาพดีท้ัง
รางกายสติปญญาและจิตใจ 

5. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เปนชุมชนปลอดยาเสพติด 
6. ภูมิปญญาทองถ่ิน วัฒนธรรม ประเพณีท่ีดีงามของทองถ่ิน มีการสืบทอดเปนเอกลักษณจากรุนสูรุน 
7. เทศบาลมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประชาชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินทุก

ดานและพึงพอใจในการใหบริการของเทศบาลในระดับดีมาก 
   
 พันธกิจ 

 พันธกิจท่ี  1 การสงเสริมใหตําบลทาขามเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมท่ีสะอาดและสวยงาม 
 พันธกิจท่ี  2 การสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนใหประชาชนมีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีพ ตามปรัชญา 
        เศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจท่ี  3 การสงเสริม อนุรักษ ฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 พันธกิจท่ี  4 สงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงท้ังรางกาย จิตใจ และสติปญญา 
 พันธกิจท่ี  5 สงเสริมใหประชาชนไดรับการศึกษาในระบบและนอกระบบอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 
 พันธกิจท่ี  6 การดูแลรักษาความสงบเรียบรอย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 พันธกิจท่ี  7 ดูแลเอาใจใส  ปองกันและแกไขปญหาโรคติดตอ โรคไมติดตอ โรคระบาด   
        และแกไขปญหายาเสพติดในตําบล 
 พันธกิจท่ี  8 เพ่ิมขีดความสามารถของภาคประชาชนใหมีสวนรวมทุกดาน 
 พันธกิจท่ี  9 การสงเสริมระบบการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามหลักธรรมาภิบาล    
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ทานประธานสภาเทศบาลตําบลทาขามท่ีเคารพ 

กระผมดาบตํารวจไพศาล  พุทธเหมาะ พรอมคณะผูบริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาลไดครบ
วาระการดํารงตําแหนงในวันท่ี  14  กรกฎาคม  พ.ศ.  2555  แตเม่ือหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติมี
คําสั่งท่ี  1/2557  ลงวันท่ี  25  ธันวาคม  พ.ศ.  2557  เรื่อง การไดมาซ่ึงสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร
ทองถ่ินเปนการชั่วคราว  สาระสําคัญโดยสรุปของคําสั่งดังกลาว กําหนดใหสมาชิกสภาทองถ่ินในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) และผูบริหารทองถ่ินทุกแหง ท่ีตองพนจากตําแหนงเนื่องจากครบวาระตั้งแตวันท่ี 
1 มกราคม พ.ศ. 2558 ยังคงอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไป และหากมีจํานวนสมาชิกไมครบหรือพน
จากตําแหนงในภายหลัง ใหสภาทองถ่ินคงจํานวนสมาชิกเทาท่ีมีอยูโดยไมตองคัดเลือกสมาชิกสภาทองถ่ินแทน
ตําแหนงท่ีวาง สําหรับกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินมีจํานวนเหลืออยูไมถึงก่ึงหนึ่งของจํานวนท่ีกฎหมายวาดวยการ
จัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนด ใหใชการสรรหาสมาชิกสภาทองถ่ินตามประกาศ คสช.ท่ี 85/2557  
กระผมยังคงปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดตามหลักการขางตนและแนวนโยบายของรัฐบาล  คณะรักษาความสงบ
แหงชาติในการปฏิรูปประเทศใหมีความสงบเรียบรอยจนถึงปจจุบัน 

กระผม  ไดรวบรวมผลการปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 และจัดทําเปนรายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภาเทศบาลตําบลทาขาม  โดยสรุปผลการดําเนินงานเปน  
3  ประเด็น  พรอมรายละเอียดดังนี้ 

(1) สรุปผลการใชจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
(2) สรุปผลการดําเนินงานตามนโยบาย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(3) รายละเอียดผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561   
มีรายละเอียดดังนี้ 
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(1) สรุปผลการใชจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

 
รายงานรายรับ รายจาย เปรียบเทียบกับประมาณการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันท่ี 30 กันยายน 2561 

 
ประเภทรายการ ประมาณการ รับจริง (+) สูง (-) ต่ํากวา 

ประมาณการ 
เงินรายรับ 
ภาษีอากร 
คาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต 
รายไดจากทรัพยสิน 
รายไดเบ็ดเตล็ด 
รายไดจากทุน 
ภาษีจัดสรร 
เงินอุดหนุนท่ัวไปตามอํานาจหนาท่ี 
 

 
2,565,000.00 

614,100.00 
501,000.00 

10,000.00 
5,000.00 

23,983,000.00 
28,000,000.00 

 

 
3,348,053.85 

597,978.80 
454,191.71 

2,230.03 
0 

28,778,003.93 
25,374,809.72 

 
+783,053.85 

-16,121.20 
-46,808.29 

-7,769.97 
-5,000.00 

+4,795,003.93 
-2,625,190.28 

รวมเงินรายรับตามงบประมาณ 56,178,100.00 58,965,270.73 +2,787,170.73 
    

ประเภทรายการ ประมาณการ จายจริง (+) สูง (-) ต่ํากวา 
ประมาณการ 

รายจาย 
งบกลาง 
เงินเดือนฝายการเมือง 
เงินเดือนฝายประจํา 
คาตอบแทน 
คาใชสอย 
คาวัสดุ 
คาสาธารณูปโภค 
คาครุภัณฑ 
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
รายจายอ่ืน 
เงินอุดหนุน 
 

 
12,365,105.00 

2,848,320.00 
15,648,067.00 

1,471,419.00 
6,826,800.00 
4,798,100.00 
2,887,581.00 
3,118,792.00 
1,133,600.00 

40,000.00 
5,040,316.00 

 

 
11,784,038.29 

2,848,320.00 
14,849,500.67 

217,481.75 
4,862,838.20 
3,689,122.87 
2,751,473.86 
2,827,976.00 
1,043.000.00 

29,375.00 
4,577,475.82 

 
-581,066.71 

0 
-798,566.33 

-1,253,937.25 
-1,963,961.80 
-1,108,977.13 

-136,107.14 
-290,816.00 

-90,600.00 
-10,625.00 

-462,840.18 

รวมเงินรายจาย 56,178,100.00 49,480,602.46 -6,697,497.54 
รายรับจริงสูงกวารายจายจริง  9,484,668.27  
หัก  เงินทุนสํารองเงินสะสม 25%  2,371,167.06  
คงเหลือเขาเปนเงินสะสม  7,113,501.21  

 
 



 

 
 

- 7 - 
 
 

(2) สรุปผลการดําเนินงานตามนโยบาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
 
การดําเนินงาน  

 เทศบาลตําบลทาขาม ไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ. 2561 
เม่ือวันท่ี 24 กันยายน พ.ศ. 2560 งบประมาณ 56,178,100 บาท (หาสิบหกลานหนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนแปด
พันหนึ่งรอยบาทถวน)  โดยเทศบาลตําบลทาขาม ไดดําเนินงานตามนโยบายดานตาง ๆ ตามโครงการท่ีบรรจุ
อยูใน เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจาํป พ.ศ. 2561 รายละเอียดดังนี้ 
 
รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 

ยุทธศาสตร จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการ 

งบประมาณ เบิกจาย 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

20 6,813,915.82 6,757,315.82 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1 25,000.00 35,300.00 

3.ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และ
ระบบนิเวศ 

4 200,000.00 157,941.04 

4.ยุทธศาสตรดานการอนุรักษและสืบ
สาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปญญาทองถิ่น 

8 1,015,000.00 865,560.00 

5.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 

27 16,690,800.00 16,143,654.10 

6.ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 

6 330,000.00 294,470.00 

7.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการ
บริหารจัดการบานเมืองท่ีด ี

18 3,309,000.00 3,116,247 

รวม 84 28,383,715.82 27,370,487.96 
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(3) รายละเอียดผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามนโยบายดานตาง ๆ  
โครงการท่ีมีการดําเนินงานและเบิกจายงบประมาณ 

   

ยุทธศาสตร 

งบประมาณตามเทศบัญญัติ เบิกจาย คิดเปน เบิกจายจากเงินสะสม ไมไดดําเนินการ 

จํานวน 
งบประมาณ 

จํานวน 
งบประมาณ 

รอยละ จํานวน 
งบประมาณ 

จํานวน 
งบประมาณ 

โครงการ โครงการ   โครงการ โครงการ 

1. การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

20 6,813,915.82 11 6,757,315.82 24.69 9 
  

3,305,000.00  
         -                        -    

2. การพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง 

3 125,000.00 

 

1 

 

35,300.00 

 

0.13 

     

     -    

          

          -    

 

2 

 

89,700.00 

3. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอมและระบบ
นิเวศน 

4 200,000.00 
4 157,941.04 0.58          -                       -    0 42,058.96 

4. การอนุรักษ และ
สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

9 1,115,000.00 
8 865,560.00 3.16          -                       -    1 249,440.00 

5. การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

31 17,080,800.00 27 16,143,654.10 58.98          -                       -    4 937,145.90 

6. การจัดระเบยีบ
ชุมชน สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบรอย 

6 330,000.00 
6 294,470.00 1.08          -                       -    0 35,530.00 

7. การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี 

22 3,400,000.00 18 3,116,247 11.39          -                       -    4 283,753.00 

รวม 95 

 

29,064,715.82 

 

75 

 

27,370,487.96 

 

100.00 

 

9 

 

3,305,000.00 

    

11  

 

1,637,627.86 
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 ท้ังนี้  การดําเนินการพัฒนาทองถ่ินในปท่ีผานมานั้น  จะประสบความสําเร็จไดก็ดวยความ
รวมมือของทุกฝาย  ท้ังผูนําชุมชนและสมาชิกสภาทองถ่ิน  ขาราชการสวนทองถ่ิน  หนวยงานราชการในพ้ืนท่ี  
หนวยงานภาคเอกชนและประชาชน  ตลอดท้ังองคกรตาง ๆ ท่ีไดรวมมือรวมใจกันทํางานเพ่ือใหเกิดประโยชน
ตอทองถ่ินและแกไขปญหาความตองการของประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดียิ่งข้ึน  และกระผมมีความตั้งใจ  
แนวแนท่ีจะนอมนํา “หลักธรรม  หลักทํา  ตามรอยพระยุคลบาท  10  ประการ” ของพระบาทสมเด็จ    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ซ่ึงทรงเปนแบบอยางท่ีดีงานในทุกดาน  มาปฏิบัติและการบริหารราชการ  
สมควรท่ีประชานทุกคนจะดําเนินตามรอยพระยุคลบาทดวยหลักปฏิบัติ  10  ประการ  ไดแก 

 ขอท่ี  1  ทํางานอยางผูรูจริง  และมีผลงานเปนท่ีประจักษ 
 ขอท่ี  2  มีความอดทน  มุงม่ัน  ยึดธรรมมะและความถูกตอง 
 ขอท่ี  3  ความออนนอมถอมตน  เรียบงาย  และประหยัด 
 ขอท่ี  4  มุงประโยชนคนสวนใหญเปนหลัก 
 ขอท่ี  5  รับฟงความเห็นของผูอ่ืน  และเคารพความคิดท่ีแตกตาง 
 ขอท่ี  6  มีความตั้งใจจริงและขยันหม่ันเพียร 
 ขอท่ี  7  มีความสุจริต  และความกตัญู 
 ขอท่ี  8  พ่ึงตนเอง  สงเสริมคนดีและคนเกง 
 ขอท่ี  9  รักประชาชน 
 ขอท่ี  10  การเอ้ือเฟอซ่ึงกันและกัน 

กระผมในนามของเทศบาลตําบลทาขาม  พรอมดวยคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล
ขาราชการและพนักงานทุกคน  จึงขอขอบคุณทุกทาน  ทุกองคกรและหนวยงานตาง ๆ  ท่ีไดใหความรวมมือใน
การพัฒนาทองถ่ินมา  ณ  โอกาสนี้ดวย 
 
 
 

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

 


