รายงานผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ตามนโยบายนายกเทศมนตรีตาบลศรีโพธิ์เงิน
นายสิทธิราช บาเหน็ด
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562

เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี
ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62)
---------------------------------------ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
มาตรา ๔๘ ทศ วรรค ๕ และวรรค 6 บัญญัติให้ นายกเทศมนตรีจัดทารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็ นประจาทุกปี และคาแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและ
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สานักงานเทศบาลด้วย นั้น
บั ด นี้ นายกเทศมนตรี ต าบลศรี โ พธิ์ เ งิ น ได้ จั ด ท ารายงานแสดงผลการปฏิ บั ติ ง านรอบปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 และได้แถลงต่อสภาเทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน แล้ วในคราวประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔๘ ทศ วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ จึงประกาศผลผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อ
สภาเทศบาล รอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2562

(นายสิทธิราช บาเหน็ด)
นายกเทศมนตรีตาบลศรีโพธิ์เงิน

คานา
เทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน เป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่รับผิดชอบดูแล
ประชาชนในเขตรับผิดชอบให้มีความอยู่ดีกินดี โดยมีนายกเทศมนตรีตาบลศรีโพธิ์เงิ น ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชน รับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบี ย บข้อบั งคับ และนโยบาย มีว าระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ ปี นับแต่วันเลื อกตั้ง ซึ่งได้มีกาหนดให้
นายกเทศมนตรีจัดทารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน
เป็นประจาทุกปี
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของเทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงินฉบับนี้ ได้จัดทาขึ้น เนื่องใน
โอกาสที่กระผม นายสิทธิราช บาเหน็ด นายกเทศมนตรี ตาบลศรีโพธิ์เงิน และคณะผู้บริหารได้บริหารราชการ
ของเทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน มาครบหนึ่งปีแล้ว ได้รวบรวมผลการปฏิบัติงานตั้งแต่วันวันที่ 1 ตุลาคม 2561
ถึ ง 30 กั น ยายน 2562 เพื่ อ ใช้ เ ป็ น เอกสารประกอบการแถลงผลการปฏิ บั ติ ง านในรอบปี ที่ ผ่ า นมาต่ อ
สภาเทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงินและปิ ดประกาศเผยแพร่ให้ ประชาชนทรายโดยทั่ว กัน และจะนานโยบายที่
เหลืออยู่พิจารณาดาเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรต่อไป
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รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตาบลศรีโพธิเ์ งิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เรียน ประธานสภาเทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน ที่เคารพ
ตามที่กระผม นายสิทธิราช บาเหน็ด นายกเทศมนตรีตาบลศรีโพธิ์เงิน ได้แถลงนโยบายการ
บริหารราชการของเทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน ต่อสภาเทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม
2555 ซึ่งได้กาหนดนโยบายการบริหารราชการไว้ตามกรอบแนวทางในการพัฒนาของนโยบาย รวม 6 ด้าน
ประกอบด้วย นโยบายด้านโครงการพื้นฐาน , นโยบายด้านเศรษฐกิจ , นโยบายด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา
และวัฒนธรรม , นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน , นโยบายด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนโยบายด้านการเมือง การบริหารและการบริการ
โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติด้วยการจัดทาโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาและสร้างความเจริญให้กับ
ท้องถิ่น รวมทั้งตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของท้องถิ่นและครอบคลุมภารกิจหน้าที่ที่กฎหมายกาหนดไว้
รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านตามนโยบายฉบั บ นี้ เป็ น การสรุ ป ผลการด าเนิ น งาน ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 ทุกโครงการและกิจกรรมเป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับนโยบายที่ได้แถลงไว้
ซึ่งกระผมได้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์และความพึงพอใจ
สูงสุด ตามที่ได้มุ่งหวังเอาไว้ภายใต้ข้อจากัดหลายประการ ซึ่งกระผมและคณะได้เข้ามาดาเนินการจนประสบ
ผลสาเร็จเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง โดยในการแก้ไขปัญหาเราจะมุ่งเน้นผู้คนส่วนใหญ่ให้ได้รับประโยชน์มาก
ที่สุด สาหรับโครงการขนาดใหญ่หรือโครงการริเริ่มใหม่ที่จะทาให้ประชาชนโดยส่วนรวมได้รับประโยชน์ จะมี
การเตรียมความพร้อมเพื่อดาเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา๔๘ ทศ วรรค ๕ ได้กาหนดให้นายกเทศมนตรีจัดทารายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจาทุกปี
กระผมจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริห ารเทศบาลตาบลศรีโ พธิ์เงิน
ประจาปี ๒๕62 ดังต่อไปนี้
1. วิสัยทัศน์ (Vision) “ชุมชนสะอาด โครงสร้างพื้นฐานสะดวก ประชาชนปลอดโรค ชีวิตปลอดภัย
การศึกษาก้าวไกล เมืองประชาธิปไตยและวัฒนธรรมยั่งยืน”
2. พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาระบบการบริการสาธารรูปโภคสาธารณูปการอย่างครอบคลุม
2. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาส
3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงในหมู่บ้าน/ชุมชน
/-2- 4.ส่งเสริมและ...

-24. ส่งเสริมและอนุรักประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ส่งเสริมการท่องเที่ยว
7. ส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย และการมีส่วนร่วมของประชาชน
3. ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การค้า การลงทุน และโลจิสติกส์
แนวทางพัฒนา
1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตร อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่า
แนวทางพัฒนา
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้าเพื่อการเกษตร
2. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาสให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์ และการสร้างความเข้มแข็งและ
มั่นคงในหมู่บ้าน/ชุมชน
แนวทางพัฒนา
1. พัฒนาป้องกันระบบบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
2 .ส่งเสริมกิจกรรมการดูแลป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
3. ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ กีฬานันทนาการ และการป้องกันแก้ไขโรคระบาด
โรคติดต่อต่างๆ
4. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
5. ส่งเสริมสนับสนุน คุณภาพชีวิตประชาชน เด็ก เยาวชน สตรี
ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่น
แนวทางพัฒนา
1. อนุรักษ์จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
2. ส่งเสริมทะนุบารุงศาสนาและจริยธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี
แนวทางพัฒนา
1. ปลูกจิตใต้สานึกการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. การดูแล ป้องกันพื้นที่เสี่ยงการพังทลายของดิน
3. ปลูกจิตใต้สานึกการดูแลป้องกันมลพิษจากขยะปัญหาหมอกควัน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
/-3- แนวทางการพัฒนา...

-3แนวทางพัฒนา
1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่สาธารณะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ในอนาคต
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการส่งเสริมบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางพัฒนา
1. ส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย และการมีส่วนร่วมของประชาชน
2. ส่งเสริมให้ความรู้บุคลากรท้องถิ่น ผู้นาหมู่บ้านชุมชนตัวแทนภาครัฐ พัฒนาระบบ
บริหารงานองค์กรและการบริการประชาชน
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย
4. นโยบายของคณะผู้บริหาร
1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 พัฒนา ปรับปรุงแหล่งน้าสาธารณะประโยชน์ตาบลศรีโพธิ์เงิน เพื่อให้มีน้าใช้ใน
การอุปโภคและการเกษตร รวมทั้งเป็นแหล่งกักเก็บน้าไว้ใช้ในช่วงเกิดภาวะหรือสถานการณ์ภัยแล้ง
1.2 พัฒนาปรับปรุง สนับสนุนและบูรณะระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้น
พื้นฐานเช่น ถนนต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยเฉพาะถนนทางการเกษตร รางระบายน้า ไฟฟ้าสาธารณะให้
ได้มาตรฐาน ครอบคลุมทั้งพื้นที่ของชุมชนและตรงตามความต้องการของประชาชน
1.3 ดาเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ของตาบลศรีโพธิ์เงินให้เป็นเมืองสวยงามและเป็น
เมืองน่าอยู่ จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ออกกาลังกายสาหรับประชาชนในตาบลศรีโพธิ์เงิน
1.4 จัดให้มีน้าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน
1.5 จัดทาป้ายบอกซอยต่างๆในหมู่บ้าน
1.6 ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการอื่นที่มีหน้าที่ในการ
จัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
2.1 ดาเนินการจัดทางบประมารและปรับปรุงระบบภาษีและแผนงานการบริหาร
ทรัพย์สินของเทศบาลให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดรวมทั้งปรับลดรายจ่ายที่ไม่จาเป็น
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ การฝึกอบรมอาชีพ กลุ่มผู้สนใจและ
การรวมกลุ่มอาชีพต่างๆในอันที่จะนาความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมอาชีพไปประกอบอาชีพเพื่อเสริมสร้าง
รายได้ให้กับประชาชนตลอดจนส่งเสริมการผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP ของตาบลให้ได้มาตรฐานเพื่อ
เพิ่มมูลค่าและรายได้ให้แก่ประชาชน
2.3 จัดให้มีการถ่ายทอกความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ การ
จัดการและการตลาดให้กับประชาชนในท้องถิ่นฝนรูปแบบของการฝึกอบรม การสัมมนาและการจัดการทัศน
ศึกษาดูงานด้านการอาชีพ
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-43. นโยบายด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.1 สนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบให้มี
มาตรฐาน
3.2 ให้การสนับสนุนสถานศึกษาในเขตเทศบาล ให้เกิดบูรณาการทางการศึกษา
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและกีฬา
3.3 ส่งเสริม สนับสนุน ปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อการกีฬาทุกกลุ่มวัย รวมทั้งจะส่งเสริม
และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การกีฬาให้กับชุมชนเพื่อจะได้อุปกรณ์กีฬา เล่นกีฬา ออกกาลังกาย เพื่อส่งเสริม
สุขภาพอนามัยของร่างกายอันส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรศาสนาทุกศาสนา
3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการธารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามประจาเทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน
3.6 ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนทุกระดับ
3.7 ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
4. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและ
ผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล
4.2 สนับสนุนมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดทุก
ประเภท
4.3 สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4.4 การสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ
4.5 การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
4.6 การส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม
4.7 ส่งเสริมการสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็งโดยส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวมี
ความรัก ความเข้าใจ มีจิตสานึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อสังคม รู้จักบทบาท และหน้าที่ตนเองไม่สร้างปัญหา ไม่
เป็นภาระแก่สังคม
4.8 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาในทุกๆด้าน
4.9 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณธรรม อบรมจริยธรรม ศีลธรรมให้กับ
นักเรียนในโรงเรียน
5. นโยบายด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
5.1 สนับสนุนให้มีการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ภูมิปัญญาของแพทย์แผนไทยมาใช้
ร่วมกับการรักษาพยาบาลในแบบแพทย์แผนปัจจุบัน อันจะช่วยลดการใช้ยาปฏิชีวนะที่จะนามาซึ่งภาวะโรคไต
ได้ในภายหลัง
5.2 จัดให้มีบริการรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งจากบ้านและแหล่งสถานพยาบาลให้ไปทา
การรักษาได้ทันท่วงที
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-55.3 สร้างเสริมสุขภาพและสนับสนุนการป้องกันและระงับโรคติดต่อต่างๆโดยเน้น
กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ร่วมกับหน่วยงานรัฐเช่นสถานพยาบาลในพื้นที่ ตลอดจนกลุ่มอาสา
ต่างๆที่อยู่ในตาบล
5.4 ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
5.5 ส่งเสริมการปลูกป่าชุมชน และพื้นที่สาธารณะตลอดจนพื้นที่ในชุมชนหมู่บ้าน
ต่างๆเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดปัญหาโลกร้อน
5.6 รณรงค์คัดแยกขยะ
5.7 จัดหารถบรรทุกขยะและเพิ่มอัตราการออกบริการในการจัดเก็บขยะในชุมชนให้
มากขึ้นกว่าเดิม
6. นโยบายด้านการเมือง การบริหารและการบริการ
6.1 ส่งเสริมด้านการเมือง การปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตยโดยมุ่งเน้น
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของเทศบาลโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือยึดหลัก
ธรรมาภิบาล
6.2 ส่งเสริมและสร้างขวัญกาลังใจ ความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับบุคคลากรภายใน
องค์กรโดยการบริหารงานบนพื้นฐานของความถูกต้องยุติธรรมและความโปร่งใสโดยยึดหลักคุณธรรมรวมทั้ง
พัฒนาคุณภาพและศักยภาพของบุคลากรให้มีจิตสานึกต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้บริการประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ของทางราชการ
6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรของเทศบาล เช่นผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ให้ได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อจักบริการสาธารณะให้ประชาชนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างคุ้มค่า
6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนทั้ง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการวางแผนพัฒนาเทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงินเจริญก้าวหน้า
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-65. การวางแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงินได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 และเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนเช่นการประชาชน เช่นการประชาคมการประชุม
คณะกรรมการชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนามาจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2564) ต่อไป
ยุทธศาสตร์
1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การค้า การลงทุนและโลจิสติกส์
2. การพัฒนาการสร้างความ
เข้มแข็งให้ภาคเกษตรอุตสาหกรรม
เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความ
เข้มแข็งและมั่นคงในหมู่บ้าน/ชุมชน
4. การพัฒนาการอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
5. การพัฒนาการอนุรักษ์และ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว
7. การพัฒนาส่งเสริมบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
รวม

ปีที่ 1 2561
จานวน
งบ
โครงการ
ประมาณ
43
11,361,550

ปีที่ 2 2562
จานวน
งบ
โครงการ
ประมาณ
31
7,111,350

ปีที่ 3 2563
จานวน
งบ
โครงการ
ประมาณ
30
4,434,350

ปีที่ 4 2564
จานวน
งบ
โครงการ
ประมาณ
28
7,296,350

รวม
จานวน
โครงการ
132

งบ
ประมาณ
30,203,600

5

210,000

15

90,000

14

1,655,000

4

215,000

38

2,170,000

43

3,607,000

42

3,440,000

43

3,936,000

41

3,461,000

169

14,444,000

7

220,000

6

190,000

6

190,000

6

190,000

24

760,000

8

285,000

7

185,000

7

185,000

7

185,000

29

840,000

1
11

30,000
10,785,000

1
16

30,000
2,124,000

1
11

30,000
1,135,000

1
9

30,000
1,100,000

4
47

12,000
15,144,000

118

26,498,550

118

13,170,350

112

11,565,350

96

12,477,350

443

63,681,600
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-7รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์
1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การค้า การลงทุนและโลจิสติกส์
2. การพัฒนาการสร้างความ
เข้มแข็งให้ภาคเกษตรอุตสาหกรรม
เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความ
เข้มแข็งและมั่นคงในหมู่บ้าน/ชุมชน
4. การพัฒนาการอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
5. การพัฒนาการอนุรักษ์และ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว
7. การพัฒนาส่งเสริมบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
รวม

ปีที่ 1 2561
จานวน
งบ
โครงการ
ประมาณ
43
11,361,550

ปีที่ 2 2562
จานวน
งบ
โครงการ
ประมาณ
31
7,111,350

ปีที่ 3 2563
จานวน
งบ
โครงการ
ประมาณ
30
4,434,350

ปีที่ 4 2564
จานวน
งบ
โครงการ
ประมาณ
28
7,296,350

รวม
จานวน
โครงการ
132

งบ
ประมาณ
30,203,600

5

210,000

15

90,000

14

1,655,000

4

215,000

38

2,170,000

43

3,607,000

42

3,440,000

43

3,936,000

41

3,461,000

169

14,444,000

7

220,000

6

190,000

6

190,000

6

190,000

24

760,000

8

285,000

7

185,000

7

185,000

7

185,000

29

840,000

1
11

30,000
10,785,000

1
16

30,000
2,124,000

1
11

30,000
1,135,000

1
9

30,000
1,100,000

4
47

12,000
15,144,000

118

26,498,550

118

13,170,350

112

11,565,350

96

12,477,350

443

63,681,600
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-86. การจัดทางบประมาณ
ผู้บริหารเทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 โดยมีโครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
จานวน 82 โครงการ งบประมาณ 7,877,845.00 บาท สามารถจาแนกยุทธศาสตร์ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การค้า การลงทุนและ
โลจิสติกส์
2. การพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตร
อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตทรัพยากรมนุษย์และการสร้าง
ความเข้มแข็งและมั่นคงในหมู่บ้าน/ชุมชน
4. การพัฒนาอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
5. การพัฒนาการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ดี
6. การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว
7.การพัฒนาส่งเสริมบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี
รวม
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งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
พ.ศ.2562
1,805,200.00

1

30,000.00

34

5,321,845.00

11

163,000.00

7

70,300.00

1
11
82

20,000.00
467,500.00
7,877,845.00

โครงการ

7. สรุปโครงการที่ได้ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ลาดับ
รายการ
ที่
1 โครงการก่อสร้างถนนคสล.โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จ (ไม่ระบุยี่ห้อคอนกรีต
ผสมเสร็จ)สายภายในสานักงานทต.ศรีโพธิ์เงิน
2 โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้าคสล.ซอยบ้านนายเปล่ง หมู่ที่ 5
3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคสล.สานักงานทต.ศรีโพธิ์เงิน
4 โครงการก่อสร้างอาคารคลุมเครื่องออกกาลังกายทต.ศรีโพธิ์เงิน
5 โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักบริเวณเหมืองสาธารณะ
ประโยชน์หลังห้องน้าสาธารณะทต.ศรีโพธิ์เงิน หมู่ที่ 5
6 โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก สายทางสาธารณะประโยชน์
ติดบริเวณที่ดินนายแก้ว พีระบรรณ หมู่ที่ 6

งบประมาณ
(บาท)
292,500
36,000
217,000
110,000
220,000
211,000
/-9- ลาดับที่ 7...

-9ลาดับ
รายการ
ที่
7 โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก สายทางสาธารณะประโยชน์
ติดบริเวณที่ดิน นายจันทร์ ส่องแสง หมู่ที่ 3
8 โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก สายทางสาธารณะประโยชน์
ติดบริเวณที่ดินนายศรีนวล ราชคม หมู่ที่ 2
9 โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมผนังคอนกรีตรัดหน้าท่อ สายทาง
สาธารณะประโยชน์ติดบริเวณที่ดินนางนรดา จาจุมปา หมู่ที่ 2
10 โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมผนังคอนกรีตรัดหน้าท่อ สายทาง
สาธารณะประโยชน์ติดบริเวณที่ดินนางสุวรรณา อินทะนนท์ หมู่ที่ 2
11 โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมผนังคอนกรีตรัดหน้าท่อ สายทาง
สาธารณะประโยชน์ติดบริเวณที่ดินนายติ๊บ วงค์เวียน หมู่ที่ 5
12 โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมผนังคอนกรีตรัดหน้าท่อสายทาง
สาธาณะประโยชน์ติดบริเวณที่ดิน นายยศ เครือวัง หมู่ที่ 5
13 โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมผนังคอนกรีตรัดหน้าท่อสายทาง
สาธารณะประโยน์ติดบริเณที่ดินนายวิชัย บาเหน็ด หมู่ที่ 7
14 โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมผนังคอนกรีตรัดหน้าท่อสายทาง
สาธารณะประโยชน์ติดบริเวณที่ดินนายสมพงษ์ ใจการ หมู่ที่ 8
15 โครงการต่อเติมห้องปลัดเทศบาล
16 โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางสาธารณะประโยชน์ติดบริเวณ
ที่ดินนายศรีนวล ราชคม หมู่ที่ 6
17 โครงการสนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐตามนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาลและคสช. จานวน 6 โครงการ
1. สายหนองวังหลวงฝั่งตะวันออก
2. สายหนองวังหลวงฝั่งตะวันตก
3. สายห้วยขอน หมู่ที่ 7 เชื่อมหมู่ที่ 8
4. สายฟาร์มหมู หมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 8
5. สายคลองชลประทาน หมู่ที่ 1
6. สายร่องแซะ หมู่ที่ 2

งบประมาณ
(บาท)
300,000
73,000
14,000
14,000
12,000
14,000
8,500
7,000
23,800
11,500
ดาเนินการโดย
กองพันทหารช่าง
ค่ายบุรฉัตร
ราชบุรี

2. ด้านเศรษฐกิจ
ลาดับ
รายการ
ที่
1 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรีตาบลศรีโพธิ์เงิน

งบประมาณ
(บาท)
30,000
/-10- 3. ด้านการศึกษา...

-103. ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาวัฒนธรรม
การศึกษา
ลาดับ
รายการ
ที่
1 โครงการอาหารกลางวัน
2 โครงการส่งเสริมสื่อและอุปกรณ์การศึกษาเพื่อนักศึกษาและประชาชนตาบล
ศรีโพธิ์เงิน
โครงการสายใยรักจากลูกถึงแม่
3 สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.ศรีโพธิ์เงิน
4 สนับสนุนอาหารเสริม(นม)เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.ศรีโพธิ์เงิน
5 สนับสนุนอาหารเสริม(นม)เด็กโรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา
6 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.ศรีโพธิ์เงิน
7 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฉลาดสมวัยด้วยน้าปลาเสริมไอโอดีน
8 โครงการเวทีส่งเสริมกิจกรรมบทบาทของเด็กและเยาวชนตาบลศรีโพธิ์เงิน

งบประมาณ
(บาท)
448,000
10,000
1,000
142,100
55,570
214,615
1,000
1,500
29,290

กีฬา
ลาดับ
รายการ
ที่
1 โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงวัย ใส่ใจผู้สูงอายุตาบลศรีโพธิ์เงิน

งบประมาณ
(บาท)
5,000

ศาสนาวัฒนธรรม
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายการ
โครงการอบรมให้ความรู้พิธีกรรมทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น
โครงการนมัสการสรงน้าพระธาตุจอมคีรี
โครงการไว้สาพระพุทธศรีมงคล
โครงการสรงน้าพระธาตุขุนน้า
โครงการจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และสรงน้าพ่อขุนเม็งรายมหาราช
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเภอป่าแดดคราวที่
จะมีการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์”
โครงการสรงน้าพระธาตุจาเมือง
โครงการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง
โครงการจัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

งบประมาณ
(บาท)
18,498
3,000
10,000
10,000
20,000
5,000
20,000
10,000
8,400
1,000

/-11-4.ด้านการพัฒนา...

-114. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมและชุมชน
ลาดับ
รายการ
ที่
1 โครงการจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการประชาชน ทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่และสงกรานต์
2 โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตาบลศรีโพธิ์เงิน
3 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลศรีโพธิ์เงิน
4 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่
ผู้สูงอายุ
5 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ ตามโครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ
6 สงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์

งบประมาณ
(บาท)
10,400
29,750
100,000
2,586,000
762,400
114,000

5. ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สาธารณสุข
ลาดับ
ที่
1
2
3
4

รายการ
สมทบระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น(กองทุนสุขภาพตาบล)
โครงการการแพทย์ฉุกเฉินประจาตาบลศรีโพธิ์เงิน
โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
โครงการผ่าตัดทาหมันเพื่อลดจานวนสุนัขและแมวที่เป็นสัตว์พาหะของโรค
พิษสุนัขบ้าและแมวที่ไม่มีเจ้าของในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

งบประมาณ
(บาท)
80,000
เบิกจากจ้างเหมา
160,000
5,000

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5

รายการ
โครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว
โครงการบวชป่าชุมชน
โครงการจัดหาพันธุ์ปลาปล่อยแหล่งน้าธรรมชาติ
โครงการปลูกหญ้าแฝก
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาวิกฤติหมอกควันและจัดทาแนวเขตกันไฟป่า

งบประมาณ
(บาท)
1,250
250
250
250
15,000
/-12- 6.ด้านการเมือง...

-126. ด้านการเมือง การบริหารและการบริการ
ลาดับ
รายการ
งบประมาณ
ที่
(บาท)
1 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
7,280
2 โครงการจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบวันสวรรคตและวันพระราชสมภพของ
2,000
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
3 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
2,000
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
4 โครงการจัดงานเนื่องในวันปิยมหาราช
2,000
5 โครงการจัดงานเนื่องในโอกาสพิธีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
2,000
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
6 โครงการจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
5,000
มหาภูมิพลอดุลเดช
7 โครงการจัดงานเนื่องในโอกาสพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
2,000
พระเจ้าอยู่หัว
8 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่จาเป็นในการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ฯ
ครุภัณฑ์สานักงาน (สานักปลัด)
- ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 4 ตู้
22,000
- โต๊ะพับพลาสติกไฟเบอร์สีขาว ขาเหล็กพับเก็บได้ จานวน 12 ตัว
24,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สานักปลัด
4,000
- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ GXA ขนาด 4,500 ANSI Lumens
จานวน 1 เครื่อง
21,800
- จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว จานวน 1 จอ
ครุภัณฑ์สานักงาน (กองคลัง)
11,000
- ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 2 ตู้
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง)
- เครื่องสารองไฟขนาด 800 VA จานวน 7 ตัว
17,500
ครุภัณฑ์สานักงาน (กองการศึกษา)
- เก้าอี้ผู้บริหาร จานวน 1 ตัว
5,000
- โต๊ะทางานเหล็ก จานวน 1 ตัว
6,800
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา
7,280
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(ขนาดหน้าจอไม่
22,000
น้อยกว่า 19 นิ้ว)
ครุภัณฑ์สานักงาน กองช่าง
- เก้าอี้ผู้บริหาร จานวน 1 ตัว
5,000
- ตู้เอกสารเหล็กแบบบานเลื่อนกระจก จานวน 2 ตู้
9,000
/-13- 8.ผลการเบิกจ่าย...

-138. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประมาณการรายรับปีงบประมาณ 2562
ประมาณการรายจ่ายปีงบประมาณ 2562

เท่ากับ 21,000,000.-บาท
เท่ากับ 20,990,000.-บาท

รายรับจริง ปีงบประมาณพ.ศ.2562
รายงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ภาษีอากร
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
รายได้จากทรัพย์สิน
รายได้เบ็ดเตล็ด
ภาษีจัดสรร
เงินอุดหนุนทั่วไป
รวม

รับจริง(บาท)
176,440.41
75,501.43
100,154.07
42,793.00
14,115,209.27
7,392,690.00
21,902,788.18

รายจ่ายจริง ปีงบประมาณพ.ศ.2562
รายงาน
1. งบกลาง
2. เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
3. เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
4. ค่าตอบแทน
5. ค่าใช้สอย
6. ค่าวัสดุ
7. ค่าสาธารณูปโภค
8. ค่าครุภัณฑ์
9. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
10. รายจ่ายอื่น
11. เงินอุดหนุน
รวม

รับจริง(บาท)
4,124,591.19
2,629,890.00
4,643,615.00
788,381.00
2,417,936.13
855,971.06
344,281.42
202,850.00
1,716,5400.00
11,000.00
727,680.00
18,462,595.80

/-14- สรุปผลการเบิกจ่าย...

-14สรุปผลการเบิกจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายการ
1. รับจริง
2. จ่ายจริง
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง

ยอดเงิน(บาท)
21,902,788.18
18,462,595.80
3,440,192.38

สรุปเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
รายการ
เงินสะสมที่สามารถนาไปใช้ได้

ยอดเงิน(บาท)
8,710,572.32

ตลอดระยะเวลาในการบริหารงานที่ผ่านมา กระผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล
ตาบลศรี โพธิ์เงิน ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่ วนร่วมในการสนับสนุนและส่ งเสริมการปฏิบัติงาน ส่งผลให้ การ
ดาเนินงานประสบผลสาเร็จด้วยดีตลอดมา และจะมุ่งมั่นพัฒนาเทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน ให้มีศักยภาพ นาไปสู่
ชุมชนที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป

(นายสิทธิราช บาเหน็ด)
นายกเทศมนตรีตาบลศรีโพธิ์เงิน

