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รายงานแสดงผลการปฏบิัติงานของนายกเทศมนตรีตามนโยบายทีไ่ด้แถลงไว้ 
ต่อสภาเทศบาลต าบลสร้างก่อ 

*************** 
 
เรียน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสร้างก่อท่ีเคารพ 
 

ตามท่ีคณะผูบ้ริหารเทศบาลต าบลสร้างก่อ    ไดบ้ริหารงานเทศบาลต าบลสร้างก่อตาม 
ท่ีไดแ้ถลงต่อสภาเทศบาลต าบลสร้างก่อ และเพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ข
เพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 13พ.ศ. 2552) มาตรา 48 ทศ  วรรคหา้  ไดก้  าหนดใหน้ายกเทศมนตรีจดัท ารายงานผล  
การปฏิบติังานตามนโยบายท่ีไดแ้ถลงไวต่้อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปีนั้น 
 

บดัน้ีไดส้ิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงขอรายงานผลการปฏิบติังานตามนโยบายการ 
บริหารเทศบาลต าบลสร้างก่อท่ีผา่นมา    ซ่ึงเป็นการปฏิบติังานตามอ านาจหนา้ท่ีของเทศบาลและเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนโดยใชว้ธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี    ค  านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เช่น การจดัท าแผนพฒันาเทศบาล   การจดัท างบประมาณ   การจดัซ้ือจดัจา้ง   การตรวจสอบการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบติังาน    การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร   ทั้งน้ีไดเ้ป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบขอ้บงัคบัตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด   อีกทั้งเป็นไปตามวสิัยทศัน์    ยทุธศาสตร์การพฒันา   
และแผนพฒันาทอ้งถ่ิน    ซ่ึงเทศบาลต าบลสร้างก่อไดก้ าหนดวสิัยทศัน์ของการพฒันาเทศบาลท่ีตอ้งการให้
เกิดข้ึนในอนาคตท่ีพึงประสงค ์  โดยยดึแนวทางการบริหารท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์และแผนพฒันา
จงัหวดัอุดรธานี  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   รวมทั้งสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งเป็นระบบเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนในทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง  ตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาทอ้งถ่ินดงัน้ี 
 
ยุทธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน การพฒันาคุณภาพชีวติ ชุมชน และสังคม  

แนวทางการพฒันา :  
1.1 แนวทางการพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน  

 (1) การพฒันาดา้นการคมนาคม   

     เป้าหมาย :  เพื่อก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก/ถนน 

ลูกรังในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐาน มีความสะดวก ปลอดภยัในการสัญจรไปมาและการขนส่งท่ีรวดเร็ว  

ก่อสร้างซ่อมแซม ปรับปรุงรางระบายน ้า ท่อระบายน ้า เพื่อระบายน ้าและป้องกนัน ้าท่วมขงัในชุมชน   

 

/(2) การพฒันา... 
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 (2) การพฒันาดา้นการจราจร 

     เป้าหมาย :  เพื่อท าใหก้ารใชถ้นนท่ีมีอยูใ่หมี้ประสิทธิภาพสูงสุดดา้นการจราจร รวมถึง 

การปรับปรุงแกไ้ขถนน เช่น การทาสี  ตีเส้น แบ่งช่องทาง ติดตั้งป้ายจราจร และการติดตั้งสัญญาณไฟ   

 (3) การพฒันาดา้นการสาธารณูปโภค 

     เป้าหมาย :  เพื่อขยายเขตไฟฟ้าใหป้ระชาชนมีไฟฟ้าใชอ้ยา่งทัว่ถึง   และเพื่อพฒันาระบบ 

ประปาให้ได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับ  ปรับปรุงและพฒันาแหล่งน ้ าเพื่อใช้ในการกักเก็บน ้ าในการผลิต

น ้ าประปา  ขยายเขตการให้บริการประปา  ประชาชนมีน ้ าประปาใช้ได้อย่างทัว่ถึงและเพียงพอต่อความ

ตอ้งการ  

 

1.2  แนวทางการพฒันาดา้นการศึกษา 

 เป้าหมาย :  เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนใหป้ระชาชนทุกกลุ่มอายสุามารถเขา้ถึงระบบ 

การศึกษาตามศกัยภาพ   จดัหายานพาหนะรับ-ส่งเด็กนกัเรียนอนุบาล  ส่งเสริมและพฒันาทกัษะครูศูนยเ์ด็ก

เล็กให้มีความรู้และพร้อมในการดูแลเด็กเล็กอย่างมีคุณภาพ  เด็กปลอดภยัและมีพฒันาการท่ีสมวยั  และ

ส่งเสริมให้ประชาชนเขา้ถึงระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อการศึกษา พฒันาความรู้ และเขา้ถึงระบบขอ้มูลข่าวสาร

และการบริการดา้นต่างๆ ของส่วนราชการภาครัฐ และภาคสังคม 

 

1.3  แนวทางการพฒันาดา้นการสาธารณสุข 

 เป้าหมาย :  เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินงานดา้นสุขภาพอนามยัของประชาชน  จดั 

ใหมี้รถพยาบาลฉุกเฉินรับส่งผูป่้วย 1669 ในชุมชน  การจดัตั้งกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถ่ินอย่าง

ทัว่ถึง  ถนนทุกสายไดรั้บการท าความสะอาดปราศจากขยะตกคา้ง และจะจดัใหมี้ศูนยน์นัทนาการเพื่อพฒันา

ศกัยภาพผูสู้งอาย ุ(โรงเรียนผูสู้งอาย)ุ ในเขตเทศบาล  

 

1.4  แนวทางการพฒันาดา้นการกีฬาและนนัทนาการ 

 เป้าหมาย :  เพื่อส่งเสริม สนบัสนุนการกีฬาและกิจกรรมนนัทนาการ   การออกก าลงักาย 

เพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามยัของคนในชุมชน  รวมทั้งการจดัหาสถานท่ี วสัดุอุปกรณ์กีฬาส าหรับการออก

ก าลงักายใหแ้ก่ชุมชน และสนบัสนุนการจดัตั้ง/การรวมกลุ่มของเยาวชนท่ีสร้างสรรคเ์พื่อการเล่นกีฬาต่อตา้น

ยาเสพติด   

/(1.5) แนวทาง... 
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1.5 แนวทางการพฒันาดา้นการสังคมสงเคราะห์ 

 เป้าหมาย :  เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนการใหค้วามช่วยเหลือสงเคราะห์ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ ผูป่้วย 

ติดเช้ือ และผูด้อ้ยโอกาสในสังคม  ส่งเสริมและสนบัสนุนเพื่อพฒันาศกัยภาพในการเพิ่มบทบาทสตรี /เด็ก

และเยาวชน ส่งเสริมใหมี้กลุ่ม/กองทุนพฒันาบทบาทสตรี  ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัตั้งโรงเรียนผูสู้งอายุ 

เพื่อพฒันาศกัยภาพและเพิ่มบทบาทของผูสู้งอาย ุ

1.6  แนวทางการพฒันาดา้นความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 

 เป้าหมาย :  เพื่อสนบัสนุน ส่งเสริมและป้องกนังานดา้นการรักษาความปลอดภยัในชีวติและ 

ทรัพยสิ์นของประชาชน  ติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะอยา่งทัว่ถึง  ติดตั้งระบบกลอ้งวงจรปิด CCTV  ใน

จุดส าคญัและจุดเส่ียงเพื่อดูแลความสะดวกปลอดภยัและรักษาความสงบเรียบร้อยใหแ้ก่ประชาชน  

 

ยุทธศาสตร์ที ่2 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน การพฒันาเศรษฐกจิชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 

แนวทางการพฒันา :  
      2.1  แนวทางการพฒันาดา้นการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน 

 เป้าหมาย :  เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน การฝึกอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบั

การประกอบอาชีพ  การประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายไดเ้สริมใหก้บัครอบครัว และการอุดหนุนกลุ่ม

อาชีพในชุมชน รวมทั้งการพฒันาเครือข่ายภาคการเกษตร 

      2.2  แนวทางการพฒันาดา้นการพฒันาเพื่อเพิ่มมูลค่าสินคา้และผลิตภณัฑ์ให้ไดม้าตรฐานเพื่อ

สร้างรายไดใ้หแ้ก่ประชาชน 

 เป้าหมาย :  เพื่อส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินคา้เกษตร  ส่งเสริมการรวมกลุ่มของ 

เกษตรกร  เพื่อให้เกิดแนวทางในการน าไปสู่การด าเนินงานของวสิาหกิจชุมชน และมีการจดัตั้งสหกรณ์ท่ีมี

ความเขม้แขง็ . ส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย ์ ส่งเสริมการใชค้วามรู้สมยัใหม่ควบคู่กบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อ

สร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัผลผลิต และส่งเสริมสนบัสนุนการปรับปรุงการใชท่ี้ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

ยุทธศาสตร์ที ่3 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน การศาสนา วฒันธรรม ประเพณแีละภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แนวทางการพฒันา :  
3.1 แนวทางการพฒันาดา้นการศาสนา ส่งเสริมขนบธรรมเนียม วฒันธรรมและ  

ประเพณีทอ้งถ่ิน 

เป้าหมาย :  เพื่อส่งเสริม ฟ้ืนฟู  ศิลปะ วฒันธรรม ดนตรี ขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นบา้น 
และปลูกจิตส านึกของประชาชน, เยาวชนในการประพฤติ ปฏิบติัตามขนบธรรมเนียม ประเพณีและ
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
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3.2 แนวทางการพฒันาดา้นการอนุรักษ ์สืบสาน ประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

 เป้าหมาย :  เพื่ออนุรักษ ์สืบสาน ประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ใหค้งอยูสื่บไป  

3.3 แนวทางการพฒันาดา้นการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

 เป้าหมาย :  เพื่อส่งเสริมประชาชนใหค้วามส าคญัและเห็นความส าคญัของการปลูกฝัง 

คุณธรรมและจริยธรรมซ่ึงจะเป็นตวัช่วยผลกัดนัให้ประชาชน ผูน้ าในชุมชน ตระหนกัและหนัมาสนบัสนุน

ส่งเสริมความเจริญงอกงามของเยาวชน และท าใหเ้ยาวชนมีความกลา้หาญทางจริยธรรม กลา้ท าส่ิงดีงามและ

เป็นแบบอยา่งท่ีดีในสังคม 
 

ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน การเมือง การบริหาร และการจัดการองค์กร 

แนวทางการพฒันา :  
     4.1  แนวทางการพฒันาดา้น การสนบัสนุนเพิ่มบทบาทของประชาชนใหเ้ขา้ใจกฎหมาย  การ 

ปกครองระบอบประชาธิปไตยและการส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน 

 เป้าหมาย :  เพื่อส่งเสริมและพฒันาความรู้ ความเขา้ใจในระเบียบ กฎหมายใหแ้ก่ประชาชน 

ส่งเสริมสนบัสนุนและเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินทั้งในระยะ

สั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว  กระบวนงานการจดัท างบประมาณ  กระบวนงานการจดัซ้ือจดัจา้ง  การ

ติดตามประเมินผลและการตรวจสอบการท างานของหน่วยงาน 
 

     4.2 แนวทางการพฒันาดา้น การพฒันาระบบการท างาน  การบริหารจดัการ  และการใหบ้ริการแก่

ประชานขององคก์ร 

 เป้าหมาย :  เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บความสะดวกรวดเร็ว มีมิตรไมตรี ความเอ้ืออาธร  

เท่าเทียมกนัระหว่างประชาชน  ฝ่ายการเมือง  และฝ่ายขา้ราชการประจ า  ประชาชนจะไดรั้บการเคารพใน

สิทธิ เสรีภาพ ไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายและระบบคุณธรรม  เจา้หนา้ท่ีเทศบาลจะตอ้งปฏิบติัหน้าท่ี

ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและไดรั้บค่าตอบแทนตามสิทธิท่ีจะพึงไดต้ามกฎระเบียบทุกประการ  การปฏิบติังาน

ตามอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน   โดยวิธีการบริหารกิจการ

บา้นเมืองท่ีดี Good Governance  และประชาชนตอ้งมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพฒันาเทศบาล  การจดัท า

งบประมาณ  การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบติังาน และมีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร มีความโปร่งใส  

ประชาชนสามารถตรวจสอบได ้ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่5 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน การจัดการป่าไม้ แหล่งน า้ และมลพษิส่ิงแวดล้อมในชุมชน 

แนวทางการพฒันา :  
     5.1 แนวทางการพฒันาดา้น การส่งเสริม รักษา ปรับปรุงทรัพยากรป่าไม ้
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 เป้าหมาย :  เพื่อรณรงคป์ลูกจิตส านึกใหป้ระชาชนเห็นความส าคญัของป่าไม ้  

การปลูกป่า การป้องกนัไฟป่า  การป้องปรามผูบุ้กรุกท าลายพื้นท่ีป่าและลกัลอบตดัตน้ไม ้ ตลอดจนการสร้าง

เครือข่ายจิตอาสาเพื่อเฝ้าระวงัป้องกนัการเกิดไฟป่า การประชาสัมพนัธ์ความส าคญัและการให้ขอ้มูลศึกษา

เก่ียวกบัป่าไมใ้นชุมชน และสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในดา้นอนุรักษป์าไมแ้ละทรัพยากรธรรมชาติ

ในกลุ่มเยาวชนและประชาชนในพื้นท่ี 
 

     5.2  แนวทางการพฒันาดา้น การปรับปรุงและพฒันาแหล่งน ้า 

 เป้าหมาย :  เพื่อการจดัการน ้าและพฒันาปรับปรุงแหล่งน ้าใหส้ามารถเก็บกกัน ้าไวใ้ช ้ 

เพียงพอส าหรับประชาชนเพื่อใชใ้นการเกษตร เพาะปลูก และเล้ียงสัตว ์  พฒันาปรับปรุง ขุดลอก แหล่งน ้ า

เดิมและจดัหาก่อสร้างแหล่งน ้ าแห่งใหม่ แหล่งน ้ าส ารอง  เพื่อให้สามารถเก็บกกัน ้ าเพียงพอส าหรับการผลิต

น ้ าประปาเพื่อบริการประชาชน และปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณโดยรอบแหล่งน ้ าในชุมชนให้สามารถใช้เป็น

สถานท่ีพกัผอ่น ออกก าลงักาย และใชเ้ป็นสถานท่ีจดักิจกรรมนนัทนาการของประชาชน  โดยประชาชนเขา้

มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการแหล่งน ้าในชุมชน 
 

     5.3  แนวทางการพฒันาด้าน การจดัการน ้ าเสีย  ขยะมูลฝอยและปัญหามลพิษส่ิงแวดล้อมใน

ชุมชน 

 เป้าหมาย :  เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการปัญหา 

มลพิษท่ีเกิดจากน ้ าเสียจากบา้น จากบ่อน ้ าเสีย บ าบดัน ้ าเสีย บ่อเกรอะ ในบา้นเรือน  ส่งเสริมและสนบัสนุน

ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยในชุมชน   ชุมชนปราศจากขยะมูลฝอยไม่เกิด

ปัญหามลพิษจากขยะ      มูลฝอย  เศษอาหาร ไขมนั สารอินทรีย ์และส่ิงปฏิกูลอ่ืนๆ ท าให้ส่ิงแวดลอ้มใน

ชุมชนสะอาด  ส่งเสริมและสนบัสนุนจดัตั้งกลุ่มและเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการขยะในชุมชน    

 
 รายละเอียดผลการปฏิบติังาน  ปรากฏตามโครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินงาน       ในรอบปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2564   หว้งระยะเวลาตั้งแต่  1  ตุลาคม  2563   ถึง  30  กนัยายน  2564  ตามรายงานผลการ
ปฏิบติังานตามค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลสร้างก่อซ่ึงเป็นไปตามยทุธศาสตร์การพฒันาและ
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.2561-2565 ) และแผนด าเนินการ ประจ าปี พ.ศ. 2564  ของเทศบาลต าบลสร้างก่อ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548  
(แกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี 3 พ.ศ.2561)  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธีิการจดัท างบประมาณของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2563  ปรากฏดงัน้ี.- 
 
 



 
 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

ท่ีจ่ายจาก 

 

เงินงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี  

พ.ศ. 2564 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

ท่ีจ่ายจาก 

 

เงินอดุหนนุเฉพาะกิจ  

ประจ าปี พ.ศ. 2564 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

ท่ีจ่ายจาก 

 

เงินสะสม  

ประจ าปี พ.ศ. 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ดา้น 

รายรบั รายจ่าย  

และเงินสะสม 

ประจ าปี พ.ศ. 2564 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงาน  

ประจ าปี พ.ศ. 2564 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


