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รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน 
ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตําบลส�องดาว 

ประจําป%งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลส�องดาวท่ีเคารพ 

ตามท่ีกระผม นายยุทธศาสตรB  ราชคํา ปลัดเทศบาลตําบลส6องดาว ปฏิบัติหน�าท่ี 
นายกเทศมนตรีตําบลส6องดาว ได�ปฏิบัติงานตามคําแถลงนโยบายการบริหารของนายกเทศมนตรีคนเดิมท่ีได�แถลงไว� 
ต6อสภาเทศบาลตําบลส6องดาว เม่ือวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธB ๒๕๕๗ ซ่ึงได�กําหนดนโยบายการบริหารราชการไว� ๙ ด�าน 
ประกอบด�วย ๑) นโยบายด�านการบริหารงานท่ัวไป (บริหารการจัดการ)  ๒) นโยบายด�านเศรษฐกิจ ๓) นโยบายด�าน
สังคม ๔) นโยบายด�านการเมือง ๕) นโยบายด�านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม      ๖) นโยบายด�านการปHองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ๗) นโยบายด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม ๘) นโยบายด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน ๙) นโยบายด�าน
การท6องเท่ียว การบริหาร โดยได�แปลงไปสู6การปฏิบัติด�วยการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมต6าง ๆ เพ่ือพัฒนาและสร�าง
ความเจริญให�กับท�องถ่ิน รวมท้ังตอบสนองต6อปKญหาความต�องการของท�องถ่ินและครอบคลุมภารกิจหน�าท่ีท่ีกฎหมาย
กําหนดไว� 

ดังนั้น เพ่ือให�เป9นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก�ไขเพ่ิมเติมจนถึง 
(ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๘ ทศ วรรค ๕ ได�กําหนดให�นายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายท่ีได�แถลงไว�ต6อสภาเทศบาลเป9นประจําทุกป; 

กระผมจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารเทศบาลตําบลส6องดาว  
ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซ่ึงครบทุกด�าน และแต6ละด�านก็ได�รวบรวมเข�าในยุทธศาสตรBของเทศบาลตําบล
ส6องดาว ซ่ึงมีอยู6ท้ังหมด ๕ ยุทธศาสตรBดังต6อไปนี้ 

๑. ยุทธศาสตร2ด"าน  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด�วย 
  แผนงานท่ี ๑ แผนงานการเกษตร 

ลําดับ กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ งบประมาณ การดําเนินการ 

๑ โครงการส6งเสริมเพาะเห็ดนางฟHาในครัวเรือน ๒๖,๙๘๐.- ดําเนินการแล�ว 
 รวม ๒๖,๙๘๐.-  

 
   

 

 

 

 

 

 



 

-๒- 

๓. ยุทธศาสตร2ด"าน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย2เพ่ือสร"างศักยภาพในการแข�งขัน 
  แผนงานท่ี ๑ การศึกษา 
  แผนงานท่ี ๒ สาธารณสุข 
  แผนงานท่ี ๓ งบกลาง 
โดยได�ดําเนินการกิจกรรม/โครงการพัฒนาเทศบาลตําบลส6องดาว ดังนี้ 
 

ลําดับ กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ งบประมาณ การดําเนินการ 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค6าใช�จ6ายการเรียนการสอน (รายหัว) รร.เทศบาลและ
ศูนยBพัฒนาเด็กเล็กบ�านหนองแซง จ6ายโครงการ
ดังต6อไปนี้ 
 - โครงการแข6งขันกีฬาสีปฐมวัยนักเรียน 
 - โครงการซ�อมอัคคีภัยในสถานศึกษา 
- โครงการแหล6งเรียนรู�ภูมิปKญญาท�องถ่ิน 
- โครงการส6งเสริมวันสําคัญและประเพณีไทย 
- โครงการเข�าค6ายคุณธรรม 
- โครงการส6งเสริมการเรียนรู�ทักษะด�านต6าง ๆ 
- โครงการจัดซ้ือเครื่อง Printer 
- โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรBชนิดต้ังโตXะ 
- โครงการจัดซ้ือครุภัณฑBสํานักงานโตXะคอมพิวเตอรB 
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศนBในโรงเรียน 
- โครงการจัดซ้ือวัสดุต6าง ๆ 
- โครงการจ6ายค6าสาธารณูปโภคในสถานศึกษา 

๒๙๕,๓๔๖.๕๐ 

 
 

๓๔,๙๖๕.๐๐ 
๑,๒๖๐.๐๐ 
๑,๕๐๐.๐๐ 

๑๙,๓๑๕.๐๐ 
๑,๐๐๐.๐๐ 

๔๙,๙๗๕.๐๐ 
๘,๐๐๐.๐๐ 

๕๑,๐๐๐.๐๐ 
๔,๔๗๐.๐๐ 

๑๔,๗๘๐.๐๐ 
๙๙,๙๓๓.๐๐ 

๙,๑๔๘.๕๐ 

ดําเนินการแล�ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓- 
ลําดับ กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ งบประมาณ การดําเนินการ 

๒ ค6าอุปกรณBการเรียน รร.เทศบาลส6องดาว ๓๕,๐๐๐.- ดําเนินการแล�ว 
๓ ค6ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู�เรียน              ๗๕,๒๕๐.- ดําเนินการแล�ว 
๔ ค6าหนังสือเรียน              ๓๕,๖๐๐.- ดําเนินการแล�ว 
๕ ค6าเครื่องแบบนักเรียน ๕๓,๔๐๐.- ดําเนินการแล�ว 
๖ จ6ายเบ้ียยังชีพผู�ปZวยเอดสB ๖๖,๕๐๐.- ดําเนินการแล�ว 
๗ จ6ายเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ ๔,๖๕๘,๔๐๐.- ดําเนินการแล�ว 
๘ จ6ายเบ้ียยังชีพผู�พิการ ๑,๓๙๙,๒๐๐.- ดําเนินการแล�ว 
๙ โครงการอาหารกลางวันศูนยBพัฒนาเด็กเล็ก           

บ�านหนองแซงและโรงเรียนเทศบาลส6องดาว 

๙๖๘,๘๐๐.- ดําเนินการแล�ว 

๑๐ ค6าอาหารเสริมนมศูนยBพัฒนาเด็กเล็กบ�านหนองแซง       ๙๒,๙๑๐.๓๖ ดําเนินการแล�ว 
๑๑ ค6าอาหารเสริมนมโรงเรียนเทศบาลส6องดาว ๒๘๙,๗๙๐.๑๘ ดําเนินการแล�ว 
๑๒ ค6าอาหารเสริมนมโรงเรียนสังกัด รร.สพฐ. ๖๙๘,๗๖๒.๔๖ ดําเนินการแล�ว 
๑๓ ค6าอาหารกลางวัน รร.สังกัดกรมสามัญ สพฐ.          ๘๐๖,๐๐๐.๐๐ ดําเนินการแล�ว 
๑๔ โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ๒๐,๐๐๐.- ดําเนินการแล�ว 
๑๕ ค6าใช�จ6ายอินเตอรBเน็ตโรงเรียน ๑๖,๘๐๐.- ดําเนินการแล�ว 
๑๖ ปรับปรุงห�องสมุดโรงเรียน ๑๐๐,๐๐๐.- ดําเนินการแล�ว 
๑๗ ค6าใช�จ6ายการพัฒนาแหล6งเรียนรู�โรงเรียน ๕๐,๐๐๐.- ดําเนินการแล�ว 
๑๘ ค6าใช�จ6ายในการพัฒนาครู ๑๘,๐๐๐.- ดําเนินการแล�ว 
๑๙ รณรงคBปHองกันยาเสพติดในสถานศึกษา ๒๑,๐๐๐.- ดําเนินการแล�ว 
๒๐ ค6าซ6อมแซมอาคารเรียน ๑๔๙,๐๐๐.- ดําเนินการแล�ว 
๒๑ โครงการสํารวจข�อมูลสัตวBและข้ึนทะเบียนสัตวBตาม

โครงการสัตวBปลอดโรค/คนปลอดภัยจากโรคสุนัขบ�า 
๓,๔๑๑.- ดําเนินการแล�ว 

๒๒ โครงการรณรงคBวัคซีนปHองกันโรคพิษสุนัขบ�าในสัตวB ๖๐,๐๐๐.- ดําเนินการแล�ว 
๒๓ โครงการหมู6บ�านต�นแบบจัดการขยะ ๖๕,๐๐๐.- ดําเนินการแล�ว 
๒๔ โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารสถานประกอบการ

ร�านค�าแผงลอย จําหน6ายอาหาร 
๕๐,๐๐๐.- ดําเนินการแล�ว 

๒๕ โครงการปHองกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 

๑๓๐,๐๐๐.- ดําเนินการแล�ว 

๒๖ โครงการปHองกันและควบคุมโรคไข�เลือดออก ๑๐๐,๐๐๐.- ดําเนินการแล�ว 
๒๗ โครงการกําจัดขยะต�นทาง ๔๘,๑๕๐.- ดําเนินการแล�ว 
๒๘ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย6าต�านภัยมะเร็ง ๖๕,๐๐๐.- ดําเนินการแล�ว 
๒๙ โครงการอบรมหมอหมู6บ�านในพระราชประสงคB ๖๕,๐๐๐.- ดําเนินการแล�ว 
๓๐ ค6าใช�จ6ายในการส6งเสริมกิจกรรมรักการอ6านใน

สถานศึกษาขององคBกรปกครองส6วนท�องถ่ิน 
๕๐,๐๐๐.- ดําเนินการแล�ว 

๓๑ โครงการจ�างครูอัตราจ�างหรือจ�างเหมาบริการสอน ๒๗๗,๙๙๙.- ดําเนินการแล�ว 



-๔- 
ลําดับ กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ งบประมาณ การดําเนินการ 

๓๒ โครงการอบรมสัมมนาการจัดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาขององคBกรปกครองส6วน
ท�องถ่ิน 

๔๔,๐๐๐.- ดําเนินการแล�ว 

๓๓ โครงการตรวจการปนเป[\อนในอาหารป; ๒๕๖๓ ๑๘,๐๐๐.- ดําเนินการแล�ว 
๓๔ จ6ายขาดเงินสะสมโครงการปHองกันอบรม (COVID – 19) ๖๖๑,๐๒๕.- ดําเนินการแล�ว 

 รวม ๑๑,๔๘๗,๓๔๔.๕๐  
 
๔.ยุทธศาสตร2ด"านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล"อมและบูรณาการอย�างสมดุลและย่ังยืน 

  แผนงานท่ี ๑ การเกษตร 
  แผนงานท่ี ๒ เคหะและชุมชน   
โดยได�ดําเนินการกิจกรรม/โครงการพัฒนาเทศบาลตําบลส6องดาว ดังนี้ 
 

ลําดับ กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ งบประมาณ การดําเนินการ 

๑ จ�างเหมาคนงานเก็บขยะ ๑,๐๐๕,๐๑๒.- ดําเนินการแล�ว 

    
 รวม ๑,๐๐๕,๐๑๒.-  

 
  ๕.ยุทธศาสตร2การบริหารกิจการบ"านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมภิบาลและความม่ันคง 
  แผนงานท่ี ๑ บริหารท่ัวไป 
  แผนงานท่ี ๒ การรักษาความสงบภายใน 
  แผนงานท่ี ๓ การศึกษา 
  แผนงานท่ี ๔ สาธารณสุข 
  แผนงานท่ี ๕ สร�างความเข�มแข็งของชุมชน 
  แผนงานท่ี ๖ เคหะและชุมชน 
  แผนงานท่ี ๗ อุตสาหกรรมและการโยธา 
  แผนงานท่ี ๘ การพาณิชยB   
โดยได�ดําเนินการกิจกรรม/โครงการพัฒนาเทศบาลตําบลส6องดาว ดังนี้ 
ลําดับ กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ งบประมาณ การดําเนินการ 

๑ โครงการฝfกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาล
ตําบลส6องดาว 

๑๓๒,๗๘๖.- ดําเนินการแล�ว 

๒ โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนเทศบาล ๙,๗๔๗.- ดําเนินการแล�ว 
๓ โครงการอบรมปHองกันและซ�อมแผนอัคคีภัยในสํานักงาน ๒๑,๓๕๒.- ดําเนินการแล�ว 
๔ โครงการจัดอบรมทบทวนอาสาสมัครปHองกันภัยฝZายพลเรือน ๒๑๓,๒๖๒.- ดําเนินการแล�ว 
๕ โครงการขยายเขตไฟฟHาแรงตํ่าและไฟสาธารณะ ๖๘,๐๖๑.๙๘ ดําเนินการแล�ว 
๖ โครงการติดต้ังไฟสาธารณะซอยเทศบาลบํารุง ๒ ๓๑,๑๑๗.๐๓ ดําเนินการแล�ว 



-๕- 
ลําดับ กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ งบประมาณ การดําเนินการ 

๗ โครงการก6อสร�างถนน คสล.ซอยนายบัวทอง ๓๓,๘๐๐.- ดําเนินการแล�ว 
๘ โครงการก6อสร�างถนน คสล.ซอยเพชรบํารุง ๓ ๔๒,๘๐๐.- ดําเนินการแล�ว 
๙ โครงการก6อสร�างถนน คสล.ซอยสาพิทักษB ๑ ๔๘๒,๐๐๐.- ดําเนินการแล�ว 

๑๐ โครงการก6อสร�างถนน คสล.ถนนโคกกลาง ๑ ๔๗๕,๐๐๐.- ดําเนินการแล�ว 
๑๑ โครงการก6อสร�างถนน คสล.ถนนชินอุรา ๒๘๐,๕๐๐.- ดําเนินการแล�ว 
๑๒ โครงการก6อสร�างถนน คสล.ถนนเทศบาลบํารุง ๖๒๐,๐๐๐.- ดําเนินการแล�ว 
๑๓ โครงการก6อสร�างถนน คสล.ข�างบ�านนายสุทธิชัย ชินมา ๘๑,๗๐๐.- ดําเนินการแล�ว 
๑๔ โครงการขยายผิวถนน คสล.ถนนเทศบาล – ปทุม ๑๑๙,๕๐๐.- ดําเนินการแล�ว 
๑๕ โครงการขยายผิวถนน คสล.ถนนเทศบาลพัฒนา ๖๗,๕๐๐.- ดําเนินการแล�ว 
๑๖ โครงการก6อสร�างถนน คสล.ซอยเทศบาล ๒๑ ๔๒๕,๐๐๐.- ดําเนินการแล�ว 
๑๗ โครงการก6อสร�างถนน คสล.ซอยเทศบาล ๒๒ ๔๘๘,๐๐๐.- ดําเนินการแล�ว 
๑๘ โครงการก6อสร�างถนน คสล.ซอยเทศบาลบํารุง ๑ ๑๔๕,๕๐๐.- ดําเนินการแล�ว 
๑๙ โครงการปรับปรุงถนนดินลําลองเข�าสู6พ้ืนท่ีการเกษตร        

ซอยร6วมใจพัฒนา 
๔๘,๐๐๐.- ดําเนินการแล�ว 

๒๐ โครงการลงดินลูกรังพร�อมปรับเกลี่ยซอยสายไหม ๒๓,๐๐๐.- ดําเนินการแล�ว 
๒๑ โครงการลงหินลูกรังเลียบลําห�วยน�อย ๖๐,๐๐๐.- ดําเนินการแล�ว 
๒๒ ค6าบํารุงรักษาหรือซ6อมแซมท่ีดินและสิ่งก6อสร�าง ๒๙๙,๐๐๐.- ดําเนินการแล�ว 
๒๓ โครงการซ6อมแซมถนน คสล.ถนนศิริสมบัติ ๕๕,๐๐๐.- ดําเนินการแล�ว 
๒๔ โครงการปรับปรุงถนนรอบห�วยปุงลิง ๑๑๘,๐๐๐.- ดําเนินการแล�ว 

รวม ๔,๓๔๐,๖๒๖.๐๑  
 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฉบับนี้ เป9นการสรุปผลการดําเนินงานในรอบ 
ป;งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทุกโครงการและกิจกรรมเป9นโครงการท่ีมีความสอดคล�องกับนโยบายท่ีได�แถลงไว�  ผ6าน
กระบวนการมีส6วนร6วมของประชาชนในท�องถ่ินโดยการประชุมประชาคมท�องถ่ินในการจัดทําแผนพัฒนาสามป; ซ่ึง
กระผมได�มุ6งเน�นการแก�ไขปKญหาความเดือดร�อน เพ่ือให�พ่ีน�องประชาชนได�รับประโยชนBและความพึงพอใจสูงสุด 
ตามท่ีได�มุ6งหวังเอาไว� ภายใต�ข�อจํากัดหลายประการ อาทิ งบประมาณดําเนินการ บุคลากรท่ีมีความชํานาญงานเฉพาะ
ด�าน เป9นต�น ซ่ึง กระผม ได�ดําเนินการจนประสบผลสําเร็จเป9นท่ีน6าพอใจในระดับหนึ่ง โดยในการแก�ไขปKญหา เราจะ
มุ6งเน�นประชาชนส6วนรวมให�ได�รับประโยชนBมากท่ีสุด โดยไม6ได�ละท้ิงปKญหาความเดือดร�อนของประชาชนส6วนน�อย ซ่ึง
เทศบาลก็พยายามท่ีจะดําเนินการแก�ไขปKญหาความเดือดร�อนเช6นกัน สําหรับโครงการขนาดใหญ6เกินศักยภาพของ
เทศบาลตําบลส6องดาว ท่ีจะทําให�ประชาชนโดยส6วนรวมได�รับ 
ประโยชนB เทศบาลตําบลส6องดาว มีการเตรียมความพร�อมโดยการประสานแผนไปยังองคBการบริหารส6วนจังหวัด
สกลนคร เพ่ือดําเนินการให�เกิดผลเป9นรูปธรรมต6อไป 

 

 



 

-๖- 

  ตลอดระยะเวลาในการบริหารงานท่ีผ6านมา กระผมพร�อมด�วยคณะสภาเทศบาลตําบลฯ และหัวหน�า

สํานักปลัด ผู�อํานวยการกองต6าง ๆ พนักงาน ลูกจ�างของเทศบาลตําบลส6องดาวขอขอบคุณทุกท6านท่ีมีส6วนร6วมในการ

สนับสนุนและส6งเสริมการปฏิบัติงาน ส6งผลให�การดําเนินงานประสบผลสําเร็จด�วยดีตลอดมา และจะมุ6งม่ันพัฒนา

เทศบาลตําบลส6องดาวให�มีศักยภาพ นําไปสู6ชุมชนท่ีน6าอยู6อย6างยั่งยืนตลอดไป 

       

      (นายยุทธศาสตรB  ราชคํา) 
     ปลัดเทศบาลตําบลส6องดาว  ปฏิบัติหน�าท่ี 
            นายกเทศมนตรีตําบลส6องดาว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 
ประกาศเทศบาลตําบลส�องดาว 

เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี 

ท่ีได"แถลงไว"ต�อสภาเทศบาล รอบป%งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

---------------------------------------- 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก�ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  

มาตรา ๔๘ ทศ วรรค ๕ และวรรค ๖ บัญญัติให�นายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ี
ได�แถลงไว�ต6อสภาเทศบาลเป9นประจําทุกป; และคําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานให�ประกาศไว�โดยเป<ดเผยท่ีสํานักงานเทศบาลด�วย นั้น 

บัดนี้ นายกเทศมนตรีตําบลส6องดาว ได�จัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานรอบป; ประจําป; 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เรียบร�อยแล�ว อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๘ ทศ วรรค ๖ แห6งพระราชบัญญัติ 
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก�ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงประกาศผลผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได�
แถลงไว�ต6อสภาเทศบาล รอบป;งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท่ีท�ายประกาศนี้ 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๓๐ เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

 
          (นายยุทธศาสตรB  ราชคํา) 

          ปลัดเทศบาลตําบลส6องดาว   ปฏิบัติหน�าท่ี 
                 นายกเทศมนตรีตําบลส6องดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 


