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           นายบุญมี    จันทร์โสภา 
        นายกเทศมนตรีต าบลส าโรง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

เรื่อง            หน้า 

บทน า  หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ 

บทที ่1  รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลส าโรง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  นโยบายด้านความมั่นคงแห่งรัฐ การเมืองและการบริหารองค์กร   1 

นโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคม       2 
นโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     2 
นโยบายด้านสาธารณสุข        3 
นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค     3 
นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     5 
นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     5 

 
บทที่ 2  รายงานการเงิน รายรับ – รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  11 
ภาคผนวก  ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลส าโรง              12
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทน า 

 

หลักการและตุผล 

  นายบุญมี  จันทร์โสภา ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีต าบลส าโรง ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่      
26 มกราคม 2557 ธันวาคม พ.ศ.2557 ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งตามประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง
จังหวัดอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่  ๒๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ และได้แถลงนโยบายต่อ
สภาเทศบาลต าบลส าโรง ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลส าโรง ครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2557        
ซึ่งตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562  

  มาตรา 48 ทศ วรรคแรก บัญญัติว่า “ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาล
เรียกประชุมสภาเทศบาลเพ่ือให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี” 

  มาตรา 48 วรรคห้า บัญญัติว่า “ให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี”  

  มาตรา 48 วรรคหก บัญญัติว่า “ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลด้วย” 

 

วัตถุประสงค ์

 1.เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
เทศบาล เพ่ือให้สภาเทศบาลและประชาชนทราบตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ 
 2.เพ่ือรายงานการรับ – จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้สภาเทศบาลและประชาชนทราบ 
 3.เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการของเทศบาลต าบลส าโรง 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทน า 
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เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลส ารร  

ตามท่ีนายกเทศมนตรีต าบลสำ ารร  ได้แถส นรยบลายการบลริหารราชการขอ เทศบลาสต าบลสำ ารร 
ต่อำภาเทศบลาสต าบลสำ ารร  ซึ่ ได้ก าหนดนรยบลายการบลริหารราชการไว้ตามกรอบลแนวทา ในการพัฒนาขอ 
นรยบลาย รวม 10 ประการ ดั นี้ จะยึดมั่นเชิดชู ในำถาบลันชาติ ศาำนา พระมหากษัตริย์ แสะประรยชน์ำุขขอ 
ประชาชนอย่า มีำ่วนร่วมตามหสักธรรมาภิบลาส หรือหสักการบลริหารการจัดการบล้านเมือ แสะำั คมที่ดีนรยบลาย
ด้านรคร ำร้า พ้ืนฐาน นรยบลายด้านำิ่ แวดส้อม นรยบลายด้านำ่ เำริมคุณภาพชีวิต นรยบลายด้านเศรษฐกิจ
นรยบลายด้านชุมชนแสะำั คม นรยบลายด้านการศึกษา นรยบลายด้านำาธารณำุข นรยบลายด้านศิสปวัฒนธรรมการ
ท่อ เที่ยว แสะกีฬา แสะนรยบลายด้านการจราจร รดยได้แปส ไปำู่การปฏิบลัติด้วยการจัดท ารคร การหรือกิจกรรม
ต่า ๆ เพ่ือพัฒนาแสะำร้า ความเจริญให้กับลท้อ ถิ่นรวมทั้ ตอบลำนอ ต่อปัญหาความต้อ การขอ ท้อ ถิ่นแสะ
ครอบลคสุมภารกิจหน้าที่ท่ีกฎหมายก าหนดไว้ 

ราย านผสการปฏิบลัติ านตามนรยบลายฉบลับลนี้  เป็นการำรุปผสการด า เนิน านในรอบล
ปี บลประมาณ พ.ศ.๒๕63 ทุกรคร การแสะกิจกรรมเป็นรคร การที่มีความำอดคส้อ กับลนรยบลายที่ได้แถส ไว้     
ซึ่ ผู้บลริหารท้อ ถิ่นได้มุ่ เน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพ่ือให้พ่ีน้อ ประชาชนได้รับลประรยชน์แสะเกิดความ
พึ พอใจำู ำุด 

ดั นั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบลัญญัติเทศบลาส พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึ  (ฉบลับลที่ ๑4) 
พ.ศ. ๒๕6๒ มาตรา ๔๘ ทศ วรรค ๕ ได้ก าหนดให้นายกเทศมนตรีจัดท าราย านแำด ผสการปฏิบลัติ านตาม
นรยบลายที่ได้แถส ไว้ต่อำภาเทศบลาสเป็นประจ าทุกปี 

กระผม นายบลุญมี  จันทร์รำภา นายกเทศมนตรีต าบลสำ ารร  จึ ขอราย านผสการปฏิบลัติ าน
ตามนรยบลายการบลริหารราชการขอ เทศบลาสต าบลสำ ารร  ประจ าปี บลประมาณ ๒๕63  ดั ต่อไปนี้ 

๑. นรยบายด้านความม่ันค แห่ รัฐ การเมือ และการบริหารอ ค์กร 
๑.๑ เทิดทูนแสะพิทักษ์รักษาไว้ซึ่ ำถาบลันพระมหากษัตริย์ ด าร ไว้ซึ่ พระบลรมเดชานุภาพแห่ 

อ ค์พระมหากษัตริย์ น้อมน าพระราชด ารัำทั้ ปว ไว้เหนือเกส้าเหนือกระหม่อม พร้อมทั้ อันเชิญไปปฏิบลัติให้เป็น
รูปธรรม 

๑.๒ ป้อ กันแสะปราบลปรามการทุจริตแสะประพฤติมิชอบล รดยยึดหสักหสักความรปร่ ใำแสะมี
ธรรมาภิบลาสเป็นำากส 

๑.๓ ำ่ เำริมให้มีการก่อำร้า   อาคาร  ำ านัก านเทศบลาสที่ทันำมัยเหมาะำมแสะเพีย พอต่อ
ประรยชน์ใช้ำอย 

๑.๔ ำนับลำนุนการด าเนิน านภาครัฐตามนรยบลายขอ รัฐบลาสรดยการประำานนรยบลายแสะการ
ใช้จ่าย บลประมาณขอ รัฐ เพื่อให้เกิดประรยชน์ำู ำุดแก่ประชาชนในท้อ ถิ่น 

๑.๕ พัฒนาแสะเำริมำร้า  ศักยภาพ ต ารวจชุมชนให้มีความพร้อมในการพิทักษ์ำันติราษฎร์ 
๑.๖ บลริหาร านแสะพัฒนาอ ค์กร  ตามหสักธรรมาภิบลาสแสะหสักการบลริหารกิจการบล้านเมือ 

ที่ดี  ให้มีความรปร่ ใำ บลริำุทธิ์ ยุติธรรมแสะำามารถตรวจำอบลได้ 
๑.๗ ำ่ เำริม ำนับลำนุนปรับลปรุ แสะพัฒนาบลุคสากร  พนัก าน  เจ้าหน้าที่ทุกระดับลให้มีความรู้ 

ความำามารถ มีวิำัยทัศน์กว้า ไกสทันต่อำถานการณ์ 
๑.๘ ำ่ เำริมำนับลำนุนให้ “ สกูจ้า ภารกิจฯ”  เป็นข้าราชการประจ ารดยเร็ว  
๑.๙ จัดหาำวัำดิการให้บลุคสากรเพื่อเป็นขวัญก าสั ใจในการท า านแสะบลริการประชาชน 
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ล าดับที่ รคร การ  บประมาณ 

1. รคร การำนับลำนุนศูนย์ปฏิบลัติการร่วมในการช่วยเหสือประชาชนอ ค์กรปกครอ 
ำ่วนท้อ ถิ่น (ำถานที่กสา  อ.ำ ารร  จ.อุบลสฯ) ปี บลประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓   

27,000 

 
๒. นรยบายด้านเศรษฐกิจและสั คม 

๒.๑ ำ่ เำริมให้ประชาชนมีความำามารถในการพัฒนาอาชีพ  ำร้า  าน ำร้า รายได้ให้
ครอบลครัวแสะชุมชนทุกระดับล  รดยใช้หสักพัฒนาตามแนวพระราชด าริหสักปรัชญาขอ เศรษฐกิจพอเพีย  

๒.๒ ำร้า อาคารตสาดขนาดใหญ่กันแดดฝน ำระหนอ ค า   เป็นที่ค้าขายำินค้าขอ คนในชุมชน
รดยไม่คิดค่าบลริการใด ๆ 

๒.๓ ำ่ เำริมปสูกพืชผักำวนครัวแสะผสไม้ตามฤดูกาสรดยำนับลำนุนวัำดุอุปกรณ์การเกษตร 
   ๒.๕ ำ่ เำริมแสะฟ้ืนฟูำภาพแวดส้อม   
   ๒.๖ ำ่ เำริมการพัฒนาอุตำาหกรรมในครัวเรือน  

๒.๗ ำ่ เำริมแสะดูแสช่วยเหสือเด็ก  ำตรี  เยาวชน  ผู้ำู อายุ  ผู้พิการแสะผู้ด้อยรอกาำทา 
ำั คมอย่า ทั่วถึ แสะยุติธรรม  

๒.๘ ำ่ เำริมแสะำนับลำนุนการป้อ กัน  ปราบลปรามแสะให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายา 

เำพติดในพ้ืนที ่
๒.๙  ำ่ เำริมแสะำนับลำนุนให้ประชาชนด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยประพฤติปฏิบลัติตน

ตามกฎหมายแสะไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ 

ล าดับที่ รคร การ  บประมาณ 

1 รคร การำ เคราะห์เบลี้ยยั ชีพผู้ป่วยเอดำ์ 66,000 
2 รคร การำ เคราะห์เบลี้ยยั ชีพผู้พิการ 1,855,200 
3 รคร การำ เคราะห์เบลี้ยยั ชีพผู้ำู อายุ 7,174,400 

 
๓. นรยบายด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

๓.๑  ำ่ เำริมำนับลำนุนการศึกษา เพ่ือยกระดับลแสะพัฒนาการเรียนการำอนด้วยการพัฒนา
ศักยภาพขอ บลุคสากรทา การศึกษา   
  ๓.๒  ำ่ เำริมำนับลำนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน   

 ๓.๓  ำ่ เำริมแสะำนับลำนุนการำร้า แหส่ เรียนรู้ทา วัฒนธรรมขนบลธรรมเนียมประเพณี
ท้อ ถิ่น 
  ๓.๔  ำ่ เำริมแสะำนับลำนุนกิจกรรมด้านการกีฬา  
  ๓.๕  ำ่ เำริมแสะำนับลำนุนการทัศนศึกษาแสะดู านตามแหส่ ท่อ เที่ยวภายในจั หวัดแสะ
ภายในประเทศ 
  ๓.๖  ท านุบล ารุ พระพุทธศาำนา  ศิสปวัฒนธรรมจารีตประเพณีแสะภูมิปัญญาท้อ ถิ่น 
  ๓.๗  ำ่ เำริมกระบลวนการแสะกิจกรรมเำริมำร้า คุณธรรมจริยธรรมในชุมชน   
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ล าดับที่ รคร การ  บประมาณ 

1 รคร การจัด านวันเด็กแห่ ชาติ 49,955 
2 รคร การำนับลำนุนค่าใช้จ่ายการบลริหารำถานศึกษา 746,290 
3 เ ินอุดหนุนำ่วนราชการำ าหรับลำนับลำนุนอาหารกสา วันให้กับลรร เรียน ๑,๖๓๔,๓๐๐ 
4 รคร การจัดการแข่ ขันกีฬาเยาวชนแสะประชาชนำานำัมพันธ์เทศบลาสต าบลส

ำ ารร คัพ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
99,752 

5 รคร การก่อำร้า รั้วพร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเส็กบล้านหนอ เทา 339,271 
 
๔.  นรยบายด้านสาธารณสุข 
  ๔.๑  ำ่ เำริมแสะำนับลำนุน  การพัฒนาการจัดการขยะมูสฝอยชุมชน 
  ๔.๒  ำ่ เำริมแสะำนับลำนุนกระบลวนการหรือกิจกรรมด้านำาธารณำุข  
  ๔.๓  ำ่ เำริมแสะำนับลำนุนกระบลวนการหรือกิจกรรมขอ รร พยาบลาสำ ารร   ศูนย์ข้อมูสด้าน
ำาธารณำุขมูสฐาน  พร้อมประำาน านแสะร่วมมือกับลหน่วย านต่า  ๆ  ในการพัฒนาการบลริหาร านำาธารณำุข   

ล าดับที่ รคร การ  บประมาณ 

1 รคร การควบลคุมแสะป้อ กันรรคไข้เสือดออก 129,737.90 
2 ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน านแสะบลริหารจัดการระบลบลการแพทย์ฉุกเฉิน 547,860 
3 รคร การขับลเคสื่อนำัตว์ปสอดรรค คนปสอดภัยจากรรคพิษำุนัขบล้าตาม 

พระปนิธานศาำตราจารย์ ดร.ำมเด็จพระเจ้าสูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วสัยสักษณ์ 
อัครราชกุมารี 

30,000 

4 ำ าหรับลการด าเนิน านตามแนวทา รคร การพระราชด าริด้านำาธารณำุข 240,000 
5 รคร การศูนย์ปฏิบลัติการร่วมในการเฝ้าระวั ป้อ กันแสะควบลคุมรรคติดเชื้อไวรัำรค

รรนา ๒๐๑๙ (COVID 19) ขอ อ ค์กรปกครอ ำ่วนท้อ ถิ่น อ าเภอำ ารร  จั หวัด
อุบลสราชธานี ประจ าปี บลประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

๓๐,๐๐๐ 

 
5.  นรยบายด้านรคร สร้า พ้ืนฐานและสาธารณูปรภค 

๕.๑ ำ่ เำริมให้มีการพัฒนาการก่อำร้า   บล ารุ รักษา  ปรับลปรุ แสะซ่อมแซมเำ้นทา คมนาคม
ในพ้ืนที่อ านวยความำะดวกด้านการคมนาคมขนำ่ ภายในหมู่บล้านเชื่อมต่อระหว่า หมู่บล้านแสะต าบลส รดยให้
ครอบลคสุมพ้ืนที่ทั้ ต าบลส 

๕.๒  ำ่ เำริมำนับลำนุนการขุดสอกแหส่ น้ าำาธารณประรยชน์ที่ตื้นเขินขึ้นมาใช้เพ่ือการเกษตร 
เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคสนน้ า 
  ๕.๓  ปรับลปรุ ระบลบลน้ าประปาให้ใำำะอาด 
  ๕.๔  ประำาน านแสะร่วมมือกับลกรมทา หสว ในการปรับลปรุ ำัญญาณไฟจราจรทา แยกเข้าำู่
อ าเภอำ ารร  
  ๕.๕  ประำาน านแสะร่วมมือกับลทา หสว ชนบลทปรับลปรุ ซ่อมแซม”เำ้นทา บล้านแคน – หนอ 
ำอ ห้อ  – บล้านผับลแส้ ” 
  ๕.๖ ปรับลปรุ ซ่อมแซมถนนแสะขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
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ล าดับที่ รคร การ  บประมาณ 

1 รคร การก่อำร้า ถนน คำส.บล้านหนอ ำอ ห้อ  หมู่ที่ ๔ ต าบลสำ ารร  (ำายบล้าน
นายเรณู – วัดบล้านหนอ ำอ ห้อ ) 

๑๒๑,๐๐๐ 

2 รคร การปรับลปรุ ถนน คำส. บล้านแกเจริญ หมู่ที่ ๑๐ (จากทา หสว ำาย ๒๑๗๘ 
ถึ บล้านนา มะสิ) 

๒๒๒,๘๐๓.๓๙ 

3 รคร การปรับลปรุ ถนนสูกรั  บล้านรนนยา  หมู่ที่ ๗ ต าบลสำ ารร  (จากถนน อบล 
๒๐๐๓ – นานายถวิส) 

56,500 

4 รคร การปรับลปรุ ถนนสูกรั  หมู่ที่ ๑๒ บล้านรนนำวรรค์ (จากำาย อบล๒๐๕๒ – 
ถนนำายรนนำวรรค์ถึ ขามป้อม) 

๙๐,๕๐๐ 

5 รคร การก่อำร้า ถั เก็บลน้ าบล้านหว้าน หมู่ที่ ๒ ๓๓๖,๕๐๐ 
๖ รคร การขยายเขตประปาบล้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๑ ๓๘,๗๕๐ 
7 รคร การขยายเขตประปาบล้านบลูรพา  หมู่ที่ ๙ ต าบลสำ ารร  อ าเภอำ ารร  จั หวัด

อุบลสราชธานี 
40,750 

8 รคร การปรับลปรุ ถนน  คำส.บล้านหนอ ำอ ห้อ  หมู่ที่ ๔ ซอยหสั ำนามฟุตบลอส 
(ช่ว บล้าน ด.ต.เำถียร เสือกนารี แสะช่ว บล้านนายนิพนธ์ ธานี) ต าบลสำ ารร  อ าเภอ
ำ ารร  จั หวัดอุบลสราชธานี 

๒๐๐,๐๐๐ 

9 รคร การก่อำร้า ถนน คำส. บล้านำ ารร  หมู่ที่ ๑ (หสั รร เรียนบล้านำ ารร คุรุ
ประชาำามคัคี) ต าบลสำ ารร  อ าเภอำ ารร  จั หวัดอุบลสราชธานี 

215,000 

10 รคร การก่อำร้า ถนน คำส.บล้านหว้าน หมู่ที่ ๒ (ต่อจากถนน คำส. เดิม ทา ไปนา 
นา ำะกส บลุญทอน) ต าบลสำ ารร  อ าเภอำ ารร  จั หวัดอุบลสราชธานี  

215,000 

11 รคร การก่อำร้า ถนน คำส. บล้านรนนำวน หมู่ที่ ๓ (เสียบลส าห้วยผับล) ต าบลสำ ารร  
อ าเภอำ ารร  จั หวัดอุบลสราชธานี 

233,000 

12 รคร การปรับลปรุ ถนน คำส. บล้านผับลแส้  หมู่ที่ ๖ (ข้า วัดบล้านผับลแส้ ด้านทิศ
ตะวันตก) ต าบลสำ ารร  อ าเภอำ ารร  จั หวัดอุบลสราชธานี 

183,252 

13 รคร การก่อำร้า ถนน คำส. บล้านรนนยา  หมู่ที่ ๗ (ต่อจากถนน คำส.เดิมไปหนอ 
ตาด้ว ) ต าบลสำ ารร  อ าเภอำ ารร  จั หวัดอุบลสราชธานี 

224,000 

14 รคร การก่อำร้า ถนน คำส. บล้านแคน หมู่ที่ ๘ (จากแยกทา หสว  ๒๑๗๘ ข้า 
ร้านำ ารร อะไหส่) ต าบลสำ ารร  อ าเภอำ ารร  จั หวัดอุบลสราชธานี 

215,000 

15 รคร การก่อำร้า ถนนสูกรั บล้านบลูรพา หมู่ที่ ๙ (จากนานายจันดี ดว ชนิตย์ – แยก
ทา หสว ำาย ๒๐๐๓) ต าบลสำ ารร  อ าเภอำ ารร  จั หวัดอุบลสราชธานี 

83,000 

16 รคร การก่อำร้า ถนน คำส. บล้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๑ (ต่อจากถนน คำส.เดิม – นา
นายหนูกร นนทะำิ ห์) ต าบลสำ ารร  อ าเภอำ ารร  จั หวัดอุบลสราชธาน ี

215,000 

17 รคร การปรับลปรุ ถนนสูกรั บล้านรนนำวรรค์ หมู่ที่ ๑๒ (ำายนานายประมวส ทา
ราศรี) ต าบลสำ ารร  อ าเภอำ ารร  จั หวัดอุบลสราชธานี 

85,000 

18 รคร การขุดสอกหนอ ข่า บล้านผับลแส้  หมู่ที่ ๖ ต าบลสำ ารร  อ าเภอำ ารร  จั หวัด
อุบลสราชธานี 

102,000 
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19 รคร การก่อำร้า ถั กรอ น้ าประปาหมู่บล้าน บล้านหนอ เทา หมู่ที่ ๕ ต าบลสำ ารร  
อ าเภอำ ารร  จั หวัดอุบลสราชธานี 

124,500 

20 ขยายเขตไฟฟ้าำาธารณะแร ต่ า (หนอ ด ) บล้านบลูรพา หมู่ที่ ๙ ต.ำ ารร  อ.ำ ารร   
จ.อุบลสราชธานี 

86,273.03 

21 ขยายเขตไฟฟ้าำาธารณะแร ต่ า บล้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๑ ต.ำ ารร  อ.ำ ารร   
จ.อุบลสราชธานี 

100,000 

๖. นรยบายด้านการป้อ กันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ๖.๑  ำ่ เำริมแสะำนับลำนุนกระบลวนการหรือกิจกรรมด้านการป้อ กันแสะบลรรเทาำาธารณภัย  
การรักษาความปสอดภัยในชีวิตแสะทรัพย์ำินขอ ประชาชน 
  ๖.๒  การจัดให้มีเครื่อ มือ  วัำดุแสะอุปกรณ์ในการป้อ กันแสะบลรรเทาำาธารณภัย 

๖.๓  ำ่ เำริมำนับลำนุนการพัฒนาศักยภาพขอ อาำาำมัครป้อ กันฝ่ายพสเรือน (อปพร.)   

ล าดับที่ รคร การ  บประมาณ 

1 รคร การป้อ กันแสะสดอุบลัติเหตุทา ถนนในช่ว เทศกาสปีใหม่ 5,925 
2 รคร การป้อ กันแสะสดอุบลัติเหตุทา ถนนในช่ว เทศกาสำ กรานต์ ด าเนินการรดยไม่ใช้

จ่าย บลประมาณ 
3 รคร การฝึกซ้อมแผนป้อ กันแสะบลรรเทาำาธารณภัยที่เกิดอัคคีภัย 20,000 

 

๗. นรยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ แวดล้อม 
  ๗.๑ ำ่ เำริมแสะำนับลำนุนกระบลวนการหรือกิจกรรม   การมีำ่วนร่วมขอ ประชาชนในการ
บลริหารจัดการป่าชุมชน  ป่าำาธารณประรยชน์  ป่าวัฒนธรรม(ปู่ตา  ป่าช้า)  แหส่ น้ า   
  ๗.๒  แก้ไขปัญหาน้ าเำียในชุมชนให้ถูกหสักำุขาภิบลาส 

 

ล าดับที่ รคร การ  บประมาณ 

1 รคร การคสอ ำวย น้ าใำ คนไทยมีำุข ปี บลประมาณ 2563 9,532 
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สรุปผลการด าเนิน านตามนรยบายในปี บประมาณ พ.ศ.2563 
 

ล าดับ นรยบาย จ านวนรคร การ  บประมาณ 
1 ด้านความมั่นค แห่ รัฐ การเมือ แสะการบลริหาร

อ ค์กร 
1 27,000 

2 ด้านเศรษฐกิจแสะำั คม 3 9,095,600 
3 ด้านการศึกษา  ศาำนาแสะวัฒนธรรม 5 2,869,568 
4 ด้านำาธารณำุข  5 977,597.90 
5 ด้านรคร ำร้า พ้ืนฐานแสะำาธารณูปรภค 21 ๓,๑๙๑,๕๗๖ 
6 นรยบลายด้านการป้อ กันแสะบลรรเทาำาธารณภัย 3 25,925 
7 ด้านทรัพยากรธรรมชาติแสะำิ่ แวดส้อม 1 9,532 

รวม 39 16,196,799 
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การจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑ ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ 

วันจันทร์  ที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๖๓ 
 

ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ งบประมาณที่เบิกจ่าย หมายเหตุ 

๑ โครงการปรับปรุงถนน  คสล.บ้านหนอง
สองห้อง หมู่ที่ ๔ ซอยหลังสนามฟุตบอล 
(ช่วงบ้าน ด.ต.เสถียร เลือกนารี และช่วง
บ้านนายนิพนธ์ ธานี) ต าบลส าโรง อ าเภอ
ส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ด าเนินการเสร็จสิ้น 

รวมทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  
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การจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑ ครั้งที่  ๒/๒๕๖๓ 

วันศุกร์  ที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
 

ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ งบประมาณที่เบิกจ่าย หมายเหตุ 

๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านส าโรง 
หมู่ที่ ๑ (หลังโรงเรียนบ้านส าโรงคุรุประชา
สามัคคี) ต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง 
จังหวัดอุบลราชธานี 

๒๑๖,๐๐๐ 215,000 ด าเนินการเสร็จสิ้น 

๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหว้าน หมู่
ที่ ๒ (ต่อจากถนน คสล. เดิม ทางไปนา 
นางสะกล บุญทอน) ต าบลส าโรง อ าเภอ
ส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี  

๒๑๖,๐๐๐ 215,000 ด าเนินการเสร็จสิ้น 

๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสวน 
หมู่ที่ ๓ (เลียบล าห้วยผับ) ต าบลส าโรง 
อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 

๒๓๔,๐๐๐ 233,000 ด าเนินการเสร็จสิ้น 

๔ โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านผับแล้ง 
หมู่ที่ ๖ (ข้างวัดบ้านผับแล้งด้านทิศ
ตะวันตก) ต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง 
จังหวัดอุบลราชธานี 

๑๘๘,๐๐๐ 187,000 ด าเนินการเสร็จสิ้น 

๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนยาง 
หมู่ที ่๗ (ต่อจากถนน คสล.เดิมไปหนองตา
ด้วง) ต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัด
อุบลราชธานี 

๒๒๕,๐๐๐ 224,000 ด าเนินการเสร็จสิ้น 

๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแคน หมู่
ที่ ๘ (จากแยกทางหลวง ๒๑๗๘ ข้างร้าน
ส าโรงอะไหล่) ต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง 
จังหวัดอุบลราชธานี 

๒๑๖,๐๐๐ 215,000 ด าเนินการเสร็จสิ้น 

๗ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านบูรพา หมู่
ที่ ๙ (จากนานายจันดี ดวงชนิตย์ – แยก
ทางหลวงสาย ๒๐๐๓) ต าบลส าโรง 
อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 

๘๔,๐๐๐ 83,000 ด าเนินการเสร็จสิ้น 
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ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ งบประมาณที่เบิกจ่าย หมายเหตุ 

๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาเจริญ 
หมู่ที่ ๑๑ (ต่อจากถนน คสล.เดิม – นา
นายหนูกร นนทะสิงห์) ต าบลส าโรง 
อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 

๒๑๖,๐๐๐ 215,000 ด าเนินการเสร็จสิ้น 

๙ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโนน
สวรรค์ หมู่ที่ ๑๒ (สายนานายประมวล 
ทาระศรี) ต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง 
จังหวัดอุบลราชธานี 

๘๖,๐๐๐ 85,000 ด าเนินการเสร็จสิ้น 

๑๐ โครงการขุดลอกหนองข่า บ้านผับแล้ง หมู่
ที่ ๖ ต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัด
อุบลราชธานี 

๑๗๑,๐๐๐ 102,000 ด าเนินการเสร็จสิ้น 

๑๑ โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลกุดชี บ้าน
ส าโรง หมู่ที่ ๑ ต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง 
จังหวัดอุบลราชธานี 

๑๒๐,๐๐๐ - ไม่ได้ด าเนินการ 

๑๒ โครงการก่อสร้างถังกรองน้ าประปา
หมู่บ้าน บ้านหนองเทา หมู่ที่ ๕ ต าบล
ส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 

๑๒๕,๐๐๐ 124,500 ด าเนินการเสร็จสิ้น 

รวมทั้งสิ้น 2,097,000 1,898,500  

 
 

สรุปผลการด าเนินงานโครงการซึ่งได้รับอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

จ่ายขาดเงินสะสม 
จ านวน
โครงการ 

เงินจ่ายขาดสะสมที่ได้รับ
การอนุมัติ 

ด าเนินการ
เสร็จสิ้น 

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ 
ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ ๑๒ ๒,๐๙๗,๐๐๐ ๑๑ ๐ ๑ ๑,๘๙๘,๕๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑๓ ๒,๒๙๗,๐๐๐ ๑๒ ๐ ๑ ๒,๐๙๘,๕๐๐ 
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การจ่ายขาดเงินสะสม 
 (๑) โครงการที่ตั้งไว้     จ านวน  ๑๓  โครงการ 
 โครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้น   จ านวน  ๑๒  โครงการ 
 โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ   จ านวน  ๐  โครงการ 
 โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ/ยกเลิก   จ านวน  ๑  โครงการ 
 
(๒) งบประมาณท่ีตั้งไว้    จ านวน  ๒,๒๙๗,๐๐๐ บาท 
 งบประมาณท่ีด าเนินการเสร็จสิ้น   จ านวน  ๒,๐๙๘,๕๐๐ บาท 
 งบประมาณท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ  จ านวน   - บาท 

- กันเงินก่อหนี้ผูกพัน   จ านวน   ๐ บาท 
- กันเงินไม่ก่อหนี้ผูกพัน  จ านวน   ๐ บาท 

 งบประมาณท่ียังไม่ได้ด าเนินการ/ยกเลิก  จ านวน     ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
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รายงานการเงิน  รายรับ – รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓ 
รายรับ 

รายการ รายรับ 
หมวดภาษีอากร 1,580,000 

- ภาษีท่ีจัดเก็บเอง 400,000 
- ภาษีรัฐบาลจัดสรร 20,700,000 

หมวดค่าธรรมเนียม 545,000 
รายได้จากทรัพย์สิน 300,000 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 75,000 
หมวดเงินอุดหนุน  

- เงินอุดหนุนทั่วไป 21,400,000 
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - 

หมวดรายรับอ่ืนๆ - 
รวมรายรับทั้งสิ้น 45,000,000 

 

 

รายจ่าย 

รายการ รายรับ 
หมวดรายจ่ายประจ า  

- รายจ่ายงบกลาง 10,975,824 
- รายจ่ายประจ า 27,775,276 

หมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน 4,029,900 
หมวดรายจ่ายงบอุดหนุน 2,209,000 
หมวดรายจ่ายอ่ืนๆ 10,000 

รามรายจ่ายท้ังสิ้น 45,000,000 
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ค ำแถลงนโยบำย 

ของ 

นำยบุญมี  จันทร์โสภำ 
นำยกเทศมนตรีต ำบลส ำโรง 

แถลงต่อสภำเทศบำลต ำบลส ำโรง 

วันที่ 4 มีนำคม 2557 

ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลส ำโรง 
เรียน   ท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาเทศบา ต าบลส าโรง ที่เคารพ  

ตามที่เทศบาลต าบลส าโรง จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีต าบล
ส าโรง   เมื่อวันที่  ๒๖  มกราคม ๒๕๕๗  และคณะกรรมการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศผลการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีต าบลส าโรง เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ และกระผมได้รับ
ความไว้วางใจจากประชาชนเลือกให้ด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรี เพ่ือด าเนินการบริหารการพัฒนาเทศบาลให้
เป็นไปตามแนวทางนโยบายที่ได้ประกาศไว้ต่อประชาชนเมื่อคราวหาเสียงขอรับการสนับสนุนเพ่ือด ารงต าแหน่ง
นายกเทศมนตรีต าบลส าโรง  นั้น 

บัดนี้ กระผมได้ก าหนดแนวนโยบายการบริการราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลส าโรงมา
เรียบร้อยแล้ว โดยยึดหลักประโยชน์สุขสูงสุดของประชาชนชาวเทศบาลต าบลส าโรง หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล ดังจะได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล
ต าบลส าโรง ดังนี้ 

นโยบำยระยะกำรบริหำรรำชกำร ๔ ปี 
๑. นโยบำยด้ำนควำมม่ันคงแห่งรัฐ กำรเมืองและกำรบริหำรองค์กร 

๑.๑ เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ด ารงไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์
พระมหากษัตริย์ น้อมน าพระราชด ารัสทั้งปวงไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม พร้อมทั้งอันเชิญไปปฏิบัติให้เป็น
รูปธรรม 

๑.๒ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยยึดหลักหลักความโปร่งใสและมี 
ธรรมาภิบาลเป็นสากล 

๑.๓ ส่งเสริมให้มีการก่อสร้าง  อาคาร  ส านักงานเทศบาลที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอต่อ
ประโยชน์ใช้สอย 

๑.๔ สนับสนุนการด าเนินงานภาครัฐตามนโยบายของรัฐบาลโดยการประสานนโยบายและการใช้
จ่ายงบประมาณของรัฐ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

๑.๕ พัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพ ต ารวจชุมชนให้มีความพร้อมในการพิทักษ์สันติราษฎร์ 
๑.๖ บริหารงานและพัฒนาองค์กร  ตามหลักธรรมาภิบาลและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

ให้มีความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 
๑.๗ ส่งเสริม สนับสนุนปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร  พนักงาน  เจ้าหน้าที่ทุกระดับให้มีความรู้ 

ความสามารถ มีวิสัยทัศน์กว้างไกลทันต่อสถานการณ์ 
๑.๘ ส่งเสริมสนับสนุนให้ “ ลกูจ้างภารกิจฯ”  เป็นข้าราชการประจ าโดยเร็ว  
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๑.๙ จัดหาสวัสดิการให้บุคลากรเพื่อเป็นขวัญก าลังใจในการท างานและบริการประชาชน 
๒. นโยบำยด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 

๒.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถในการพัฒนาอาชีพ  สร้างงาน สร้างรายได้ให้ครอบครัว 
และชุมชนทุกระดับ  โดยใช้หลักพัฒนาตามแนวพระราชด าริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒.๒ สร้างอาคารตลาดขนาดใหญ่กันแดดฝน สระหนองค า   เป็นที่ค้าขายสินค้าของคนในชุมชน
โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ 

๒.๓ ส่งเสริมปลูกพืชผักสวนครัวและผลไม้ตามฤดูกาลโดยสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การเกษตร 
   ๒.๕ ส่งเสริมและฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม   
   ๒.๖  ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมในครัวเรือน  

๒.๗ ส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือเด็ก  สตรี  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
อย่างทั่วถึงและยุติธรรม  

๒.๘ ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน  ปราบปรามและให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพ 

ติดในพ้ืนที ่

๒.๙  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยประพฤติปฏิบัติตนตาม
กฎหมายและไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ 

๓. นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
๓.๑  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา เพ่ือยกระดับและพัฒนาการเรียนการสอนด้วยการพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา   
  ๓.๒  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน   

 ๓.๓  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
  ๓.๔  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬา  
  ๓.๕  ส่งเสริมและสนับสนุนการทัศนศึกษาและดูงานตามแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดและ
ภายในประเทศ 
  ๓.๖  ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๓.๗  ส่งเสริมกระบวนการและกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในชุมชน   
๔.  นโยบำยด้ำนสำธำรณสุข 
  ๔.๑  ส่งเสริมและสนับสนุน  การพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
  ๔.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการหรือกิจกรรมด้านสาธารณสุข  
  ๔.๓  ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการหรือกิจกรรมของโรงพยาบาลส าโรง  ศูนย์ข้อมูลด้าน
สาธารณสุขมูลฐาน  พร้อมประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  ในการพัฒนาการบริหารงานสาธารณสุข    

๕.  นโยบำยด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและสำธำรณูปโภค 
๕.๑ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการก่อสร้าง  บ ารุงรักษา  ปรับปรุงและซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมใน

พ้ืนที่อ านวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งภายในหมู่บ้านเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านและต าบล โดยให้ครอบคลุม
พ้ืนที่ทั้งต าบล 
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๕.๒  ส่งเสริมสนับสนุนการขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขินขึ้นมาใช้เพ่ือการเกษตร 
เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ า 
  ๕.๓  ปรับปรุงระบบน้ าประปาให้ใสสะอาด 
  ๕.๔  ประสานงานและร่วมมือกับกรมทางหลวงในการปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรทางแยกเข้าสู่
อ าเภอส าโรง 
  ๕.๕  ประสานงานและร่วมมือกับทางหลวงชนบทปรับปรุงซ่อมแซม”เส้นทางบ้านแคน – หนอง
สองห้อง – บ้านผับแล้ง” 
  ๕.๖ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนและขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 

๖. นโยบำยด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
  ๖.๑  ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการหรือกิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  ๖.๒  การจัดให้มีเครื่องมือ  วัสดุและอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๖.๓  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)   

๗. นโยบำยด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  ๗.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการหรือกิจกรรม   การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการป่าชุมชน  ป่าสาธารณประโยชน์  ป่าวัฒนธรรม(ปู่ตา  ป่าช้า)  แหล่งน้ า   
  ๗.๒  แก้ไขปัญหาน้ าเสียในชุมชนให้ถูกหลักสุขาภิบาล 

นับต่อจากนี้  จะเป็นระยะเวลาที่ผมต้องปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ประชาชนได้
มอบหมายให้ ซึ่งผมพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องและดีที่สุดตามอ านาจหน้าที่ที่รับผิดชอบ  โดยพร้อมที่จะรับฟัง
ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพ่ือให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบกฎหมายที่ก าหนดให้ เพ่ือ
สนองตอบต่อปัญหาความต้องการและประโยชน์สุขอย่างสูงสุดของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลส าโรง  ต่อไป  
 


