
  

 
 

 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลผักไหม 
เรื่อง  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี  

ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลต าบลผักไหม  (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64) 
 

---------------------------------------- 
 

                  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ. ๒๕6๒ มาตรา ๔๘ 
ทศ วรรค ๕ และวรรค 6 บัญญัติให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อ
สภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี ประกอบค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน           
ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลด้วย นั้น 
 
  บัดนี้  นายกเทศมนตรีต าบลผักไหม ได้จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานรอบปี งบประมาณ  
พ.ศ.2564 และได้แถลงต่อสภาเทศบาลต าบลผักไหม ในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลผักไหม สมัยสามัญ             
สมัยท่ี  4  ครั้งที่  1  ประจ าปี พ.ศ.2564  ในวันที ่29 พฤศจิกายน  2564 
 
                    อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๘ ทศ วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ.๒๕6๒ จึงประกาศผลผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล
ต าบลผักไหม (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ประกาศนี้ 
 
  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
 
   ประกาศ ณ  วันที่  29  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 
 
                                                    

     
 

( นายสุรวิทย์  ฉลาดมาก) 
                                                         นายกเทศมนตรีต าบลผักไหม 

 
 
 
 
 
 

 



  

 
 

 

 
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน  

ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลผักไหม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

***************** 
เรียน   ประธานสภาเทศบาลต าบลผักไหม/สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่เคารพ 
 

     ตามที่กระผม นายสุรวิทย์  ฉลาดมาก นายกเทศมนตรีต าบลผักไหม ได้แถลงนโยบายการบริหารราชการ
ของเทศบาลต าบลผักไหม  ต่อสภาเทศบาลต าบลผักไหม ในคราวประชุมสภาสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 7 
พฤษภาคม 2564 ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลผักไหม  เมื่อวันที่ ๒๘  
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น ซึ่งได้ก าหนดนโยบายการบริหารราชการไว้ตามกรอบแนวทางในการพัฒนาของนโยบาย 
รวม 6 ด้าน ดังนี้ 

 

1.นโยบายด้านการศึกษาและการกีฬา 
        -มุ่งพัฒนาจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยให้สอดคล้องกับการปฏิรูป  การศึกษาตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติดังค ากล่าวที่ว่า “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” จัดหาอาหารกลางวัน อาหาร
เสริม (นม) ให้เด็กนักเรียนได้รับ ประทานและดื่มอย่างพอเพียง เพื่อการเจริญเติบโตที่สมวัย สนับสนุนให้มีการจัดการ 
แข่งขันกีฬาให้กับประชาชนทุกเพศทุกวัยอย่างเป็นรูปธรรม  

 

2.นโยบายด้านการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน  
       -ด าเนินการก่อสร้าง ขยาย และปรับปรุง ถนน ให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง เพื่อ ความสะดวกสบายและใช้

สัญจรอย่างปลอดภัย พร้อมทั้งปรับปรุงทางระบายน้ าให้มี ประสิทธิภาพในการรับและระบายน้ าติดตั้ง ซ่อมแซมและ
เพ่ิมไฟฟ้าส่องสว่างในชุมชน ถนน ตรอกซอยอย่างทั่วถึงทุกหมู่บ้าน จัดให้มีน้ าสะอาดไว้เพ่ืออุปโภคบริโภค 

 

3.นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
      -ด าเนินการป้องกันและควบคุมทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ส่งเสริมสุขภาพกาย  และจิตใจของ

ประชาชนทุกช่วงวัย จัดให้มีรถกู้ชีพประจ าทศบาลต าบลผักไหมที่มี ประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว บริการประชาชน
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ด าเนินการรณรงค์ส่งเสริมให้มีการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบ  เรียบร้อยในเขต
เทศบาล ตลอดจนป้องกัน รักษา แก้ไขปัญหาและพัฒนา สภาพแวดล้อมของหมู่บ้าน ให้ปราศจากมลพิษ เพ่ือให้
เทศบาลต าบลผักไหมเป็นเมือง น่าอยู่ อย่างยั่งยืน  

 

4. นโยบายด้านสังคม การเมือง การบริหาร 
       -บริหารงานท้องถิ่นโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหาร

จัดการบ้านเมืองที่ดี บริการประชาชนด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ วัดประเมินผลได้ 
ประชาชนมีส่วนร่วมและ เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียมกัน  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ  ทรัพย์สิน 
โดยจัดท าโครงการเทศบาลปลอดภัย ด้วยการติดกล้อง CCTV 

5.นโยบายด้านเศรษฐกิจและอาชีพ 
                  -ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสินค้าชุมชนให้เป็นที่ยอมรับ และจัดหา ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ส่งเสริมสนับสนุน การประกอบอาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง  
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6.นโยบายด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
         -ส่งเสริมสนับสนุนการจัดงาน ประเพณีทางศาสนา และวันส าคัญต่างๆร่วมกับ  องค์กรอ่ืนในท้องถิ่น 

เช่น ประเพณีสงกรานต์ / วันลอยกระทง /วันเข้าพรรษาเพ่ือเป็น การอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมจารีตประเพณีท้องถิ่น 
จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ โดยยึด หลักผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่า ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ  
  

    โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติด้วยการจัดท าโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนาและสร้างความเจริญ
ให้กับท้องถิ่น รวมทั้งตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของท้องถิ่นและครอบคลุมภารกิจหน้าที่ที่กฎหมาย ก าหนดไว้ 

   นโยบายการพัฒนาที่ได้น าเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลไปแล้วนั้น การที่จะท าให้ 
นโยบายของผมบรรลุเป้าหมายที่ต้องการนั้น คงต้องอาศัยความ ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากท่านสมาชิกสภา 
เทศบาล ผู้น าหมู่บ้าน พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลทุกท่าน รวมถึงประชาชนช่วยกันสนับสนุน แปลง
นโยบายไปสู่การปฏิบัติและร่วมกันขับเคลื่อน ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  และความรุ่งเรืองของ
เทศบาลต าบลผักไหมต่อไป 

   เทศบาลต าบลผักไหม  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่นโดยมุ่งเน้นความเป็น   
อยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถ พึ่งพาตนเองได้ มีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น  ควบคู่ไปกับการ
ปรับปรุงระบบการบริหารงานภายในองค์กรให้สามารถรองรับภารกิจและบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีแนวโน้ม                
ที่จะมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน  ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมีนโยบายในการบริหาร  ดังนี้ 

 
“วิสัยทศัน์การพัฒนาของเทศบาลต าบลผักไหม” 

“พัฒนาต าบลผักไหมใหน้่าอยู่อาศัย ใส่ใจการศึกษา ก้าวหน้า ทางด้านเศรษฐกิจ” 
พันธกิจ 

1. สงเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
2. การส่งเสริมอาชีพในชุมชนและการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 
3. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
4. สงเสริมการท่องเที่ยว กีฬา และอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถิน่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. ส่งเสริมการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
6. สงเสริมการศึกษาและสงเสริมมาตรฐานการให้บริการด้านสาธารสุข 
7. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เปาประสงค 
“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” 

ประเด็นยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรที่ 1 การส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชา และส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 
ยุทธศาสตรที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมการทองเที่ยว กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี วิถีชุมชน 
ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  
ยุทธศาสตรที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตรที่ 6 การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
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เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรที่ 1 การส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชา และส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 

     -เพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับประชาชนและลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตรและผลิตภัณฑชุมชน  
ยุทธศาสตรที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
             -พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
ยุทธศาสตรที่ 3 การทองเที่ยว กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม ปรเพณี วีถีชุมชน 
            - เพ่ือสงเสริมการทองเที่ยว กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  
              -เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและรักษาสิ่งแวดลอมใหสมดุล  
ยุทธศาสตรที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
             - เพ่ือใหประชาชนมีความสุขและสังคมรมเย็น  
              -  เพ่ือส่งเสริมมาตรฐานการบริการด้านสาธารณสุข 
 ยุทธศาสตรที่ 6 การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
              - เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

    - เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 
 แนวทางการพัฒนา 

1.1  การส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามศาสตรพระราชาสงเสริมและพัฒนาตามแนวทาง 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.2 การสงเสริมใหองคกรภาคประชาชนมีความเขมแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้ 
1.3 สงเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพ ทักษะชีวิต เพ่ือเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑ์ของทองถิ่นเปนการ 

สรางรายไดใหกับประชาชน  
  1.4 สงเสริมการท าเกษตรกรรมยั่งยืนและขับเคลื่อนการผลิตเกษตรอินทรีย 
          1.5 สงเสริมใหมีการบริหารจัดการน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตร โดยการพัฒนาและบ ารุงรักษา
แหลงน้ าในพ้ืนที่ต าบลผักไหม ใหสามารถน ามาใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภคไดอยางเพียงพอและสามารถน ามาใชเพ่ือ
การเกษตรอยางทั่วถึง  
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา 

2.1 กอสราง ซอมแซม ปรับปรุง บูรณะและบ ารุงรักษาทาง สะพาน แหลงน้ าและโครงการที่เปนโครงสราง
พ้ืนฐานที่มีขนาดใหญ หรือเปนโครงการที่มีความเกี่ยวเนื่องกันหลายองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือในลักษณะที่เป็น
เครือขายหลักในการเชื่อมโยงกับแผนงานโครงการที่ด าเนินการโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือสวนราชการอ่ืนใน
จังหวัด และตามท่ีไดมีการด าเนินการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอ าเภอ/จังหวัด  

2.2 การพัฒนาและการจัดการปัญหาด้านสาธารณูปโภค  การไฟฟ้า  การโทรคมนาคม  ยกระดับ             
ความเป็นอยูแ่ละอ านวยความสะดวกในชุมชน 
  2.3 สงเสริมและการจัดการระบบผังเมืองรวมจังหวัด ใหเปนเมืองนาอยู และการใชประโยชน์ในที่ดินเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพโดยรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานที่เกี่ยวของในระดับจังหวัด  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านการพัฒนา สงเสริมการทองเที่ยว กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน 
 แนวทางการพัฒนา 

3.1  การสืบสานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณี วิถีชุมชน 
3.3  การพัฒนาแหลงทองเที่ยว สินคา ผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้ได้มาตรฐาน 
3.4  สนับสนุนสงเสริมการกีฬา สูความเปนเลิศ เพ่ือสรางจิตส านึกใหเด็ก เยาวชน ประชาชนรักการออก

ก าลังกาย หางไกลจากยาเสพติดและอบายมุขทั้งปวง ตลอดจนพัฒนา ปรับปรุงสนามกีฬาแหลงนันทนาการและสถาน
พักผอนหยอนใจ สวนสุขภาพ 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน  
แนวทางการพัฒนา 

4.1 การสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสนับสนุนกิจกรรมใหมีการ 
ทองเที่ยวเชิงนิเวศน เพ่ือใหนักทองเที่ยวเกิดความหวงแหนและรักษาในทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมในการ
พัฒนาการแหลงทองเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 

4.2 การสงเสริมการบริหารจัดการขยะ 
4.3 การสงเสริมการบริหารจัดการพลังงานทางเลือก 
4.4 การสงเสริมการบริหารจัดการน้ า 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
แนวทางการพัฒนา 

5.1 จัดใหมีและสนับสนุนการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพมีมาตรฐานการด าเนินงานและ
มาตรฐานการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ า ทั้งเพ่ิมโอกาสชองทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนารางกายและสติปญญา 

5.2 สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนตัวเด็กปฐมวัยเปนส าคัญ 
5.3 สงเสริมการสังคมสงเคราะห ดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาส คนพิการ   

ผูมีรายไดนอยในจังหวัดใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และใหไดรับโอกาสทางสังคมอยางเทาเทียม 
5.4 การสงเสริมใหประชาชนมีสุขภาวะที่ดี 
5.5 สงเสริมการสาธารณสุข การสนับสนุนอุปกรณทางการแพทย วัสดุการปองกันโรค 

เพ่ือการเสริมสรางสุขภาพที่ดีของประชาชนและสงเสริมใหประชาชนไดรับการบริการดานสาธารณสุขอยางทั่วถึง 
  5.6 สงเสริมนโยบายการจัดระเบียบสังคมรวมกับทุกภาคสวนเพื่อปองกันแกไขปญหายาเสพติด 
และปญหาสังคมดานอื่นๆ 

5.7 สงเสริมการรักษาความสงบเรียบรอย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านการสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
แนวทางการพัฒนา 

6.1 การสงเสริมและพัฒนาบุคลากร 
6.2 การพัฒนารายได 
6.3 การเพ่ิมศักยภาพของเครื่องมือเครื่องใช 

  6.4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการในองคกร 
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                   รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการด าเนินงาน (ในรอบปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕64) ทุกโครงการและกิจกรรมเป็นโครงการที่สานนโยบายต่อจากคณะผู้บริหารชุดเดิมที่ได้ก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานไว้แล้วในห้วงการจัดท างบประมาณประจ าปี พ.ศ.2564 และมีความสอดคล้องกับนโยบายที่กระผม           
ได้แถลงไว้ ซึ่งกระผมได้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนได้รับประโยชน์และความพึง
พอใจสูงสุด ตามที่ได้มุ่งหวังเอาไว้ภายใต้ข้อจ ากัดหลายประการ อาทิ งบประมาณด าเนินการ บุคลากรที่มีความ
ช านาญงานเฉพาะด้าน เป็นต้น ซึ่งกระผมและคณะผู้บริหาร ซึ่งกระผมและคณะได้เข้ามาด าเนินการจนประสบ
ผลส าเร็จเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง ซึ่งที่ผ่านมาได้ผ่านวิกฤตในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) เพ่ือแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคให้กับพี่น้องประชาชนและเด็ก
นักเรียนในพ้ืนที่ต าบลผักไหมอย่างทั่วถึง โดยในการแก้ไขปัญหาเราจะมุ่งเน้นผู้คนส่วนใหญ่ให้ได้รับประโยชน์มากที่สุด
และแก้ไขปัญหาเชิงรุกเพ่ือตอบสนองประชาชนอย่างรวดเร็ว ส าหรับโครงการขนาดใหญ่หรือโครงการริเริ่มใหม่         
ที่จะท าให้ประชาชนโดยส่วนรวมได้รับประโยชน์จะมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
ต่อไป 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑4) 
พ.ศ. ๒๕62  มาตรา ๔๘ ทศ วรรค ๕  ได้ก าหนดให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี    

 

                    กระผมจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารเทศบาลต าบลผักไหม                  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒564  ดังต่อไปนี้ 
 

1.นโยบายด้านเศรษฐกิจและอาชีพ  
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลผักไหม  
ยุทธศาสตรที่ 1 การส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชา และส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 
 - เพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับประชาชนและลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร และผลิตภัณฑชุมชน 
-มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ  จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 
 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณตั้งไว้ 

(บาท) 
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพต าบลผักไหม 100,000 ไม่ได้ด าเนินการ 
(ยกเลิกโครงการ) 

2 โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพกลุ่มทอผ้าไหม 50,000 ไม่ได้ด าเนินการ 
(ยกเลิกโครงการ) 

รวมโครงการพัฒนา 2 โครงการ 150,000  
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2. นโยบายด้านการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         เชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลผักไหม 
          ยุทธศาสตรที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
2.1 (งบปกติ) ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

            - มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ  จ านวน 13 โครงการ   ดังนี้ 
 

ที่ โครงการ 
งบประมาณตั้งไว้ 

(บาท) 
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักไหม หมู่ที่ 1 ต าบลผักไหม  
อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ (สายไปหัวหนองต่อจากที่เดิม) 

296,000 284,000 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งบัว หมู่ที่ 2 ต าบลผักไหม  
อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ (จากปากทางบ้านนายบุญช่วย เข็มแก้ว  
ถึงที่นางศรีจันทร์ ศรีบุญเรือง) 

140,000 -ระหว่างด าเนินการ- 
กันเงินไว้ 

เบิกเหลื่อมป ี

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งราม หมู่ที่ 4 ต าบลผักไหม  
อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ (จากที่นายปาน บุตรลักษ์  ถึงทีน่างเภา บุญทริด) 

198,000 190,000 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 ต าบลผักไหม  
อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ (สายบา้นหนองยางไปคุ้มหนองหว้า) 

164,000 161,000 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 7 ต าบลผักไหม 
อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ (จากถนน คสล.เดิมไปบ้านหนองแวง) 

164,000 161,000 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 ต าบลผักไหม  
อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ (รอบสระหนองแวง) 
 

164,000 -ระหว่างด าเนินการ- 
กันเงินไว้ 

เบิกเหลื่อมป ี

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงยาง หมู่ที่ 10 ต าบลผักไหม 
อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ (จากสี่แยกนายสุข สาทิพย์จนัทร ์ถึงหนองสิม) 
 

164,000 -ระหว่างด าเนินการ- 
กันเงินไว้ 

เบิกเหลื่อมป ี

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสองพีน่้อง หมู่ที่ 11 ต าบลผักไหม 
อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ (สายศาลปู่ตา) 

120,000 -ระหว่างด าเนินการ- 
กันเงินไว้ 

เบิกเหลื่อมป ี
9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 3 ต าบลผักไหม 

อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์(สายศาลเจา้ปู่กุดละเอียว ถึงที่บ้านนายด ารง ใยอ้ิม) 
314,000 314,000 

10 โครงการก่อสร้างถนนดนิและลงหินคลุก บ้านทุ่งรูง หมู่ที่ 6 ต าบลผักไหม  
อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ (รอบหนองรูง) 

230,000 230,000 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทา่โคราช หมู่ที่ 8 ต าบลผักไหม  
อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ (ต่อจากถนน คสล.เดิมถึงเขตต าบลกุดหวาย) 

339,000 339,000 

12 โครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริหารจัดการน้ าประปา 
ในเขตต าบลผักไหม 

30,000 
ไม่ได้ด าเนินการ 
(ยกเลิกโครงการ) 

13 โครงการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างของเทศบาลต าบลผักไหม 30,000 
ไม่ได้ด าเนินการ 
(ยกเลิกโครงการ) 

รวมโครงการพัฒนา 13 โครงการ 2,353,000.- 1,679,000 
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2.2 (งบจ่ายขาดเงินสะสม) จากปีงบประมาณ พ.ศ.2563 น าด าเนนิการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
       -มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ  รวมโครงการพัฒนา   11 โครงการ   ดังนี้ 
 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณตั้งไว้ 

(บาท) 
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านผักไหม หมู่ที่ 1 ต าบลผักไหม อ าเภอ
ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์  (จาก คสล.เดิม ถึงที่นายประภาส  เงินถม) ขนาดผิว
จราจรดินถมขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 180 เมตร สูงโดยเฉลี่ย 1.00 เมตร 
ผิวจราจรหินคลุกขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 180 เมตรหนาโดยเฉลี่ย 0.10 
เมตร  

141,000 141,000 

2 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านผักไหม  หมู่ที่ 1 ต าบลผักไหม  
อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ (จากบ้านครูวนิดา ถึงที่นางประดิษฐ์ จุฬารี) 
ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00 เมตร  ยาว 1,400 เมตร  หนาโดยเฉลี่ย 0.10 
เมตร 

489,000 489,000 

3 โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านทุ่งบัว หมู่ที่ 2 ต าบลผักไหม  
อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ (สายหนองขาคีม – นางหวิน  จันทร์สอน)ขนาด
ผิวจราจรกว้าง  3.00 เมตร  ยาว 1,000 เมตร  หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร 

357,000 357,000 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 3ต าบลผักไหม  
อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ (สายก้านเหลือง – ทุ่งราม)  
ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00 เมตร  ยาว 150 เมตร  หนา 0.15 เมตร 

484,000 484,000 

5 โครงการก่อสร้างหินคลุก บ้านทุ่งราม หมู่ที่ 4 ต าบลผักไหม อ าเภอศีขรภูมิ 
จังหวัดสุรินทร์ (สายหน้าบ้านนางนิสา อรชัย ถึงนางงุด  วงค์ละคร) ขนาดผิว
จราจรกว้าง  5.00 เมตร  ยาว  900 เมตร  หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร 

445,000 445,000 

6 โครงการปรับปรุงถนนดินและลงหินคลุก บ้านทุ่งรูง หมู่ที่ 6 ต าบลผักไหม 
อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ (จากที่นายสิงห์  อินทร์นอกถึงถนนไปบ้านดง
ยาง) ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00 เมตร  ยาว  1,400 เมตร  หนาโดยเฉลี่ย 
0.10 เมตร 

489,000 489,000 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 7                
ต าบลผักไหม อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ (จากที่นางสมบูรณ์  พาลี          
ถึงท่ีนายประจวบ  ไขโพธิ์) ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00 เมตร  ยาว 220 เมตร                
หนา 0.15 เมตร 

432,000. 432,000 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าโคราช  หมู่ที่ 8   
ต าบลผักไหม  อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ (สายคุ้มหนองหว้า – วัดราษฎร์
สามัคคี) ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00 เมตร  ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร 

485,000 485,000 

9 โครงการปรับปรุงถนนดนิและลงหินคลุก บ้านหนองแวง  หมู่ที่ 9  ต าบลผักไหม 
อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ (จากที่บา้นนายเชาวลิต  มัง่มี ถึงเขตตรมไพร)         
ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00 เมตร  ยาว 1,300 เมตร  หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร 

499,000 499,000 
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ที ่ โครงการ 
งบประมาณตั้งไว้ 

(บาท) 
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 
10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสองพ่ีน้อง  หมู่ที่ 11   

ต าบลผักไหม อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ (จากสี่แยกกลางเชื่อมต่อถนน 
ไทรโยค) ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร  ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร 

404,000 404,000 

11 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดกลาง) บ้านหนองยาง   
หมู่ที่ 5  ต าบลผักไหม  อ าเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์  

2,141,000 ไม่ได้ด าเนินการ 
(ยกเลิกโครงการ) 

รวมโครงการพัฒนา 11 โครงการ 6,366,000.- 4,225,000 
 
2.3 (งบเหลือจ่าย) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 น ามาด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ  รวมโครงการพัฒนา  จ านวน  8  โครงการ ดังนี้ 
 

ที ่ โครงการ/ผลผลิตโครงการ 
งบประมาณอนุมัติ 

(บาท) 
งบประมาณ 

ลงนามในสัญญา 
(บาท) 

1 เทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณส านักงานเทศบาลต าบลผักไหม 
ขนาดกว้าง 11.00 เมตร ยาว  50  เมตร  หนา 0.15  เมตร 

497,000 497,000 

2 ปรับปรุงถนนดินและลงหินคลุก (จากบ้านผักไหม ถึงบ้านท่าโคราช)  
หมู่ 1 ขนาดกว้าง 4.00  เมตร  ยาว 1,000  เมตร 

388,000 388,000 

3 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ม.2 บ้านทุ่งบัว 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว  1,000  เมตร   

474,000 474,000 

4 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองยาง (จากบ้านหนองยางถึงคุ้มหนองหว้า)  
หมู่ 5 ขนาดกว้าง 4.00  เมตร  ยาว 155  เมตร  หนา 0.15  เมตร  

474,000 474,000 

5 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองยาง (จากบ้านหนองยางถึงคุ้มหนองหว้า)  
หมู่ที่ 5  ขนาดกว้าง 4.00  เมตร  ยาว 155  เมตร  หนา 0.15  เมตร  

19,000 419,000 

6 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงยาง (สายเข้าหมู่บ้านดงยาง)                         
หมู่ 10  ขนาดกว้าง  5  เมตร  ยาว 145  เมตร หนา 0.15  เมตร 

485,000 485,000 

7 จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ 
ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ 

1,000,000 1,000,000 

8 ก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลผักไหม 
ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร 

951,000 ไม่ได้ด าเนินการ 
(ยกเลิกโครงการ) 

รวมโครงการพัฒนา 8  โครงการ 4,2888,000 3,737,000 
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3. นโยบายด้านการศึกษาและการกีฬา  
    3.1 เชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลผักไหม  
            ยุทธศาสตรที่ 3 การทองเที่ยว กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม วีถีชุมชน 

         - เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรมและภูมิปัญหาท้องถิ่น  
-มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ  รวมโครงการพัฒนา  จ านวน  1  โครงการ ดังนี้ 

ที่ โครงการ 
งบประมาณตั้งไว้ 

(บาท) 
เบิกจ่ายจริง   

(บาท) 

1 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ผักไหมเกมส์ 100,000 ไม่ได้ด าเนินการ 
(ยกเลิกโครงการ) 

รวมโครงการพัฒนา  1  โครงการ 100,000.-  
3.2 เชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลผักไหม  

               ยุทธศาสตรที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
- เพื่อใหประชาชนมีความสุขและสังคมรมเย็น  

-มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ  รวมโครงการพัฒนา  จ านวน  18  โครงการ ดังนี้ 

ที่ โครงการ 
งบประมาณตั้ง

ไว้(บาท) 
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 
1 จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นผักไหม 151,380 117,878.94 
2 จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้แก่นกัเรียนของของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลผักไหม 226,112 214,810.46 
3 จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้แก่นกัเรียนของของโรงเรียนสังกัดสพฐ.ในพื้นที่ต าบลผักไหม 1,078,821 1,079,697.38 
4 จัดหาอาหารกลางวนัให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักไหม 373,300 371,120 
5 จัดหาอาหารกลางวนัให้แก่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลผักไหม 472,000 487,000 
6 อุดหนุนอาหารกลางวนัให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ.  2,276,000 2,185,760 
7 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาส าหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาล 

ต าบลผักไหม  
200,600 195,500 

8 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นผกัไหม  130,600 130,600 
9 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา  20,000 20,000 

10 โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน  100,000 100,000 
11 โครงการอินเตอร์เน็ตโรงเรียน  9,600 9,600 
12 โครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรูใ้นโรงเรียน  50,000 50,000 
13 อุดหนุนโรงเรียนบา้นผักไหม ตามโครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  10,000 10,000 
14 อุดหนุนโรงเรียนบา้นก้านเหลือง ตามโครงการการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 

 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา  
10,000 10,000 

15 อุดหนุนโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมตามโครงการค่ายส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม  30,000 30,000 
16 อุดหนุนโรงเรียนบา้นทุง่ราม ตามโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม 

เสริมสร้างวินัยนักเรียน และปฏริูปการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน (PLC)  
10,000 10,000 

17 อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งรูงตามโครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 10,000 ไม่ได้ด าเนินการ 
(ยกเลิกโครงการ) 

18 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร เรียนและอาคารประกอบ  150,000 ไม่ได้ด าเนินการ 
(ยกเลิกโครงการ) 

รวมโครงการพัฒนา 18  โครงการ 5,308,413.- 5,031,966.78 
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4. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
4.1 เชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลผักไหม  

           ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  
-  เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและรักษาสิ่งแวดลอมใหสมดุล  
-  เพ่ือส่งเสริมมาตรฐานการบริการด้านสาธารณสุข 
-มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ    รวม   1   โครงการ ดังนี้ 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณตั้งไว้ 

(บาท) 
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 

1 โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ า 30,000 10,050 
รวม  1 โครงการ 30,000.- 10,050.- 

 

 
4.2 เชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลผักไหม  
ยุทธศาสตรที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

- เพ่ือใหประชาชนมีความสุขและสังคมรมเย็น  
- เพ่ือส่งเสริมมาตรฐานการบริการด้านสาธารณสุข 
-มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ    รวม   15   โครงการ ดังนี้ 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณตั้งไว้ 

(บาท) 
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 
1 โครงการรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า           80,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

(ยกเลิกโครงการ) 
2 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะท่ีต้นทาง 50,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

(ยกเลิกโครงการ) 
3 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล ในโรงเรียนและชุมชน  

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
220,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

(ยกเลิกโครงการ) 
4 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสาธารณภัยให้แก่นักเรียน เยาวชน  

ประชาชนและพนักงานเทศบาลต าบลผักไหม 
30,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

(ยกเลิกโครงการ) 
5 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรประจ า รถกู้ชีพ/ กู้ภัย 20,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

(ยกเลิกโครงการ) 
6 โครงการอบรมให้ความรู้และป้องกันยาเสพติดให้แก่นักเรียน  

เยาวชน ประชาชนต าบลผักไหม 
30,000 

ไม่ได้ด าเนินการ 
(ยกเลิกโครงการ) 

7 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 160,000 159,942.50 
8 โครงการจัดท าและทบทวนปรับปรุงเทศบัญญัติต่างๆ 

ของเทศบาลต าบลผักไหม 
30,000 540.- 

9 โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆ 30,000 14,834 
10 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าเทศบาล 

ต าบลผักไหม 
100,000 94,600 



  

 
 

 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณตั้งไว้ (บาท) เบิกจ่ายจริง   

(บาท) 

11 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 35,339 35,338.59 
12 เพ่ือจ่ายเป็นสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต าบล

ผักไหม 
150,000 150,000 

13 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการ ทางสังคม 
(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) 

8,004,000 7,856,700 

14 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม 
(เบี้ยผู้พิการ) 

4,766,400 4,568,800 

15 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม 
(เบี้ยผู้ป่วยเอดส์) 

84,000 86,000 

รวมโครงการพัฒนา 15  โครงการ 13,789,739.- 13,066,755.- 
 
 
5.นโยบายด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5.1 เชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลผักไหม 
ยุทธศาสตรที่ 3 การทองเที่ยว กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม วีถีชุมชน 
         - เพ่ือสงเสริมการทองเที่ยว กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรมและภูมิปัญหาท้องถิ่น 

-มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ  รวม   3  โครงการ ดังนี้ 
 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณตั้งไว้ 

(บาท) 
เบิกจ่ายจริง   

(บาท) 

1 โครงการสืบสานประเพณีลองกระทง  20,000 ไม่ได้ด าเนินการ(ยกเลิกโครงการ) 
 2 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  20,000 ไม่ได้ด าเนินการ(ยกเลิกโครงการ) 
 3 โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา  20,000 

 
 

ไม่ได้ด าเนินการ(ยกเลิกโครงการ) 

รวมโครงการพัฒนา  3  โครงการ 60,000.- 0.00 
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6. นโยบายด้านสังคม การเมือง การบริหาร 
6.1 เชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลผักไหม 
ยุทธศาสตรที่ 6 การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  

 -เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
  -เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะ 
มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ  รวมทั้งสิ้น 10 โครงการ ดังนี้ 
 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณตั้งไว้ 

(บาท) 
เบิกจ่ายจริง 

(บาท) 
1 

โครงการเทศบาลต าบลผักไหม สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม 50,000 
ไม่ได้ด าเนินการ 
(ยกเลิกโครงการ) 

2 
โครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์สู่ความสุขอย่างยั่งยืน 30,000 

ไม่ได้ด าเนินการ 
(ยกเลิกโครงการ) 

3 
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานท้องถิ่น 200,000 

ไม่ได้ด าเนินการ 
(ยกเลิกโครงการ) 

4 
โครงการฝึกอบรมสร้างมาตรฐาน คุณธรรมจริยธรรม 30,000 

ไม่ได้ด าเนินการ 
(ยกเลิกโครงการ) 

5 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการอันเนื่อง  
มาจากพระราชด าริฯ 

70,000 
ไม่ได้ด าเนินการ 
(ยกเลิกโครงการ) 

6 
โครงการจัดท าวารสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาลต าบลผักไหม 30,000 

ไม่ได้ด าเนินการ 
(ยกเลิกโครงการ) 

7 
โครงการฝึกอบรมการจัดเก็บภาษีและการช าระภาษีท้องถิ่น 25,000 

ไม่ได้ด าเนินการ 
(ยกเลิกโครงการ) 

8 โครงการจัดท าและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  30,000 10,000 
9 โครงการอบรมปฏิบัติงานให้เกิด ความโปร่งใส และแนวทางความรู้ ด้าน

กฎหมายและระเบียบในการ ปฏิบัติราชการ 
30,000 

11,350 

10 โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี/สมาชิกสภาเทศบาลต าบลผักไหม 400,000 259,021.20 
รวมโครงการพัฒนา 10 โครงการ 895,000.- 280,371.20 

 
 
              ตลอดระยะเวลาในการบริหารงานที่ผ่านมา  กระผมพร้อมด้วยคณะผู้ บริหารเทศบาลต าบลผักไหม
ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จ
ด้วยดีตลอดมา และจะมุ่งม่ันพัฒนาเทศบาลต าบลผักไหมให้มีศักยภาพ น าไปสู่ชุมชนที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป 
 

 
 
                  (นายสุรวิทย์  ฉลาดมาก) 
                                                                       นายกเทศมนตรีต าบลผักไหม 
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ภาคผนวก 



  

 
 

 

 



  

 
 

 



  

 
 

 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน 
เขตพื้นที่ต าบลผักไหม จ านวน 11 หมู่บ้าน 



  

 
 

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านทุ่งบัว  หมู่ที่ 2 ต าบลผักไหม  อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์        
(จากปากทางบ้านนายบุญช่วย  เข็มแก้ว  ถึงที่นางศรีจันทร์  ศรีบุญเรือง) ขนาดกว้าง  3  เมตร  ยาว  70  เมตร  
หนา 0.15 เมตร ตามแบบท่ีเทศบาลต าบลผักไหมก าหนด ตามสัญญาจ้างเลขท่ี   26/ 2564 ลงวันที่ 25  
สิงหาคม   2564 
 



  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนดินและลงหินคลุก  บ้านทุ่งรูง  หมู่ที่  6  (รอบหนองรูง)  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาว  480.00 เมตร หนาโดยเฉลี่ย  0.10  เมตร  ตามแบบท่ีเทศบาลต าบลผักไหมก าหนด   



  

 
 

 

 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองยาง  หมู่ที่  5  ต าบลผักไหม  อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์  (สาย
บ้านหนองยางถึงคุ้มหนองหว้า) ขนาดผิวจราจรกว้าง   4  เมตร  ยาว  155  เมตร  หนา  0.15  เมตรหรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  620  ตร.ม.  อ้างอิงแบบมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น  (เลขที่  ทถ-2-203)   
 



  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงยาง หมู่ที่ 10 (จากสี่แยกนายสุข สาทิพจันทร์ ถึงหนองสิม) 
ต าบลผักไหม อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร             
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร อ้างอิงตามแบบมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น(เลขที่ ทถ-2-203) 



  

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านผักไหม  หมู่ที่ 1  ต าบลผักไหม  อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 
ขนาดกว้าง  3  เมตร  ยาว 150  เมตร หนา 0.15 เมตร   ตามแบบท่ีเทศบาลต าบลผักไหมก าหนด   
 



  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองแวง  หมู่ที่ 9  ต าบลผักไหม  อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์  
(รอบสระหนองแวง)ขนาดกว้าง  ๔ เมตร ยาว 60  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม. 



  

 
 

 

 
 
 
 
 
  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสองพ่ีน้อง หมู่ที่ 11 (สายศาลปู่ตา) ต าบลผักไหม 
อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า180 ตร.ม.          



  

 
 

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านก้านเหลือง  หมู่ที่  3  ต าบลผักไหม  อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัด
สุรินทร์  (สายศาลเจ้าปู่กุดละเอียว  ถึงที่นายด ารง  ใยอ้ิม) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร  ยาว  116  เมตร  
หนา  0.15  เมตร อ้างอิงแบบมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น  (เลขที่  ทถ-2-203)  ตามแบบแปลนที่เทศบาล
ต าบลผักไหมก าหนด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านทุ่งราม  หมู่ที่ 4  ต.ผักไหม  อ.ศีขรภูมิ  จ.สุรินทร์ 
(จากที่นายปาน  บุตรลักษณ์  ถึงที่นางเภา  บุญทริด ) ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลผักไหมก าหนด 



  

 
 

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านท่าโคราช  หมู่ที่  8  ต าบลผักไหม อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์  
(ต่อจากถนน   คสล.เดิมถึงเขตต าบลกุดหวาย) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร  ยาว  100  เมตร  หนา  0.15  เมตร 
อ้างอิงแบบมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น  (เลขท่ี  ทถ-2-203)  ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลผักไหมก าหนด 

 

 



  

 
 

 

โครงกาก่อสร้างหินคลุก  บ้านทุ่งราม  หมู่ที่  4  (สายบ้านนางนิสา  อรชัย  ถึงนางพุด วงศ์ละคร)  
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 900 เมตร หนาโดยเฉลี่ย  0.10  เมตร  ตามแบบที่เทศบาลต าบลผักไหม
ก าหนด    



  

 
 

 

 

โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านบ้านทุ่งบัว หมู่ที่  2  ต าบลผักไหม  อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์                  
(สายหนองขาคีมถึงที่นางหวิน  จันทร์สอน) ขนาดผิวจราจร  กว้าง 3 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10  เมตร 

 



  

 
 

 

 
โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านผักไหม หมู่ที่ 1 ต าบลผักไหม  อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์                  
(จากจากบ้านครูวนิดา  หอมสินธุ์ถึงที่นายประดิษฐ์  จุฬารี) ขนาดผิวจราจร  กว้าง 3 เมตร ยาว 1,400 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10  เมตร 

 



  

 
 

 โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านผักไหม หมู่ที่ 1 ต าบลผักไหม  อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์                   
(จากที่เดิม ถึงที่นายประพาส  เงินถม) ขนาดผิวจราจร  กว้าง 2.50 เมตร ยาว 180 เมตร สูงโดยเฉลี่ย 1.00  
เมตร 

 



  

 
 

 

โครงการจ้างปรับปรุงถนนดินและลงหินคลุก บ้านทุ่งรูง  หมู่ที่  6  (สายที่นายสิงห์  อินทร์นอก  ถึงถนนไปบ้านดงยาง)  
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนาโดยเฉลี่ย  0.10  เมตร  ตามแบบท่ีเทศบาลต าบลผักไหมก าหนด    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองสองห้อง  หมู่ที่  7  ต าบลผักไหม  อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัด
สุรินทร์  (จากที่นางสมบูรณ์  พาลีถึงที่นายประจวบ  ไขโพธิ์)  ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร   ยาว  220  เมตร  
หนา  0.15  เมตร อ้างอิงแบบมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น  (เลขที่  ทถ-2-204)  ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบล
ผักไหมก าหนด 



  

 
 

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (จากสี่แยกกลางเชื่อมต่อถนนไทรโยค) บ้านสองพ่ีน้อง  หมู่ที่  11  
ต าบลผักไหม  อ าเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์  ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว  150  เมตร หนา  0.15  เมตร                 
อ้างอิงตามแบบมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น  (เลขที่  ทถ-2-203) ที่เทศบาลต าบลผักไหมก าหนด   



  

 
 

 

 

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านท่าโคราช  หมู่ที่  8  ต าบลผักไหม  อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์  
(สายคุ้มหนองหว้า- วัดราษฎร์สามัคคี) ขนาดผิวจราจรกว้าง   5  เมตร  ยาว  150  เมตร  หนา  0.15  เมตร 
อ้างอิงแบบมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น  (เลขที่  ทถ-2-203)  ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลผักไหมก าหนด   
 



  

 
 

 



  

 
 

 
โครงการคณุธรรม จริยธรรม เสริมสรา้งคณุธรรมนักเรียนและปฏิรูปการ

เรียนรูสู้่คณุภาพผู้เรียนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564                       
ณ โรงเรียนบ้านทุ่งราม (รามรุ่งอรชยั) 



  

 
 

 

โครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านผักไหม 



  

 
 

 



  

 
 

 

โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น รักษ์ป่า รักษ์น ้า” 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 



  

 
 

 



  

 
 

 

 การมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รบัผลกระทบจาก
มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา  2019 (COVID 

– 19) 



  

 
 

 



  

 
 

 

กิจกรรมการแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้ท่ีมารับการฉีดวัคซีน (โควิด-19)             
ณ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 



  

 
 

 
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 

ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 



  

 
 

 



  

 
 

 

โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 



  

 
 

 



  

 
 

 

โครงการจัดท้าและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 



  

 
 

 

 โครงการอบรมการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 



  

 
 

 

 
 
 

กิจกรรมขับเคลื่อนการประกาศเจตนารมณ์ "ปฏบิัตกิาร...ต าบลนี้ไมม่ี โควิด - 19 " 
ต าบลธงฟ้า สู้ภัยโควิด - 19 


