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คำนำ 
  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา 

๔๘ ทศ วรรคหา ไดกำหนดใหนายกเทศมนตรีตองจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลง

ไวตอสภาเทศบาลเปนประจำทุกป โดยรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานฯที่ไดจัดทำขึ้นมานั้น เปนเอกสารขอมูล

สถิติทางการเงนิ การคลัง ขอมูลรายรับ-รายจายประจำป ขอมูลโครงการ/กิจกรรม ที่หนวยงานไดดำเนินการมา

ในรอบปที่ผานมา และแฟมภาพกิจกรรมตางๆที่ไดรวบรวมนำเสนอเอาไวทายเลม เพื่อเปนประโยชนใหกับ

ประชาชน ในการติดตาม ตรวจสอบ การบริหารงานของเทศบาลตำบลกะทูน วามีผลสัมฤทธิ์ มากนอยเพียงใด 

ไดในอีกแนวทางหนึ่ง 

  เทศบาลตำบลกะทูน โดยคณะผูบริหารทองถ่ิน จึงไดจัดทำรายงานผลการปฏิบัติฯ งานฉบับนี้

ขึ้น เพ่ือแจงใหสภาเทศบาลตำบลกะทูน และประชาชนในทองถ่ิน ไดรับทราบโดยทั่วกัน 

  

นายกเทศมนตรีตำบลกะทูน 
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สารบญั 
หนา 

 เรื่อง 

- คำกลาวรายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตำบลกะทูน    ๑ 

- ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภาฯ     ๒ 

- รายรับ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ๘ 

- รายจาย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4  ๘ 

- ภาคผนวก/ภาพแฟมกิจกรรม       ๑1 
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คำกลาวรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตำบลกะทูน 
ตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาเทศบาลตำบลกะทูน 

(รอบปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4) 

เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภา เทศบาลตำบลกะทูนที่เคารพ 

  ตามความในมาตรา ๔๘ ทศ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพิ ่มเติมถึง   
(ฉบับที่ ๑4) พ.ศ. ๒๕6๒ กำหนดใหนายกเทศมนตรี จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได
แถลงไวตอสภาเทศบาลเปนประจำทุกป และปดประกาศไวโดยเปดเผย เพื่อเปนกลไกหนึ่งในการติดตาม 
ตรวจสอบผลการดำเนินงานในการจัดบริการสาธารณะ เทศบาลตำบลกะทูน เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รูปแบบหนึ่งมีภารกิจอำนาจหนาที่ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนครอบคลุมพื้นที่ทั้งตำบล ซึ่งภารกิจที่
เทศบาลตำบลกะทูน ไดปฏิบัติมาในรอบป ๒๕๖4 นั้นมีขอบเขตกวางขวางหลายดาน อันเปนไปตามกฎหมายที่
เกี ่ยวของ อาทิ เชน พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ ๑4) พ.ศ.๒๕6๒
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ และรวมถึงกฎหมายอื่นๆ ซึ่งกำหนดใหเปนอำนาจหนาที่ของเทศบาล
ในกิจการบริการสาธารณะ และการพัฒนาทองถ่ินเปนประการสำคัญ 

  นับจากวันที่กระผมไดรับความไววางใจ จากพี่นองประชาชนตำบลกะทูน โดยการเลือกตั้ง   
ใหดำรงตำแหนงนายกเทศมนตรีตำบลกะทูน เมื่อวันที่ ๒8 มีนาคม ๒๕64 โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมี
มติรับรองผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๒7 เมษายน ๒๕64 กระผมพรอมดวยคณะผูบริหารทองถิ่น ไดแถลง
นโยบายการบริหารงานตอสภาเทศบาลตำบลกะทูน เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ๒๕64  ซึ่งถือวาเปนวันที่ไดเขา
ปฏิบัติหนาท่ีบริหารงานของเทศบาลตำบลกะทูนอยางสมบูรณตามกฎหมาย จึงไดจัดทำรายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลกะทูน ประจำป ๒๕๖4 เสนอตอทานประธานสภาเทศบาลตำบลกะทูน และทาน
สมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ และหลังจากนี้จะไดประกาศใหประชาชนไดรับทราบโดยทั่วกัน ซึ่งรายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภาเทศบาลตำบลกะทูน ปรากฏตามขอมูลดังตอไปนี ้
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๑. นโยบายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 

เปาหมายของการพัฒนา “น้ำตองไหล ไฟตองสวาง ทางตองสะดวก และปลอดภัยกับการ
ดำรงชีวิต”ปรับปรุงพัฒนาระบบสาธารณูปโภคใหไดมาตรฐาน ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อยกระดับความเปนอยู 
อำนวยความสะดวก ตามความตองการของประชาชน  

 
ลำดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 

1 โครงการจางเหมาเก็บขยะมลูฝอย เพ่ือรักษาสิ่งแวดลอม 372,000  งบตามเทศบัญญัติ 

2 โครงการกอสรางถนนผิวทางปอรตแลนดซีเมนตคอนกรีต รหัสทาง
หลวง นศ.ถ.42-033 สายซอยรวมสุข หมูที่ 4 

499,900 เงนิอุดหนุน 

3 โครงการกอสรางถนนผิวทางปอรตแลนดซีเมนตคอนกรีต รหัสทาง
หลวง นศ.ถ.42-005 สายหลุมหิน หมูที่ 1 

330,800 เงนิอุดหนุน 

4 โครงการกอสรางถนนผิวทางปอรตแลนดซีเมนตคอนกรีต รหัส
ทางหลวง นศ.ถ.42-004 สายคลองใหญ บานหวยชอง หมูที่ 8 

 5,137,800 
 

เงนิอุดหนุน 

5 โครงการกอสรางถนนผิวทางปอรตแลนดซีเมนตคอนกรีต 
รหัสทางหลวง นศ.ถ.42-006 สายหวยหมื่นสี หมูที่ 8 

   5,251,000 เงนิอุดหนุน 

6 โครงการกอสรางถนนผิวทางปอรตแลนดซีเมนตคอนกรีต รหัสทาง
หลวง นศ.ถ.42-002 สายเขานา - ปลายเภอ หมูที่ 7 

1,650,000 เงนิอุดหนุน 

7 โครงการกอสรางถนนผิวทางปอรตแลนดซีเมนตคอนกรีต 
รหัสทางหลวง นศ.ถ.42-013 สายหนองไทร 1 

  1,650,000 เงนิอุดหนุน 

8 โครงการกอสรางถนนผิวทางปอรตแลนดซีเมนตคอนกรีต รหัส
ทางหลวง นศ.ถ.42-012 สายหวยแกนจันทร  บานหวยกลาง 
หมูที่ 7 

 1,359,000 เงนิอุดหนุน 

9 โครงการกอสรางถนนผิวทางปอรตแลนดซีเมนตคอนกรีต รหัสทาง
หลวง นศ.ถ.42-009 สายหวยทรายขาว 6 บานหวยทราย หมูที่ 5 

1,743,000 เงนิอุดหนุน 

10 โครงการขุดลอกคลองกะทูน บานหวยกลาง หมูท่ี 7 9,880,000 เงนิอุดหนุน 

11 โครงการขุดลอกหวยหมื่นสี หมูท่ี 7 9,880,000 เงนิอุดหนุน 

12 โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง หมูที่ 4 488,700 เงนิกู 

13 โครงการกอสรางทอลอดเหลีย่มชนิดชองเดียว สายอาวอีเดื่อ หมูที่ 1 138,800 เงนิกู 

14 โครงการกอสรางระบบประปา ชุมชนบานเขาตก หมูที่ 6 490,500 เงนิกู 

15 โครงการกอสรางระบบประปา ชุมชนบานปาคา หมูที่ 7 490,500 เงนิกู 

รวม 39,362,000   
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๒. นโยบายการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 

เปาหมายของการพัฒนา  สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อใหเปนชุมชนที่เขมแข็ง พึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน สงเสริมอาชีพของชุมชน ประชาชนมีการรวมตัวกันเพ่ือ
เรียนรูพัฒนาทักษะ ในการประกอบอาชีพ มีการผลิตการเพิ่มมูลคาของสินคาเกิดการหมุนเวียนของเงิน      
การสรางงานในชุมชน ตลอดจนสงเสริมการทองเที่ยว พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหเพ่ิมมากขึ้น 

 
ลำดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนพัฒนาแหลงทองเท่ียวหมูท่ี 1 และหมูที่ 7 9,470,000 เงนิอุดหนุน 

รวม 9,470,000   
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๓. นโยบายการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 

เปาหมายของการพัฒนา  พัฒนาทองถิ่นเทศบาลตำบลกะทูน ใหเปนองคกรธรรมาภิบาล     
มีหลักการจัดการบริหารบานเมืองที่ดี มีศักยภาพและมาตรฐานในการใหบริการสาธารณะ ปฏิบัติตามหนาที่
และพันธกิจขององคกรตลอดจนการเปนหนวยงานที่เขาถึงสภาพปญหาและตอบสนองตอความตองการของ
ประชาชนไดเปนอยางด ี

 
ลำดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 

1 กอสรางหอกระจายขาวประจำชุมชนบานกะทูนเหนือ               41,500  งบตามเทศบัญญัติ 

รวม ๔1,๕00   
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๔. นโยบายการพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข       

เปาหมายของการพัฒนา ใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถดูแลตนเองไดในขั้นพื้นฐาน 
ไดรับบริการดานสวัสดิการสังคมอยางทั่วถึงเทาเทียมกัน เสริมสรางใหชุมชนมีความเขมแข็ง มีความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปลอดปญหายาเสพติดและมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ ปราศจาก
โรคภัยไขเจ็บ  

  
ลำดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 

1 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุบนทองถนนในชวงเทศกาลตางๆ 4,656.80  งบตามเทศบัญญัต ิ

2 โครงการจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 324,000.00 งบตามเทศบัญญัต ิ

3 โครงการจางเหมารักษาความปลอดภัยทรัพยสินและสถานทีร่าชการ
ของสำนักงาน ทต.กะทูน 

96,000.00  งบตามเทศบัญญัต ิ

4 อุดหนุน ทต.พิปูน จัดตั้งศนูยปฏิบติัการรวมใจในการชวยเหลือ
ประชาชนของ อปท.ระดับอำเภอ 

25,000.00  งบตามเทศบัญญัต ิ

5 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา    65,613.60  งบตามเทศบัญญัต ิ

6 โครงการพระราชดำริดานสาธารณสุข 120,000.00  งบตามเทศบัญญัต ิ

7 โครงการจางเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานดานสื่อสาร
ประชาสมัพันธ 

108,000.00  งบตามเทศบัญญัต ิ

รวม 743,270.40   
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๕. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 

เปาหมายของการพัฒนา เปดโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคนใหมีคุณภาพ คณุธรรมจริยธรรม
ใหประชาชนทุกคนมีความรู ดี สุขภาพดี จิตใจดี อยู ในสังคมอยางมีความสุข ธำรงไวซึ ่งเอกลักษณ ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ ่นและประสบความสำเร็จเปนกำลังสำคัญในการพัฒนาเทศบาล       
ตำบลกะทูน  

 
ลำดบั

ที ่
โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 

1 โครงการจดังานประเพณลีอยกระทง 92,258.50 งบตามเทศบัญญัต ิ

2 โครงการจางเหมาทำความสะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
ตำบลกะทูน 

432,000.00 งบตามเทศบัญญัต ิ

3 โครงการอาหารกลางวันโรงเรยีนชุมชนวัดกะทูนเหนือมิตรภาพที่ ๒๑๘ 472,000.00 งบตามเทศบัญญัต ิ

4 โครงการอาหารกลางวันโรงเรยีนบานหวยกลาง 452,000.00 งบตามเทศบัญญัต ิ

5 โครงการอาหารกลางวันโรงเรยีนวดันางเอ้ือย    303,000.00 งบตามเทศบัญญัต ิ

6 โครงการปรับปรุงโครงหลังคาอาคารศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวดัโพ
ธาราม (หลังเกา) 

669,000.00 งบตามเทศบัญญัต ิ

รวม 2,420,258.50   
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แสดงผลนโยบายตองบประมาณที่ไดดำเนินงาน 
   

ที ่ นโยบาย งบประมาณ (บาท) 

๑ นโยบายการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ   39,362,000 

๒ นโยบายการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 9,470,000 

๓ นโยบายการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 41,500 

๔ นโยบายการพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข 743,270.40 

๕ นโยบายการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 2,420,258.50 

๖ นโยบายการพัฒนาดานดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม - 

รวม ๕๒,๐๓๗,๐๒๘.๙๐ 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
  

๑ นโยบายการ
พัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานดาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ  

76%

๒ นโยบายการ
พัฒนาดานเศรษฐกิจ
และการทองเที่ยว

18%

๓ นโยบายการ
พัฒนาดาน

การเมืองการ
บริหาร
0%

๔ นโยบายการ
พัฒนาดาน
สังคมและ

สาธารณสุข
1%

๕ นโยบายการ
พัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม

5%
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แสดงผลนโยบายตอจำนวนโครงการที่ไดดำเนินงาน 

   

ที ่ ยุทธศาสตร จำนวนโครงการ 

๑ นโยบายการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ   ๑๕ 

๒ นโยบายการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว ๑ 

๓ นโยบายการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร ๑ 

๔ นโยบายการพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข ๗ 

๕ นโยบายการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ๖ 

๖ นโยบายการพัฒนาดานดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม - 

  รวม ๓๐ 

 
 

  

๑ นโยบายการ
พัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานดาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ  

50%

๒ นโยบายการ
พัฒนาดานเศรษฐกิจ
และการทองเที่ยว

4%

๓ นโยบายการ
พัฒนาดานการเมือง

การบริหาร
3%

๔ นโยบายการ
พัฒนาดานสังคม
และสาธารณสุข

23%

๕ นโยบายการ
พัฒนาดาน

การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม

20%
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รายรับ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
รายรับ ประมาณการ (บาท) รับจริง (บาท) 

รายไดจัดเก็บเอง 
  

     หมวดภาษีอากร 339,000 89,147.07 

     หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 152,000 185,071.03 

     หมวดรายไดจากทรัพยสิน 60,000 39,734.๔9 

     หมวดรายไดจากสาธารณปูโภคและการพาณิชย 0 ๐ 

     หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 6,000 338,200.๐0 

     หมวดรายไดจากทุน 5๐๐ 230 

     รวมรายไดจัดเก็บเอง ๕57,5๐๐ 652,382.59 

รายไดรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น     

     หมวดภาษีจัดสรร 17,470,๐๐๐ 17,402,018.22 
     รวมรายไดรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครอง 17,470,๐๐๐ 17,402,018.22 
สวนทองถิ่น     

รายไดรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น     

     หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ๒3,370,๐๐๐ ๒4,946,567.72 
     รวมรายไดรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ๒3,370,๐๐๐ ๒4,946,567.72 

รวม 41,397,5๐๐ 43,000,968.53 

        รายจาย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
รายจาย ประมาณการ (บาท) จายจริง (บาท) 

จายจากงบประมาณ     

     งบกลาง ๑3,715,510 13,683,640.41 
     งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจำและคาจาง

ชั่วคราว)  17,822,500 15,๔๗๐,๙๓๗ 
     งบดำเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ  8,389,490 7,141,735.55 
และหมวดคาสาธารณูปโภค)     
     งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง) 16,000 181,700 
     งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 1,454,๐๐๐ 1,372,000 

รวมจายจากงบประมาณ 41,397,500 37,958,149.67 
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จากรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ที่ไดแถลงไวตอสภาเทศบาลตำบลกะทูน 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ทีไ่ดกลาวมาแลวในขางตนนั้น คณะผูบริหารทองถ่ินไดมุงเนนการบริหารงาน
ตามแนวนโยบาย เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายที ่ไดกำหนดไว ในการสนองตอบตอปญหา ความตองการของ
ประชาชนในทองถิ่น ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตลอดถึงการสรางความเสมอภาค และความเปนธรรม    ที่
ทุกภาคสวนสามารถตรวจสอบได อันถือเปนการเกื้อกูลประโยชนสุข ใหสมกับความมุงหวังของประชาชน  เปน
ประการสำคัญ 

              สุดทายนี้ กระผมพรอมดวยคณะผูบริหารทองถิ่น ขอขอบคุณทานประธานสภาฯสมาชิกสภาฯ 
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ และพนักงานจางทุกทาน ที่ไดใหการสนับสนุน และใหความรวมมือในการ
บริหารราชการดวยดีตลอดมา และหวังวาจะไดรับการสนับสนุน และใหความรวมมือจากทุกทาน เชนนี้ตลอด 
ไป ขอขอบคุณครับ     
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ภาคผนวก 

-ประมวลภาพแฟมโครงการ/กิจกรรม 
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ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
 

                         
                                                                                                                   
 
 

                               
 
 
 

                             
 
 
 

                          
  

ขุดลอกคลองหวยหมื่นส ี

ชวยเหลือผปูระสบภัยนำ้ทวม ลอยกระทงประจำป 2564 

โครงการกอสรางถนน คสล.สายคลองใหญ - บานหวยชอง หมทูี่ 8 

ดานตรวจคัดกรองโควดิ - 19 Big cleaning 

พิธีจุดเทียนเพ่ือนอมรำลึกในหลวง ร.9 พิธีวางพวงมาลา 23 ตุลาคม 2563 
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