


เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด
และครองแผ่นดินโดยธรรม

เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป
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ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562



นายกอ้วนชวนคุย	

จากใจ...บรรณาธิการ	

โครงสร้างการบริหาร	เทศบาลต�าบลท่าข้าม	 	

แนะน�าฝ่ายบริหาร	เทศบาลต�าบลท่าข้าม	

แนะน�าฝ่ายนิติบัญญัติ	เทศบาลต�าบลท่าข้าม	

โครงสร้างส่วนราชการ	เทศบาลต�าบลท่าข้าม	

แนะน�าหัวหน้าส่วนราชการ	เทศบาลต�าบลท่าข้าม	

รู้จักเรา	“เทศบาลต�าบลท่าข้าม”	

ตราสัญลักษณ์	

วิสัยทัศน์	

การใช้จ่ายงบประมาณ	ในรอบปีท่ีผ่านมา	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต�าบลท่าข้าม	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี	1	ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี	2	ด้านการจัดระเบียบชุมชน	/	สังคม	และการรักษาความสงบเรียบร้อย	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี	3	ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี	4	ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	การศึกษา	ศิลปะ	วัฒนธรรม	ประเพณ	ี
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน	และเทิดทูน	พิทักษ์	รักษาสถาบันชาติ	ศาสนา	พระมหากษัตริย์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี	5	ด้านการส่งเสริมการลงทุน	พาณิชยกรรม	การท่องเที่ยว	และการขนส่ง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี	6	ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี	 	

สรุปรายรับ	-	รายจ่าย	ในรอบปีที่ผ่านมา

สถิติประชากร	และจ�านวนครัวเรือนในเขตเทศบาลต�าบลท่าข้าม	

เทศบาลต�าบลท่าข้าม	คว้ารางวัล	ITA	Awards	2021	

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อราชการเทศบาลต�าบลท่าข้าม	 	
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สารบัญ 

คณะผู้จัดท�ำ

คณะที่ปรึกษำ

นางสมจิตร์	พันธุ์สุวรรณ	
นายกเทศมนตรีต�าบลท่าข้าม	

นางสมทรง	สุขุมมะสวัสดิ์
รองนายกเทศมนตรี

นายสมศักดิ์	จรุญเลิศ		
รองนายกเทศมนตรี

นายสิรภพ	จารุศิลาวงศ	์				
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นางพรภินันท์	ภู่ทวี		
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

สมาชิกสภาเทศบาลต�าบลท่าข้ามทุกท่าน

นางสาวธัญสุตา	เทพพิทักษ	์
รองปลัดเทศบาล

บรรณำธิกำร

นายสาโรช	ทัพมี							

รองปลัดเทศบาล	รักษาราชการแทน	

ปลัดเทศบาลต�าบลท่าข้าม				

กองบรรณำธิกำร
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นายมานิตย์	ดีเอื้อ	 	
ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขฯ

นายบุญช่วง	สุ่มเหม	 	
ผู้อ�านวยการกองช่าง

นางมณี	จิตรมาศฐาน	 	
ผู้อ�านวยการกองคลัง

นางสาวดวงฤดี	พาพิมพ์	 	
ผู้อ�านวยการกองการศึกษา	

นางสาวธิรดา	ธีราธนนนท	์		
ผู้อ�านวยการกองยุทธศาสตร์ฯ

นายสุราษฎร์	เผือกพูลพล			

หัวหน้าส�านักปลัด
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นายกอ้วนชวนคุย

สวัสดีค่ะ พ่อแม่พี่น้องชาวท่าข้ามทุกท่าน ดิฉันรู ้สึกยินดี
และเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับความไว้วางใจจากทุกท่าน 
ให้เข้ามาท�าหน้าที่บริหารงานเทศบาลฯ อีกครั้งหน่ึง ดิฉัน
พร้อมคณะผู้บริหารทุกคนล้วนมีความตั้งใจจะปฏิบัติหน้าที่
ให้ดีที่สุด เพ่ือจะพัฒนาเทศบาลต�าบลท่าข้าม โดยค�านึงถึง
ประโยชน์สุขของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเป็นส�าคัญ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ดิฉันมีความมุ ่งมั่นตั้งใจพัฒนา
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ  
เช่น จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะแสงสว่างอย่างทั่วถึง จัดท�า
ระบบ CCTV เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน ปรับปรุงถนน และระบบท่อระบายน�้า ในการ 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาน�้าท่วมขัง สนับสนุนสวัสดิการ
สังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยให้ความส�าคัญ 
ความจ�าเป็นเร่งด่วนกับ ผู ้ป่วย ผู ้สูงอายุ ผู ้พิการ และ 
ผู้ด้อยโอกาส จัดสิ่งอ�านวยความสะดวกรองรับผู้สูงอายุและ 
ผู้พิการ รวมถึงพัฒนาศักยภาพการมีส่วนร่วมของประชาชน
ทุกรูปแบบเพื่อให ้ เป ็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีความรู ้  
มีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็ง

ในด้านสาธารณสุข ป้องกันโรคระบาด รณรงค์และเสริมสร้าง 
ผู้น�าชุมชน แกนน�าสุขภาพ อสม. สามารถเป็นก�าลังส�าคัญ 
ในการให้บริการระบบสาธารณสุขแก่ประชาชนในชุมชน 
ได ้อย ่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง รวมถึงปลูกฝ ังให ้ 
ประชาชนรณรงค์คัดแยกขยะ ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพ้ืนท่ี 
สีเขียวให้มากที่สุด อย่างเป็นระบบ พัฒนาแหล่งน�้าในพื้นที่
ให้สะอาด ปราศจากน�้าเน่า น�้าเสีย ฯลฯ

การปฏิบัติหน้าที่นั้นดิฉันได ้ยึดหลักธรรมาภิบาล และ 
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  มาเป ็นแนวทาง 
ในการบริหาร ทั้งยังพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วน สร้างการ
มีส ่วนร ่วม จากภาคประชาชนและส่วนราชการต่างๆ  
ให ้ เกิดผลสัมฤทธิ์ อย ่ าง เป ็นรูปธรรม และให ้บรรล ุ
ตามวัตถุประสงค์ของนโยบายท่ีได้ให้ไว้กับพี่น้องประชาชน

อย่างไรก็ตามปัญหาอุปสรรค ย่อมถือเป็นส่ิงท้าทายส�าหรับ
คณะผู้บริหารที่จะต้องมุ่งมั่น ฝ่าฟัน เพื่อให้พี่น้องประชาชน
มคีณุภาพชวีติทีด่ ีทัง้ในด้านเศรษฐกจิ สงัคม มคีวามปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สิน อันเป็นเป้าหมายส�าคัญของดิฉันและ
คณะผู้บริหาร โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชนสูงสุด  
ขอให้ทุกท่านปลอดภัย ห่างไกลจากเชื้อไวรัสโควิด-19  
สวัสดีค่ะ

นางสมจิตร์ พันธุ์สุวรรณ
นายกเทศมนตรีต�าบลท่าข้าม
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เทศบาลตำาบลท่าข้าม



จากใจ...บรรณาธิการ

เทศบาลต�าบลท่าข้าม ได้จัดท�ารายงานกิจการ เพื่อเผยแพร่ และ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในด้านต่างๆ ของการพัฒนาท้องถิ่น  
ซึ่งสนองนโยบายของคณะผู้บริหาร และน�าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น 
รูปธรรม ปัจจุบันเทศบาลต�าบลท่าข้าม มีศักยภาพในการด�าเนินงาน 
ทุกๆ ด้าน และให้บริการที่ครอบคลุมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล พร้อมค�านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั ้ง

รายงานกิจการฉบับนี้ จะเป็นสื่อที่สะท้อนให้เห็นถึงผลการด�าเนินงาน 
กิจกรรม และโครงการที่บรรลุผลส�าเร็จในปีที่ผ่านมาที่คณะผู้บริหาร
ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษา และประชาชนในท้องถิ่นจึงท�าให้การจัดกิจกรรม 
และโครงการต่างๆ ของเทศบาลต�าบลท่าข้ามบรรลุผลส�าเร็จ ในการนี้ 
กระผมต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนา 
ท้องถิ่นของเราให้เจริญยิ่งๆ ขึ้นไป

นายสาโรช  ทัพมี
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลต�าบลท่าข้าม
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โครงสร้างการบริหาร เทศบาลต�าบลท่าข้าม

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายนิติบัญญัติ

นายกเทศมนตรีต�าบลท่าข้าม

ประธานสภาเทศบาลต�าบลท่าข้าม

รองนายกเทศมนตรีต�าบลท่าข้าม รองนายกเทศมนตรีต�าบลท่าข้าม

เลขานุการนายกเทศมนตรีต�าบลท่าข้าม

เลขานุการ
รองประธานสภา

เทศบาลต�าบลท่าข้าม

สมาชิก
สภาเทศบาล
ต�าบลท่าข้าม

สมาชิก
สภาเทศบาล
ต�าบลท่าข้าม

สมาชิก
สภาเทศบาล
ต�าบลท่าข้าม

สมาชิก
สภาเทศบาล
ต�าบลท่าข้าม

สมาชิก
สภาเทศบาล
ต�าบลท่าข้าม

สมาชิก
สภาเทศบาล
ต�าบลท่าข้าม

สมาชิก
สภาเทศบาล
ต�าบลท่าข้าม

สมาชิก
สภาเทศบาล
ต�าบลท่าข้าม

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต�าบลท่าข้าม

สมาชิก
สภาเทศบาล
ต�าบลท่าข้าม

สมาชิก
สภาเทศบาล
ต�าบลท่าข้าม
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นางสมจิตร์ พันธุ์สุวรรณ
นายกเทศมนตรีต�าบลท่าข้าม

แนะน�าฝ่ายบริหาร 
เทศบาลต�าบลท่าข้าม
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แนะน�าฝ่ายบริหาร 
เทศบาลต�าบลท่าข้าม

1. นางสมทรง สุขุมมะสวัสดิ์ 
 รองนายกเทศมนตรีต�าบลท่าข้าม

2. นายสมศักดิ์ จรุญเลิศ  
 รองนายกเทศมนตรีต�าบลท่าข้าม

3. นายสิรภพ จารุศิลาวงศ์ 
 เลขานุการนายกเทศมนตรีต�าบลท่าข้าม

4. นางพรภินันท์ ภู่ทวี  
 ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีต�าบลท่าข้าม 

1 32 4
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เทศบาลตำาบลท่าข้าม



แนะน�าฝ่ายนิติบัญญัต ิ
เทศบาลต�าบลท่าข้าม

นายพิชัย พันธุ์สุวรรณ
ประธานสภาเทศบาลต�าบลท่าข้าม         

นายเจษฎาภรณ์  เทียนทอง
รองประธานสภาเทศบาลต�าบลท่าข้าม

1 2
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แนะน�าฝ่ายนิติบัญญัติ
สมาชิกสภาเทศบาลต�าบลท่าข้าม เขต 1

1. นายสุทธิศักดิ์ สุทธิศักด์ิสุนทร 
 สมาชิกสภาเทศบาลต�าบลท่าข้าม

2. นายศุภชาติ สุขใจ       
 สมาชิกสภาเทศบาลต�าบลท่าข้าม

3. นายชัชวาลย์ เหรียญเจริญ 
 สมาชิกสภาเทศบาลต�าบลท่าข้าม 

4. นายสุเทพ ทองนพคุณ 
 สมาชิกสภาเทศบาลต�าบลท่าข้าม

5. นายสุชิน สุทธิศักด์ิสุนทร
 สมาชิกสภาเทศบาลต�าบลท่าข้าม

6. นายยงยุทธ สีแตงอ่อน
 สมาชิกสภาเทศบาลต�าบลท่าข้าม

1 3 52 4 6
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แนะน�าฝ่ายนิติบัญญัติ
สมาชิกสภาเทศบาลต�าบลท่าข้าม เขต 2

1. นายพัฒทรพงศ์ เรืองราย 
 สมาชิกสภาเทศบาลต�าบลท่าข้าม

2. นายพิชัย พันธุ์สุวรรณ       
 สมาชิกสภาเทศบาลต�าบลท่าข้าม

3. นายเจษฎาภรณ์ เทียนทอง
 สมาชิกสภาเทศบาลต�าบลท่าข้าม 

4. นายภัทรวุฒิ ศรีรุ่งกิจกุล 
 สมาชิกสภาเทศบาลต�าบลท่าข้าม

5. นายมรุเดช ค�าประสิทธิ์
 สมาชิกสภาเทศบาลต�าบลท่าข้าม

6. นายสมศักด์ิ พรหมศิริ
 สมาชิกสภาเทศบาลต�าบลท่าข้าม

1 3 52 4 6
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โครงสร้างส่วนราชการ เทศบาลต�าบลท่าข้าม

ส�านักปลัดเทศบาล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ กองคลัง

ฝ่ำยปกครอง

	 -		งานการเจ้าหน้าที่

	 -	งานบริหารงานทั่วไป

	 -	งานทะเบียนราษฎร

ฝ่ำยป้องกันและรักษำควำมสงบ

	 -	งานป้องกันและบรรเทา

	 	 สาธารณภัย	

	 -	งานรักษาความสงบเรียบร้อย

	 	 และความมั่นคง

ฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ

 -	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

	 -	งานตราเทศบัญญัติ

	 -	งานบริหารงานทั่วไป

ฝ่ำยบริกำรและเผยแพร่วิชำกำร

 -	งานบริการและเผยแพร่วิชาการ	

	 -	งานประชาสัมพันธ์

ฝ่ำยบริหำรงำนคลัง

	 -	งานการเงินและบัญชี

	 -	งานพัสดุและทรัพย์สิน

	 -	งานบริหารงานทั่วไป

ฝ่ำยพัฒนำรำยได้

 -	งานผลประโยชน์

	 -	งานแผนที่ภาษีและทะเบียน

	 	 ทรัพย์สิน

ปลัดเทศบาลต�าบลท่าข้าม

รองปลัดเทศบาลต�าบลท่าข้าม รองปลัดเทศบาลต�าบลท่าข้าม

ส�านักปลัด
เทศบาล

กองช่าง

กองคลัง

กองสวัสดิการ
สังคม

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

กองการศึกษา

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

หน่วยตรวจสอบภายใน
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โครงสร้างส่วนราชการ เทศบาลต�าบลท่าข้าม

กองช่าง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสวัสดิการสังคม

กองการศึกษา

หน่วยตรวจสอบภายใน

ฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง

	 -	งานวิศวกรรม

	 -	งานสถาปัตยกรรม

	 -	งานผังเมือง

	 -	งานบริหารงานทั่วไป

ฝ่ำยโยธำ

	 -	งานจัดสถานที่และ

	 	 การไฟฟ้าสาธารณะ	

	 -	งานสาธารณูปโภค

	 -	งานสวนสาธารณะ

ฝ่ำยบริหำรงำนสำธำรณสุข

 -	งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

	 -	งานวางแผนสาธารณสุข

	 -	งานรักษาความสะอาด

	 -	งานบริหารงานทั่วไป

ฝ่ำยบริกำรสำธำรณสุข

 -	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	

	 -	งานเผยแพร่และฝึกอบรม

	 -	งานส่งเสริมสุขภาพ

	 -	งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

	 -	งานสัตวแพทย์

ฝ่ำยพัฒนำชุมชน

	 -	งานพัฒนาชุมชน

	 -	งานชุมชนเมือง

	 -	งานบริหารงานทั่วไป

ฝ่ำยสังคมสงเครำะห์

 -	งานสังคมสงเคราะห์	

ฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ

	 -	งานการเงินและบัญชี

	 -	งานการศึกษาปฐมวัย

	 -	งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

	 -	งานกีฬาและสันทนาการ

	 -	งานบริหารงานทั่วไป

ฝ่ำยส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม

	 -	งานส่งเสริมการศึกษาศาสนา	ประเพณี	

	 	 ศิลปะและวัฒนธรรม	

	 -	งานโรงเรียน

-	งานตรวจสอบภายใน
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แนะน�าหัวหน้าส่วนราชการ 
เทศบาลต�าบลท่าข้าม

นายสาโรช ทัพมี
 รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลต�าบลท่าข้าม
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แนะน�าหัวหน้าส่วนราชการ 
เทศบาลต�าบลท่าข้าม

นางสาวธัญสุตา เทพพิทักษ์
รองปลัดเทศบาลต�าบลท่าข้าม              
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แนะน�าหัวหน้าส่วนราชการ 
เทศบาลต�าบลท่าข้าม

1. นายสุราษฎร์ เผือกพูลผล
 หัวหน้าส�านักปลัดเทศบาล 

2. นายมานิตย์ ดีเอ้ือ
 ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

3. นางมณี จิตรมาศฐาน 
 ผู้อ�านวยการกองคลัง

4. นายบุญช่วง สุ่มเหม
 ผู้อ�านวยการกองช่าง 

5. นางสาวดวงฤดี พาพิมพ์ 
 ผู้อ�านวยการกองการศึกษา

6. นางสาวธิรดา ธีราธนนนท์ 
 ผู้อ�านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

7. นางสาววิจิตรา โชตนา 
 นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

1 3 5 72 4 6
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ส�ำนักปลัดเทศบำล : ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ ได้แก่ งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานส่งเสริมกิจการสภา  
งานรักษาความสงบ รวมไปถึงราชการทั่วไปของเทศบาล  
แล ะราชการที่ มิ ได ้ก� าหนดให ้ เป ็นหน ้ าที่ ของกองหรือ 
ส่วนราชการใดในเทศบาล

ส�านักปลัด
เทศบาลต�าบลท่าข้าม
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กองช่าง
เทศบาลต�าบลท่าข้าม
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กองช ่ำง :  ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบั ติงานหน ้าที่  
ได ้แก่ งานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรม งานจัดสถานที ่
และการไฟฟ้า  งานสวนสาธารณะ งานสาธารณูปโภค  
และงานผังเมือง

กองช่าง
เทศบาลต�าบลท่าข้าม
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กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลต�าบลท่าข้าม

กองสวัสดิกำรสังคม : ควบคุมรับผิดชอบการปฏิบัติงาน 
ด ้านงานสวัสดิการเด็กและ เยาวชน งานพัฒนาชุมชน  
งานชุมชนเมือง และงานสังคมสงเคราะห์
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กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม : ควบคุมและรับผิดชอบ 
การปฏิบัติงานหน้าที่  ได ้แก่ งานรักษาความสะอาด งาน 
สุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและควบคุม 
โรคติดต่อ งานส่งเสริมสุขภาพ งานสัตวแพทย์ งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข งานเผยแพร่และฝึกอบรม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลต�าบลท่าข้าม

21
Annual Report
Thakam Subdistrict Municipality



กองกำรศึกษำ : รับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ ได้แก่ 
งานการศึกษาปฐมวัย งานส่งเสริมศาสนา ประเพณี ศิลปะ 
และวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานการศึกษา 
นอกระบบและตามอัธยาศัย

กองการศึกษา
เทศบาลต�าบลท่าข้าม
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กองคลัง : ควบคุมรับผิดชอบการปฏิบัติงานหน้าที่ ได้แก่ 
งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สิน งานพัฒนา 
รายได้ งานแผนที่ภาษี ทะเบียนทรัพย์สิน งานระเบียบการคลัง 
และงานสถิติการคลัง

กองคลัง
เทศบาลต�าบลท่าข้าม
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กองยุทธศำสตร์และงบประมำณ : มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับ 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานยุทธศาสตร์ของเทศบาล  
งานจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาล งานส่งเสริมการมีส ่วนร ่วม 
ของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน งานประสานงานการจัดท�า
แผนพัฒนาจังหวัด งานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล งาน 
คณะกรรมการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาล งานงบประมาณ  
งานจัดท�าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย งานตรวจติดตามและ
ประเมินผลแผนงานและโครงการ งานนิติกร งานทะเบียนพาณิชย์ 
งานประชาสัมพันธ์ งานบริการและเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลต�าบลท่าข้าม
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รู้จักเรา “เทศบาลต�าบลท่าข้าม”
ต�าบลท่าข้าม เป็นพื้นที่ที่แบ่งแยกจากต�าบลบางปะกง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2529 
โดยอยู ่บนฝั ่งของแม่น�้าบางปะกง ห่างจากอ�าเภอบางปะกง ประมาณ 12 กิโลเมตร 
ห่างจากตัวเมืองฉะเชิงเทรา ประมาณ 26 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร 
ประมาณ 53 กิโลเมตร มีพื้นที่ติดต ่อกับอ�าเภอเมืองชลบุรี และอ�าเภอพานทอง  
จังหวัดชลบุรี 

เทศบาลต�าบลท่าข้าม อ�าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เดิมได้รับการจัดตั้งเป็น
สุขาภิบาล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 และ
เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็น เทศบาลต�าบลท่าข้าม ตามพระราชบัญญัติ
เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2542 มีพื้นที่การปกครองทั้งสิ้น 21.50 ตารางกิโลเมตร โดยแบ่งเขตการปกครอง   
ออกเป็น 8 หมูบ้่าน คือ หมูบ้่านหวัแหลม, หมูบ้่านล่าง, หมู่บ้านท่าข้าม, หมู่บ้านคลองพานทอง, 
หมู่บ้านบางไทร, หมู่บ้านบางแสม, หมู่บ้านคลองบางนาง และหมู่บ้านคลองต�าหรุ
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ตราสัญลักษณ์

สะพานข้ามแม่น�้าบางปะกง แม่น�้าบางปะกง โรงไฟฟ้าบางปะกง 

สะพานข ้ามแม ่น�้าบางปะกง มีชื่อว ่า 
“สะพานเทพหัสดิน” เป็นสะพานแรกที่มี
การสร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2494 เพื่อเป็น
ประตูสู ่ภาคตะวันออก ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง
ของถนนสุขุมวิท (สายเก่า) โดยสะพาน
แห่งนี้ ได ้เริ่มท�าให้เกิดการพัฒนาและ
ความเจริญมาโดยล�าดับ

แม่น�้าบางปะกง เป็นแม่น�้าแหล่งชีวิต  
ซ่ึงมีความผูกพันกับคนในชุมชนมาช้านาน 
ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของล�าน�้า จึงท�าให ้
เกิดอาชีพหลายอย่างตามมา พร้อมทั้ง 
ยังเป็นเส้นทางในการคมนาคม โดยในเขต 
ต�าบลท่าข้ามเป็นจุดเช่ือมต่อระหว่าง 
อ่าวไทยกับแม่น�้าบางปะกง ดังนั้น จึงถูก
เรียกว่า “ปากแม่น�้าบางปะกง”

โรงไฟฟ้าบางปะกง เป็นโรงไฟฟ้าพลังงาน
ความร้อนแห่งแรกของประเทศไทย ที่ใช้ 
ก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย เป็นเชื้อเพลิง 
ในการผลิตกระแสไฟฟ ้า เ พ่ือสนอง
นโยบายของรัฐที่ต ้องการพัฒนาแหล่ง 
ทรัพยากรธรรมชาติภายในประเทศ ซึ่ง
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั (รชักาลที ่9)  
พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี (พระนามสมัยนั้น)  
ได้เสด็จพระราชด�าเนินเป็นองค์ประธาน 
ในพธิเีปิดโรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกง 
เมื่อวันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2528
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ท่าข้ามเมืองน่าอยู่

ยึดหลักธรรมาภิบาล

สาธารณูปโภคครบครัน

พัฒนาการสู่อาเซียน

เลิศล�้าด้านบริการ
การพัฒนาที่เป็นองค์รวม ยึดคนเป็น
ศนูย์กลาง อาศยัความเข้มแขง็ของชมุชน
และประชาคมเป็นรากฐานการพัฒนา 
มุ่งให้เกิดความปลอดภัย มีความสะอาด 
คุณภาพชีวิตที่ดี มีการบริหารจัดการท่ีดี  
มีประเพณีวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์
ของท้องถิ่น และที่ส�าคัญการท�าเมือง 
และชุมชนให้น ่าอยู ่  ต ้องอาศัยพลัง 
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่าง
จริงจัง ต่อเนื่อง ซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุข

การบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
พัฒนาระบบการบริ ห าร  โดยยึ ด 
หลักธรรมาภิบาล 6 ประการ ได้แก่ 
หลักนิติธรรม, หลักคุณธรรม, หลัก
ความโปร่งใส, หลักความมีส่วนร่วม, 
หลักความรับผิดชอบ และหลักความ 
คุ้มค่า เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ

พัฒนาเส ้นทางการคมนาคม ทาง
ระบายน�้า ขยายเขตไฟฟ้า ประปา 
ระบบโทรคมนาคม และการบริหาร
จัดการแหล่งน�้าเพื่ออุปโภค บริโภค
ให้ได ้มาตรฐาน ครอบคลุมทุกพื้นที่  
อั นจะ เป ็ นส ่ วนส� าคัญ ในการ เพิ่ ม 
คว ามสะดวกและความปลอด ภัย 
ในการด�ารงชีวิตของประชาชน

ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถ 
การท� า ง านของบุ คลากร  ให ้ เ กิ ด
กระบวนการเรียนรู ้และพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ือง การท�างานร่วมกันระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รองรับ
การเป็นประชาคมอาเซียน

พั ฒ น า ร ะ บ บ ง า น ก า ร ใ ห ้ บ ริ ก า ร
สาธารณะ โดยมุ ่ ง เน ้นการพัฒนา 
คุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม  
มีการปรับปรุงภารกิจ และวิ ธีการ
ท� า งานขององค ์กร ให ้ทันสมัยต ่อ
สถานการณ์ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เกินความจ�าเป ็น ประชาชนได ้รับ 
ความสะดวก และได้รับการตอบสนอง
ความต้องการ

        ท่าข้ามเมืองน่าอยู่  
สาธารณูปโภคครบครัน
เลิศล�้าด้านบริการ  
ยึดหลักธรรมาภิบาล  
พัฒนาการสู่อาเซียน

Visionวิสัยทัศน์ /
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การใช้จ่ายงบประมาณ ในรอบปีที่ผ่านมา ประจ�าปีงบประมาณ 2563 
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

การต้ังงบประมาณ ปี 2563

จ�านวนโครงการ/งบประมาณ ประจ�าปีงบประมาณ 2563 

ด�าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด�าเนินการ ยังไม่ได้ด�าเนินการ ไม่ได้ด�าเนินการ เงินคงเหลือ
ท้ังหมด (บาท) (9) 
(3)+(7)+(8) = (9)โครงการ จ�านวนเงิน 

(บาท) (1)
โครงการ เงินท่ีเบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) (2)
เงินคงเหลือ 
(บาท) (3)

โครงการ เงินท่ีเบิกจ่ายแล้ว 
(บาท) (6)

จ�านวนเงิน (บาท) 
(7)

โครงการ เงินท่ีเบิกจ่ายแล้ว 
(บาท) (6)

จ�านวนเงิน (บาท) 
(7)

โครงการ จ�านวนเงิน (บาท) 
(8)

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 10 14,838,000.00 - - - 1 - 1,451,000.00 4 - 3,911,000.00 5 20,000.00 3,931,000.00

2. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
 และการรักษาความสงบเรียบร้อย

9 1,169,000.00 8 777,890.00 326,110.00 - - - - - - 1 65,000.00 391,110.00

3. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
 และส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

8 1,570,000.00 6 430,334.00 739,666.00 - - - - - - 2 400,000.00 1,139,666.00

4. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม  
 ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูน 
 พิทักษ์ รักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

37 22,665,592.00 23 18,370,597.96 3,234,999.04 1 - 400,000.00 - - - 13 660,000.00 3,894,994.04

5. ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม การท่องเที่ยว 
 และการขนส่ง

6 1,100,000.00 1 30,925.00 169,075.00 2 - 400,000.00 - - - 3 500,000.00 669,075.00

6. ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี 21 10,750,000.00 15 530,092.00 665,908.00 - - - 1 - 9,000,000.00 5 50,243.00 9,716,151.00

รวมท้ังส้ิน 91 52,092,592.00 53 20,139,838.96 5,135,753.04 4 - 2,251,000.00 5 - 12,911,000.00 29 1,695,243.00 19,741,996.04

ผลการด�าเนินงานตามงบประมาณที่ตั้งไว้ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 (53x100/91=58.24) คิดเป็น 
ร้อยละ 58.24 ของโครงการท่ีตั้งงบประมาณไว้

สรุปผลการด�าเนินงานโครงการท่ีแล้วเสร็จตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (53x100/106=50.00) คิดเป็น 
ร้อยละ 50.00 ของโครงการท้ังหมดที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา

การต้ังงบประมาณ ปี 2563

จ�านวนโครงการ/งบประมาณ ประจ�าปีงบประมาณ 2563 

ด�าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด�าเนินการ ยังไม่ได้ด�าเนินการ ไม่ได้ด�าเนินการ เงินคงเหลือ
ท้ังหมด (บาท) (9) 
(3)+(7)+(8) = (9)โครงการ จ�านวนเงิน 

(บาท) (1)
โครงการ เงินท่ีเบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) (2)
เงินคงเหลือ 
(บาท) (3)

โครงการ เงินท่ีเบิกจ่ายแล้ว 
(บาท) (6)

จ�านวนเงิน (บาท) 
(7)

โครงการ เงินท่ีเบิกจ่ายแล้ว 
(บาท) (6)

จ�านวนเงิน (บาท) 
(7)

โครงการ จ�านวนเงิน (บาท) 
(8)

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 10 14,838,000.00 - - - 1 - 1,451,000.00 4 - 3,911,000.00 5 20,000.00 3,931,000.00

2. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
 และการรักษาความสงบเรียบร้อย

9 1,169,000.00 8 777,890.00 326,110.00 - - - - - - 1 65,000.00 391,110.00

3. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
 และส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

8 1,570,000.00 6 430,334.00 739,666.00 - - - - - - 2 400,000.00 1,139,666.00

4. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม  
 ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูน 
 พิทักษ์ รักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

37 22,665,592.00 23 18,370,597.96 3,234,999.04 1 - 400,000.00 - - - 13 660,000.00 3,894,994.04

5. ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม การท่องเท่ียว 
 และการขนส่ง

6 1,100,000.00 1 30,925.00 169,075.00 2 - 400,000.00 - - - 3 500,000.00 669,075.00

6. ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี 21 10,750,000.00 15 530,092.00 665,908.00 - - - 1 - 9,000,000.00 5 50,243.00 9,716,151.00

รวมท้ังส้ิน 91 52,092,592.00 53 20,139,838.96 5,135,753.04 4 - 2,251,000.00 5 - 12,911,000.00 29 1,695,243.00 19,741,996.04
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต�าบลท่าข้าม 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต�าบลท่าข้าม 
ได้ก�าหนดแนวทางและวิธีการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
ประจ�าปีงบประมาณ 2563 โดยท�าการประเมินผลเชิงปริมาณ 
เทศบาลต�าบลท่าข้าม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) เม่ือวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 2 ครั้งท่ี 3 และ
ครั้งที่ 4 ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 ครั้งที่ 2 และ 

ครั้งที่ 3 ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนพัฒนา 
ท้องถ่ิน แก้ไข ครั้งที่ 1, ครั้งที่ 2 โดยผู้บริหารเทศบาลได้น�า
โครงการมาจัดท�างบประมาณ บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยประกาศใช้เม่ือวันที่ 17 
กันยายน 2562 และตั้งจ่ายรายการใหม่ รวมจ�านวนโครงการ
ทั้งส้ิน 91 โครงการ งบประมาณ 52,092,592 บาท สามารถ
จ�าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังน้ี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) 

ประจ�าปีงบประมาณ 2563

งบประมาณ
ท่ีได้รับอนุมัติ
ด�าเนินการ

โครงการ งบประมาณ 
(บาท)

โครงการ งบประมาณ 
(บาท)

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 13 19,559,000.00 10 14,838,000.00

2. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
 และการรักษาความสงบเรียบร้อย

10 1,469,000.00 9 1,169,000.00

3. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
 และสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน

10 76,670,000.00 8 1,570,000.00

4. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา 
 ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 และเทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา 
 พระมหากษัตริย์

42 26,014,763.00 37 22,665,592.00

5. ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม 
 การท่องเที่ยว และการขนส่ง

7 1,150,000.00 6 1,100,000.00

6. ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 24 22,255,000.00 21 10,750,000.00

รวมท้ังสิ้น 106 147,117,763.00 91 52,092,592.00
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ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 
ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 2 
ด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูน พิทักษ์ รักษาสถาบันชาติ ศาสนา  
พระมหากษัตริย์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 5 
ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และการขนส่ง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 6 
ด้านการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี

ยุทธศาสตร์ขับเคล่ือน
เพื่อการพัฒนา 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 
ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างมีระบบ เร่งรัดพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการ
สาธารณะทุกด้านให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสนองตอบต่อการพัฒนาศักยภาพและการเจริญเติบโต 
ของชุมชน อันจะเป็นส่วนส�าคัญในการเพิ่มความสะดวกในการด�ารงชีวิต การคมนาคมสัญจรไปมา  
และการประกอบอาชีพของประชาชน โดยมีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้

l พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชน 
 และเศรษฐกิจ
l ก่อสร้าง ปรับปรุง บ�ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
l ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายหลักในเขตเทศบาลให้ดูสะอาด สวยงาม เป็นเมืองที่น่าอยู ่
l จัดสร้างและปรับปรุงระบบระบายน�้าตามถนน ตรอก ซอยในเขตเทศบาล เพื่อแก้ไขปัญหาและ 
 ป้องกันปัญหาน�้าท่วมขังอย่างมีประสิทธิภาพ
l ควบคุมการขยายตัวของตัวเมืองให้สอดคล้องกับผังเมืองรวม และเป็นไปตามข้อบัญญัติของกฎหมาย 
 ท่ีเก่ียวข้อง
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โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนชลประทาน (ช่วงท่ี 3)
หมู่ที่ 6 ต�าบลท่าข้าม 

โครงการขยายเขตระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า เพื่อใช้ในอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น

~ 22 ~ 

 
 
 
 
 
 

โครงก่อสร้างปรับปรุงถนนชลประทาน (ช่วงที่ 3) 
หมู่ที่ 6 ตำบลท่าข้าม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~ 22 ~ 

 
 
 
 
 
 

โครงก่อสร้างปรับปรุงถนนชลประทาน (ช่วงที่ 3) 
หมู่ที่ 6 ตำบลท่าข้าม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~ 22 ~ 

 
 
 
 
 
 

โครงก่อสร้างปรับปรุงถนนชลประทาน (ช่วงที่ 3) 
หมู่ที่ 6 ตำบลท่าข้าม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~ 23 ~ 

 

โครงการขยายเขตระบบจำหน1ายไฟฟoา เพื่อใชHในอาคารอเนกประสงค@ 3 ชั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~ 23 ~ 

 

โครงการขยายเขตระบบจำหน1ายไฟฟoา เพื่อใชHในอาคารอเนกประสงค@ 3 ชั้น 
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สรุปผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

ล�าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณต้ังไว้ หน่วยงานรับผิดชอบ

1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนชลประทาน (ช่วงที่ 3) 
หมู่ที่ 6 ต�าบลท่าข้าม

1,291,000 บาท กองช่าง

2. โครงการขยายเขตระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า 
เพื่อใช้ในอาคารอเนกประสงค์ 3 ช้ัน 

1,158,676.97 บาท กองช่าง

รวมจ�านวนทั้งหมด 2 โครงการ รวมจ�านวนเงินทั้งหมด 2,449,676.97 บาท
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 
ด้านการจัดระเบียบชุมชน	/	สังคม	และการรักษาความสงบเรียบร้อย

มีการรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
การประชาสัมพันธ ์ให ้ความรู ้ด ้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย โดยเน้นการมีส่วนร่วม ประสานความร่วมมือกับ 
ทุกภาคส่วนในลักษณะเครือข่าย โดยมีแนวทางในการพัฒนา  
ดังนี้

• พัฒนาด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ  ในด้าน 
 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอ พร้อม 
 ใช้งานป้องกันภัยได้ตลอดเวลา

• พัฒนาศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ 
 เทศบาลต�าบลท่าข้ามให้มีความพร้อม ทั้งด้านบุคลากร  
 เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ

• จัดฝึกอบรมทบทวน เพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน 
 ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยการ 
 สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ ความสามารถ  
 สร้างขวัญก�าลังใจ และดูแลสวัสดิการอย่างทั่วถึง เพื่อให ้
 คนในชุมชนได ้รับและมีส ่วนร ่วมในการดูแล รักษา 
 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมทั้ง เพื่อเฝ้าระวัง 
 ไม่ให้เกิดปัญหาสังคม อาชญากรรม และยาเสพติด

• ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู ้ในการป้องกันและบรรเทา 
 สาธารณภัยให้แก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ 
 ประชาชน
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โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ
ด้วยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ระหว่างวันท่ี 27 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 
2563 และช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563 ระหว่างวันที่ 10 - 16 เมษายน 
2563 จะมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน และเป็นช่วงที่ประชาชน 
ใช้รถใช้ถนน เพื่อเดินทางกลับภูมิล�าเนาและเดินทางท่องเที่ยวเป็นจ�านวนมาก  
ท�าให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ท่ีสร้างความสูญเสียต่อชีวิต 
ร่างกายและทรพัย์สนิของประชาชนสงูกว่าในช่วงปกต ิดงันัน้เพือ่เป็นการป้องกนั 
แ ล ะลดคว ามสู ญ เ สี ย จ า กป ั ญห า อุ บั ติ เ ห ตุ ท า ง ถนนที่ อ า จ เ กิ ด ขึ้ น 
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 และช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563 ในพื้นที่
เทศบาลต�าบลท่าข้าม โดยด�าเนินการ ตั้งจุดตรวจร่วม/ด่านตรวจร่วมในการ 
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลดังกล่าว ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ 
ต�ารวจ สภ.บางปะกง อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมัคร 
กู้ชีพ-กู้ภัย เทศบาลต�าบลท่าข้าม ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่งานป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย ณ จุดตรวจร่วม/ด่านตรวจร่วม บริเวณส่ีแยกลังเล 
หน้าที่พักสายตรวจ สภ.บางปะกง หมู่ที่ 6 ต�าบลท่าข้าม ช่วงเทศกาลปีใหม่ 
2563 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 และช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 2563 ระหว่างวันท่ี 10 - 16 เมษายน 2563

โครงการศูนย์หนึ่งต�าบลหนึ่งทีมกู้ภัย 
การบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลต�าบลท่าข้าม

ด้วยปัจจุบันอุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุส�าคัญของการบาดเจ็บ 
และพิการของประชาชนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ตาม
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อันน�ามาซ่ึงความสูญเสียทั้งชีวิต  
ร ่างกาย สภาพจิตใจ ยากแก่การประเมินค่าได้และสาเหตุ
ส�าคัญอีกประการ คือ การบาดเจ็บฉุกเฉินของประชาชนตาม
บ้านเรือนที่พักอาศัย และประชาชนยังขาดความรู ้ในด้านการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น การน�าส่งผู้ป่วยให้เข้ารับรักษาพยาบาล     
ณ สถานพยาบาลให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว ประกอบกับ 
พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 มาตรา 33 
ก�าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู ้ด�าเนินงานและ
บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน มาตรา 51 เทศบาลต�าบล อาจจัดท�ากิจกรรมใดๆ  
ในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ (6) ให้มีและบ�ารุงสถานที่ท�าการ
พิทักษ์รักษาคนไข้ และพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอน 
การกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต�าบล 
มีอ�านาจและหน ้าที่ ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเองดังนี้ (19)  
การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

ดังนั้น งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�านักปลัดเทศบาล 
จึงได้จัดท�าโครงการศูนย์หนึ่งต�าบลหนึ่งทีมกู้ภัย การบริหาร
จัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลต�าบลท่าข้าม เพื่อให ้
ความช่วยเหลือประชาชนและผู ้ป ่วยฉุกเฉินให้ได ้รับความ
ปลอดภัย ลดการสูญเสียและความพิการ สามารถเข้าถึงระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ได ้ทั่วถึงเท ่าเทียมและมีคุณภาพ 
โดยการด�าเนินการจัดชุดกู้ชีพ กู้ภัย พร้อมให้บริการประชาชน
ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีขั้นตอนการประสานงานร ่วมกับ 
ศูนย์สั่งการสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

~ 26 ~ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~ 26 ~ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~ 28 ~ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการอบรมป้องกัน ระงับสาธารณภัย และจัดทำแผนป้องกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาต ิ 
ภัยแล้ง น้ำท่วม ลมพายุ กับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 

ทุกครั้งที่เกิดสาธารณภัย หรือภัยพิบัติ สิ่งตามมาคือความสูญเสียทั้งชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน    
และสิ่งแวดล้อม มีมูลค่ามหาศาล การตอบโต้สถานการณ์ ด้วยพลังมวลชนที่มีการเตรียมความพร้อมในการ
รับมือ  ภัยพิบัติ เป็นสิ่งที่ทุกชุมชนควรตระหนัก และให้ความสำคัญไว้ในลำดับแรก การเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยอาศัยหลักการบริหารจัดการภัยพิบัติ โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน เป็น
เป้าหมายหลักของการเตรียมความพร้อม เผชิญวิกฤติการต่างๆ อย่างรู้เท่าทันภัย จะช่วยเสริมสร้างให้ชุมชนมี
ศักยภาพสามารถพึ่งพาตนเองได้และเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเพิ่มจนถึงปัจจุบัน มาตรา 50 เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้  (6) ให้ราษฎรได้รับ
การศึกษาอบรม และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ (9) การจัดการศึกษา (29) 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน
และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ดังนั้น งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล จึงได้จัดโครงการอบรมป้องกัน ระงับ สา
ธารณภัย และจัดทำแผนป้องกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ภัยแล้ง น้ำท่วม ลมพายุกับภาครัฐ ภาคเอกชน 
และประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) , อาสาสมัครกู้ชีพ กู้ภัย , งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบล ท่าข้าม ได้เรียนรู้
หลักการบริหารจัดการสาธารณภัย ภัยพิบัติ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้อง และการใช้เครื่องวิทยุ
คมนาคมได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ในการติดต่อสื่อสารในภาวะ ก่อนเกิดเหตุ       ขณะเกิดเหตุ 
และหลังเกิดเหตุสาธารณภัย สามารถศึกษาเรียนรู้พัฒนาตนเองและเป็นกำลังสำคัญช่วยเหลือ    ทางราชการ 
ชุมชน และท้องถ่ินของตนเองได้อย่างย่ังยืน  
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โครงการอบรมป้องกัน ระงับสาธารณภัย 
และจัดท�าแผนป้องกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ 
ภัยแล้ง น�้าท่วม ลมพายุ กับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน

ทุกคร้ังที่เกิดสาธารณภัย หรือภัยพิบัติ สิ่งตามมาคือความสูญเสีย 
ทั้งชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน และสิ่งแวดล้อม มีมูลค่ามหาศาล 
การตอบโต้สถานการณ์ ด้วยพลังมวลชนท่ีมีการเตรียมความพร้อม
ในการรับมือภัยพิบัติ เป็นสิ่งท่ีทุกชุมชนควรตระหนัก และให้ความ
ส�าคัญไว้ในล�าดับแรก การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย โดยอาศัยหลักการบริหารจัดการภัยพิบัติ โดย
อาศัยชุมชนเป็นฐาน เป็นเป้าหมายหลักของการเตรียมความพร้อม 
เผชิญวิกฤตการต่างๆ อย่างรู ้เท่าทันภัย จะช่วยเสริมสร้างให้ชุมชน
มีศักยภาพสามารถพึ่งพาตนเองได้และเป็นชุมชนที่เข ้มแข็ง ตาม 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  
มาตรา 50 เทศบาลต�าบลมีหน้าท่ีต้องท�าในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้   
(6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม และพระราชบัญญัติก�าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหาร
ส่วนต�าบลมีอ�านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเองดังนี้ (9) การจัด 
การศึกษา (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (30) การรักษา
ความสงบเรียบร ้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและ 
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ดังนั้น งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�านักปลัดเทศบาล จึงได้
จัดโครงการอบรมป้องกัน ระงับ สาธารณภัย และจัดท�าแผนป้องกัน
ช่วยเหลือผู ้ประสบภัยธรรมชาติ ภัยแล้ง น�้าท่วม ลมพายุกับภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น  
ให้แก่เจ ้าหน้าท่ีผู ้ปฏิบัติงาน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
(อปพร.), อาสาสมัครกู้ชีพ กู้ภัย, งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เทศบาลต�าบล ท่าข้าม ได้เรียนรู้หลักการบริหารจัดการสาธารณภัย 
ภัยพิบัติ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้อง และการใช้เครื่อง
วิทยุคมนาคมได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ในการติดต่อ 
สื่อสารในภาวะ ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุสาธารณภัย 
สามารถศึกษาเรียนรู ้พัฒนาตนเองและเป็นก�าลังส�าคัญช่วยเหลือ    
ทางราชการ ชุมชน และท้องถ่ินของตนเองได้อย่างยั่งยืน ~ 29 ~ 
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โครงการอบรมวินัยการจราจร

ณ ปัจจุบันเด็ก เยาวชน และประชาชนจ�านวนมาก มีความจ�าเป็น 
ต ้องเดินทางไปสถานศึกษา สถานที่ท�างานในรูปแบบของ 
การเดินเท้า การขับขี่รถจักรยานยนต์  หรือโดยสารรถประจ�าทาง 
ซึ่งล้วนแต่มีความเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนนที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้น
ได้ และความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุที่ส�าคัญนั้น โดยส่วนใหญ่
มาจากพฤติกรรมการขับขี่ของคน เช่น ผู ้ใช้รถใช้ถนนประมาท 
ขาดวินัยจราจร ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่สวมหมวกนิรภัย ขับรถ
ย้อนศร  ขับรถเร็วเกินกฎหมายก�าหนด ขาดจิตส�านึกรับผิดชอบ 
ไม่ค�านึงถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนต่อตนเอง และ
เพื่อนร่วมทางท�าให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งการใช ้
มาตรการทางกฎหมายเพียงอย่างเดียวไม่สามารถลดอัตรา 
การเกิดอุบัติเหตุด้านการจราจรได้

ด ้วยเหตุนี้  เทศบาลต�าบลท่าข้ามเล็งเห็นถึงความส�าคัญกับ
ปัญหาด้านการจราจร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน 
และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนใน
ต�าบลท่าข้าม ลดการสูญเสีย จึงต้องให้ความรู ้กับเด็ก เยาวชน  
และประชาชน เกี่ยวกับเร่ืองกฎหมายจราจร ความผิดทางอาญา
ของผู้ขับขี่ การปลูกจิตส�านึกการมีน�้าใจในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน  
โดยด�าเนินการภายใต้พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 (1) รักษา 

ความสงบเรียบร้อยของประชาชน  พระราชบัญญัติก�าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย 
การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน นโยบายรัฐบาลที่ก�าหนดให้ปี 2554 - 2563  
เป็นปี “ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน” ซ่ึงก�าหนด
เป้าหมายลดจ�านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงปีละ  
5 เปอร์เซน็ต์ หรือ 50 เปอร์เซน็ต์ภายในปี 2563 และสอดคล้องกบั 
ยุทธศาสตร์จังหวัดฉะเชิงเทรา ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสวัสดิการ
สังคม รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบร้อย
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย ์ สินของประชาชน  
ให้ครอบคลุมประชาชนทุกวัยอย่างทั่วถึง ดังนั้น เทศบาลต�าบล 
ท่าข้าม จึงจัดท�าโครงการอบรมวินัยจราจร ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ขึ้น

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. 2550 มาตรา 41 ก�าหนดให้ผู ้อ�านวยการ 
จัดให้มีอาสาสมัครในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือ
เจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ทั้งนี้ ศูนย์อ�านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน  
มีความประสงค์ขอให้กระทรวงมหาดไทย ประสาน
จังหวัด/อ�าเภอ จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 
ประจ�าองค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) และ
เทศบาลต�าบล (ทต.) อย่างน้อย 50 คนต่อแห่ง 
เพื่อเป ็นผู ้ช ่วยเจ ้าพนักงานในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ รวมถึงพิจารณา
ก�าหนดรูปแบบ/องค์ประกอบโครงสร้าง การสั่งการ  
แผนผัง/เครือข่ายการติดต่อสื่อสาร และการฝึก
อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติดังกล่าวให้มี 

ความพร้อมปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย

ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ให้ม ี
ความรู ้ความเข ้าใจในการจัดการสาธารณภัย 
เบ้ืองต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Inident 
Command System : ICS) การควบคุมสั่งการ 
การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ เกิดเหตุ  
ที่เป็นรูปแบบ และมีมาตรฐานเดียวกัน สามารถ
บัญชาการและปฏิบัติการร่วมกับชุดปฏิบัติการอื่น 
ได้อย่างมีเอกภาพ จึงได้จัดให้มีโครงการบูรณาการ 
การฝ ึกอบรมชุดปฏิบั ติการ จิตอาสาภัยพิบัต ิ
ประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างองค์การ
บรหิารส่วนต�าบลท่าไข่ ร่วมกบัเทศบาลต�าบลท่าข้าม

~ 31 ~ 

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 41 กำหนดให้ผู ้อำนวยการจัดให้มี
อาสาสมัครในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสา
พระราชทาน มีความประสงค์ขอให้กระทรวงมหาดไทย ประสานจังหวัด/อำเภอจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ
องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และเทศบาลตำบล (ทต.) อย่างน้อย 50 คนต่อแห่ง เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ รวมถึงพิจารณากำหนดรูปแบบ/องค์ประกอบโครงสร้าง การสั่งการ แผนผัง/เครือข่ายการ
ติดต่อสื่อสาร และการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัตดิังกล่าวให้มีความพร้อมปฏิบัติภารกิจตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ให้มีความรู้
ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Inident Command System : ICS) การควบคุมสั่งการ การ
บริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ ที่เป็นรูปแบบ และมีมาตรฐานเดียวกัน สามารถบัญชาการและปฏิบัติการร่วมกับชุด
ปฏิบัติการอื่นได้อย่างมีเอกภาพ จึงได้จัดให้มีโครงการบูรณาการการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไข่  ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าข้าม 
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พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 41 กำหนดให้ผู ้อำนวยการจัดให้มี
อาสาสมัครในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสา
พระราชทาน มีความประสงค์ขอให้กระทรวงมหาดไทย ประสานจังหวัด/อำเภอจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ
องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และเทศบาลตำบล (ทต.) อย่างน้อย 50 คนต่อแห่ง เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ รวมถึงพิจารณากำหนดรูปแบบ/องค์ประกอบโครงสร้าง การสั่งการ แผนผัง/เครือข่ายการ
ติดต่อสื่อสาร และการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัตดิังกล่าวให้มีความพร้อมปฏิบัติภารกิจตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ให้มีความรู้
ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Inident Command System : ICS) การควบคุมสั่งการ การ
บริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ ที่เป็นรูปแบบ และมีมาตรฐานเดียวกัน สามารถบัญชาการและปฏิบัติการร่วมกับชุด
ปฏิบัติการอื่นได้อย่างมีเอกภาพ จึงได้จัดให้มีโครงการบูรณาการการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไข่  ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าข้าม 
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 41 กำหนดให้ผู ้อำนวยการจัดให้มี
อาสาสมัครในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสา
พระราชทาน มีความประสงค์ขอให้กระทรวงมหาดไทย ประสานจังหวัด/อำเภอจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ
องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และเทศบาลตำบล (ทต.) อย่างน้อย 50 คนต่อแห่ง เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ รวมถึงพิจารณากำหนดรูปแบบ/องค์ประกอบโครงสร้าง การสั่งการ แผนผัง/เครือข่ายการ
ติดต่อสื่อสาร และการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัตดิังกล่าวให้มีความพร้อมปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย 

ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ให้มีความรู้
ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Inident Command System : ICS) การควบคุมสั่งการ การ
บริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ ที่เป็นรูปแบบ และมีมาตรฐานเดียวกัน สามารถบัญชาการและปฏิบัติการร่วมกับชุด
ปฏิบัติการอื่นได้อย่างมีเอกภาพ จึงได้จัดให้มีโครงการบูรณาการการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไข่  ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าข้าม 
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เทศบาลตำาบลท่าข้าม



~ 32 ~ 

โครงการชุมชนร1วมใจ ปoองกันภัยเด็กจมน้ำ ประจำปe พ.ศ. ๒๕๖๓ 

          ในวันน้ี เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสมจิตรU พันธุUสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลทDาขAาม ไดAใหAเกียรติมาเป̂นประธาน

ในพิธีเป�ดโครงการชุมชนรDวมใจ ปfองกันภัยเด็กจมน้ำ ประจำปq พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงคU เทศบาลตำบล

ทDาขAาม ช้ัน ๒ ซ่ึงจัดโดย กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลAอม เทศบาลตำบลทDาขAาม รDวมกับ กลุDมสามวัยใสDใจสุขภาพ โดย

มีวัตถุประสงคUเพ่ือเสริมสรAางทักษะการชDวยเหลือผูAประสบภัยทางน้ำของกลุDมเด็กวัยเรียนและผูAปกครองและลดอัตรา

การเสียชีวิตจากการจมน้ำ จากน้ันทีมวิทยากรจากสมาคมเพ่ือชDวยชีวิตทางน้ำจะพากลุDมเด็กนักเรียนและพ่ีเล้ียง

ผูAดูแลเด็กท่ีเขAารDวมโครงการ ไปฝvกปฏิบัติจริง ณ สระวDายน้ำของเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษU ในระหวDางวันท่ี ๒๒ 

– ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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โครงการชุมชนร1วมใจ ปoองกันภัยเด็กจมน้ำ ประจำปe พ.ศ. ๒๕๖๓ 

          ในวันน้ี เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสมจิตรU พันธุUสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลทDาขAาม ไดAใหAเกียรติมาเป̂นประธาน

ในพิธีเป�ดโครงการชุมชนรDวมใจ ปfองกันภัยเด็กจมน้ำ ประจำปq พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงคU เทศบาลตำบล

ทDาขAาม ช้ัน ๒ ซ่ึงจัดโดย กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลAอม เทศบาลตำบลทDาขAาม รDวมกับ กลุDมสามวัยใสDใจสุขภาพ โดย

มีวัตถุประสงคUเพ่ือเสริมสรAางทักษะการชDวยเหลือผูAประสบภัยทางน้ำของกลุDมเด็กวัยเรียนและผูAปกครองและลดอัตรา

การเสียชีวิตจากการจมน้ำ จากน้ันทีมวิทยากรจากสมาคมเพ่ือชDวยชีวิตทางน้ำจะพากลุDมเด็กนักเรียนและพ่ีเล้ียง

ผูAดูแลเด็กท่ีเขAารDวมโครงการ ไปฝvกปฏิบัติจริง ณ สระวDายน้ำของเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษU ในระหวDางวันท่ี ๒๒ 

– ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~ 31 ~ 

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 41 กำหนดให้ผู ้อำนวยการจัดให้มี
อาสาสมัครในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสา
พระราชทาน มีความประสงค์ขอให้กระทรวงมหาดไทย ประสานจังหวัด/อำเภอจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ
องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และเทศบาลตำบล (ทต.) อย่างน้อย 50 คนต่อแห่ง เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ รวมถึงพิจารณากำหนดรูปแบบ/องค์ประกอบโครงสร้าง การสั่งการ แผนผัง/เครือข่ายการ
ติดต่อสื่อสาร และการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัตดิังกล่าวให้มีความพร้อมปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย 

ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ให้มีความรู้
ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Inident Command System : ICS) การควบคุมสั่งการ การ
บริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ ที่เป็นรูปแบบ และมีมาตรฐานเดียวกัน สามารถบัญชาการและปฏิบัติการร่วมกับชุด
ปฏิบัติการอื่นได้อย่างมีเอกภาพ จึงได้จัดให้มีโครงการบูรณาการการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไข่  ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าข้าม 
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 41 กำหนดให้ผู ้อำนวยการจัดให้มี
อาสาสมัครในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสา
พระราชทาน มีความประสงค์ขอให้กระทรวงมหาดไทย ประสานจังหวัด/อำเภอจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ
องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และเทศบาลตำบล (ทต.) อย่างน้อย 50 คนต่อแห่ง เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ รวมถึงพิจารณากำหนดรูปแบบ/องค์ประกอบโครงสร้าง การสั่งการ แผนผัง/เครือข่ายการ
ติดต่อสื่อสาร และการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัตดิังกล่าวให้มีความพร้อมปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย 

ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ให้มีความรู้
ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Inident Command System : ICS) การควบคุมสั่งการ การ
บริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ ที่เป็นรูปแบบ และมีมาตรฐานเดียวกัน สามารถบัญชาการและปฏิบัติการร่วมกับชุด
ปฏิบัติการอื่นได้อย่างมีเอกภาพ จึงได้จัดให้มีโครงการบูรณาการการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไข่  ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าข้าม 
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บริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ ที่เป็นรูปแบบ และมีมาตรฐานเดียวกัน สามารถบัญชาการและปฏิบัติการร่วมกับชุด
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โครงการชุมชนร่วมใจ ป้องกันภัยเด็กจมน�้า ประจ�าปี พ.ศ. 2563

โครงการเข้าค่ายเยาวชนต่อต้านยาเสพติด 

ในวันนี้ เวลา 09.00 น. นางสมจิตร์ พันธุ์สุวรรณ นายกเทศมนตร ี

ต�าบลท่าข้าม ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชุมชน

ร ่วมใจ ป ้องกันภัยเด็กจมน�้า ประจ�าป ี พ.ศ. 2563 ณ อาคาร

อเนกประสงค์ เทศบาลต�าบลท่าข้าม ชั้น 2 ซ่ึงจัดโดย กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม เทศบาลต�าบลท่าข้าม ร่วมกับ กลุ ่มสามวัยใส่ใจ

สุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค ์ เพื่อเสริมสร ้างทักษะการช ่วยเหลือ 

ผู ้ประสบภัยทางน�้าของกลุ ่มเด็กวัยเรียนและผู ้ปกครองและลดอัตรา 

การเสียชีวิตจากการจมน�้า จากน้ันทีมวิทยากรจากสมาคมเพื่อช่วยชีวิต

ทางน�้าจะพากลุ่มเด็กนักเรียนและพี่เล้ียงผู้ดูแลเด็กที่เข้าร่วมโครงการ 

ไปฝึกปฏิบัติจริง ณ สระว่ายน�้าของเทศบาลต�าบลบางวัวคณารักษ์  

ในระหว่างวันที่ 22 - 23 กันยายน พ.ศ. 2563

ปัญหายาเสพติด มีแนวโน้มความรุนแรงและขยายตัวเพิ่มขึ้น 
แม้ว่าจะมีการบูรณาการการท�างานร่วมกันป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน 
ซึ่งกลุ ่มเป ้าหมายโดยเฉพาะเด็กหรือเยาวชน มีความเส่ียง 
ต่อการถูกชักจูงให้เข้าสู ่วงจรของยาเสพติดสูง ดังน้ัน เทศบาล
ต�าบลท่าข้าม ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของปัญหาดังกล่าว 
จึงได้ด�าเนินการจัดโครงการเข้าค่ายเยาวชนต่อต้านยาเสพติด 
ประจ�าปี พ.ศ. 2563 ขึ้น ในวันนี้ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป  
ณ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลต�าบลท่าข้าม โดยม ี
นายสมศักดิ์  จรุญเลิศ รองนายกเทศมนตรีต�าบลท ่าข ้าม  

ได ้ ให ้ เกียรติมาเป ็นประธานในพิธี เป ิดโครงการดังกล ่าว  
พร้อมกับ นายสาโรช ทัพมี รองปลัดเทศบาลต�าบลท่าข้าม  
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลต�าบลท่าข้าม เป็นผู้กล่าวรายงาน  
โดยตลอดโครงการนอกจากจะมีการบรรยายให้ความรู้ท่ัวไป 
เกี่ยวกับยาเสพติด, ชนิดของยาเสพติด และพิษภัยของการใช้
สารเสพติดชนิดต่าง ๆ  แล้วน้ัน ในภาคบ่ายยังมีการจัดกิจกรรม 
ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันเข้าฐานความรู้ด้านยาเสพติด เพ่ือให้เด็ก 
และเยาวชนต�าบลท่าข้าม รู ้จักตระหนักเกี่ยวกับโทษ และ 
พิษภัยของยาเสพติด และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
สู ่เด็ก, เยาวชน และชุมชน
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จัดหาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ส�าหรับปฏิบัติงาน
และความปลอดภัยด้านการจราจร

หมู่ท่ี 4 บ้านคลองพานทอง
1. กระจกโค้งพร้อมเสา 
 ติดตั้งบริเวณแยก ถนนเทศบาล 4 ซอย 4/2 หมู่ 4  
 จ�านวน 1 บาน
2. กระจกโค้งพร้อมเสา 
 ติดตั้งบริเวณโค้งใน ถนนเทศบาล 4 ซอย 4/2 หมู่ 4  
 จ�านวน 3 บาน

หมู่ท่ี 6 บ้านบางแสม
1. กระจกโค้งพร้อมเสา 
 ติดตั้งบริเวณแยกเข้าโรงเรียนวัดบางแสม 
 ถนนเทศบาล 6 หมู่ 6 
 จ�านวน 2 บาน
2. กระจกโค้งพร้อมเสา 
 ติดตั้งบริเวณแยกเข้าวัดป่าบางแสม 
 ถนนเทศบาล 6 ซอย 2 หมู่ 6 
 จ�านวน 1 บาน
3. กระจกโค้งพร้อมเสา 
 ติดตั้งบริเวณโค้งตรงสะพานคลองลัด 
 ถนนเทศบาล 6 ซอย 2 หมู่ 6 
 จ�านวน 1 บาน
4. กระจกโค้ง ติดต้ังบริเวณตรงสะพานคลองลัด 
 ถนนเทศบาล 6 ซอย 2 หมู่ 6
 จ�านวน 1 บาน
5. กระจกโค้งพร้อมเสา 
 ติดตั้งบริเวณโค้งใน ถนนเทศบาล 6 ซอย 8 หมู่ 6  
 จ�านวน 2 บาน
6. กระจกโค้งพร้อมเสา 
 ติดตั้งบริเวณแยกไปต�าบลบางนาง 
 (ตรงส�านักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าบางปะกง) หมู่ 6  
 จ�านวน 2 บาน

หมู่ท่ี 8 บ้านคลองต�าหรุ
1.  กระจกโค้งพร้อมเสา 
 ติดตั้งบริเวณโค้งใน ถนนเทศบาล 8 หมู่ 8   
 จ�านวน 2 บาน
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สรุปผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 2 ด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ล�าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณต้ังไว้ หน่วยงานรับผิดชอบ

1. โครงการขอสนับสนุนก�าลังเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ 
เพื่อช่วยงานเทศกิจ เทศบาลต�าบลท่าข้าม

24,000 บาท ส�านักปลัดเทศบาล

2. โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ 1,350 บาท ส�านักปลัดเทศบาล

3. โครงการศูนย์หน่ึงต�าบล หน่ึงทีมกู้ภัย การบริหารจัดการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลต�าบลท่าข้าม

322,560 บาท ส�านักปลัดเทศบาล

4. โครงการอบรมป้องกัน ระงับสาธารณภัย และจัดท�าแผนป้องกัน
ช่วยเหลือผู ้ประสบภัยธรรมชาติ ภัยแล้ง น�้าท่วม ลมพายุ
กับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน

28,215 บาท ส�านักปลัดเทศบาล

5. โครงการอบรมวินัยการจราจร 15,770 บาท ส�านักปลัดเทศบาล

6. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ�าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

97,060 บาท ส�านักปลัดเทศบาล

7. โครงการเข้าค่ายเยาวชนต่อต้านยาเสพติด 39,935 บาท กองการศึกษา

8. จัดหาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ส�าหรับปฏิบัติงานและความปลอดภัย
ด้านการจราจร

249,000 บาท ส�านักปลัดเทศบาล

รวมจ�านวนทั้งหมด 8 โครงการ รวมจ�านวนเงินทั้งหมด 777,890 บาท
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นภาระหน้าที ่
รับผิดชอบของเทศบาลโดยตรง ต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของทุกกลุ่มทุกฝ่าย สร้างกระบวนการเรียนรู้ การเพิ่มศักยภาพ
และความเข้มแข็งของบุคคลและชุมชนให้สูงขึ้น ได้รับประโยชน์
จากการพัฒนาอย่างครบถ้วน รอบด้าน ท้ังคุณภาพชีวิต จิตใจ 
สุขภาพของคนในแต่ละวัย โดยมีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้

l พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู ่ของผู ้สูงอายุ ผู ้ยากไร้  
 ผู ้พิการ ให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม จัดให้ม ี
 สวัสดิการและให ้ได ้รับการดูแลอย ่างต ่อเนื่อง และให ้
 ผู ้ด้อยโอกาสสามารถพึ่งตนเองได้

l ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณและวัสดุ อุปกรณ์ในการ 
 ป ้องกันและแก ้ ไขป ัญหาโรคติดต ่อ และโรคไม ่ติดต ่อ  
 เพื่อให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันต่อการป้องกันและแก้ไข 
 ปัญหาภายในชุมชน

l ส่งเสริม เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร 
 สาธารณสุขประจ�าหมู ่บ้าน (อสม.) โดยการสนับสนุนให้ม ี
 การฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะ ความสามารถ มีศักยภาพ 
 ดีขึ้นส�าหรับการดูแลและให้ค�าแนะน�าด้านสุขภาพอนามัย 
 ให้กับประชาชนในชุมชน

l ส่งเสริม สร้างจิตส�านึกและความตระหนักให้แก่ประชาชน 
 ทั่วไปในท ้องถิ่น รณรงค ์ให ้ประชาชนได ้ร ่วมกันรักษา 
 สิ่งแวดล้อมที่ดี และทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู ่ตลอดไป

l พัฒนาสภาพแวดล ้อมที่ เป ็นอันตรายต ่อการด�ารงชีวิต 
 ของประชาชนให้ดีขึ้น และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม  
 และทรัพยากรธรรมชาติถูกท�าลาย โดยการรณรงค ์ให ้ 
 ประชาชนในเขตเทศบาล มีการคัดแยกขยะก่อนน�าไปท้ิง  
 เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ตลอดจนการบูรณะ 
 แหล่งน�้าตามธรรมชาติให้กลับคืนสู ่สภาพที่ดี

l พัฒนาเกาะธรรมชาติปากแม่น�้าบางปะกง ซึ่งอุดมสมบูรณ์ด้วย 
 ไม้ป่าชายเลน ซึ่งเป็นที่อาศัยของนกนานาชนิดหลายหมื่นตัว  
 กอปรกับบริเวณปากแม่น�้าแห่งนี้มีโลมาเข้ามาหาอาหาร 
 เป็นประจ�าในช่วงเดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์  
 จึงเป็นโอกาสท่ีจะต้องพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
 และศูนย์การเรียนรู ้ทางธรรมชาติ 
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กิจกรรม..วันต้นไม้แห่งชาติ ประจ�าปี 2564

เทศบาลต�าบลท่าข้าม ได้ร่วมจัดกิจกรรม
วันต ้นไม ้แห ่ งชาติ  ซึ่ ง เป ็นโครงการ 
ปลูกต้นไม้ 100 ล้านต้น ร่วมกับกรมป่าไม้  
โดยมี นางสมจิตร์ พันธุ ์สุวรรณ นายก
เทศมนตรีต�าบลท่าข ้าม เป ็นประธาน 
ในการกล่าวเปิดงานกิจกรรม พร้อมด้วย 
สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน 
ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ในครั้งนี้

โครงการเข้าค่ายส่ิงแวดล้อม บูรณาการกับ โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ซึ่งภายในโครงการ
ดังกล่าว ได้เชิญวิทยากรทั้งจาก ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา มาอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ 
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและธนาคารขยะ พร้อมกับ 
จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ / บทบาทของการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอย “ธนาคารขยะ” ส�าหรับอีกกลุ่มหน่ึง ได้รับเกียรติเชิญ
วิทยากรจากส�านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่งที่  2  
มาอบรมให้ความรู้เรื่อง “ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม อนุรักษ์ และ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม” และจัดกิจกรรมกลุ่ม  
ฐานการเรียนรู้ โรงเรียนปลอดขยะ ลดเมืองร้อน และการดูงาน 
ที่ ศูนย์เรียนรู ้การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน ณ ชุมชน 
บ้านรางพลับ ต�าบลกรับใหญ่ อ�าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 

ใส#หน&า 32 
 โครงการเข*าค+ายสิ่งแวดล*อม บูรณาการกับ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ซึ่งภายใน

โครงการดังกล+าว ได*เชิญวิทยากรทั้งจาก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อมจังหวัดฉะเชิงเทรา มา

อบรมให*ความรู*เกี ่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและธนาคารขยะ พร*อมกับจัดกิจกรรมกลุ+มสัมพันธP / 

บทบาทของการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “ธนาคารขยะ” สำหรับอีกกลุ+มหนึ่ง ได*รับเกียรติเชิญวิทยากรจาก

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝTUงท่ี ๒ มาอบรมให*ความรู*เรื่อง “ปTญหาด*านสิ่งแวดล*อม อนุรักษP และฟZ[นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อม” และจัดกิจกรรมกลุ+ม ฐานการเรียนรู* โรงเรียนปลอดขยะ ลดเมืองร*อน และ

การดูงานที่ศูนยPเรียนรู*การบริหารจัดการขยะอย+างยั่งยืน ณ ชุมชนบ*านรางพลับ ตำบลกรับใหญ+ อำเภอบ*านโป̂ง 

จังหวัดราชบุรี  
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สรุปผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

ล�าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณต้ังไว้ หน่วยงานรับผิดชอบ

1. โครงการเข้าค่ายสิ่งแวดล้อม 87,420 บาท กองสาธารณสุขฯ

2. โครงการรณรงค์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 69,435 บาท กองสาธารณสุขฯ

3. โครงการเมืองน่าอยู ่ ไม่ได้เบิกจ่าย
งบประมาณ

กองสาธารณสุขฯ

4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนเทศบาลต�าบลท่าข้าม

96,582 บาท กองสาธารณสุขฯ

5. โครงการลอกท่อระบายน�้า 168,472 บาท กองสาธารณสุขฯ

6. โครงการเฝ้าระวังภาวะมลพิษและตรวจวัดคุณภาพน�้า
ในแม่น�้าล�าคลอง

8,425 บาท กองสาธารณสุขฯ

รวมจ�านวนทั้งหมด 6 โครงการ รวมจ�านวนเงินทั้งหมด 430,334 บาท
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	การศึกษา	ศิลปะ	วัฒนธรรม	ประเพณี	ภูมิปัญญาท้องถิ่น	
และเทิดทูน	พิทักษ์	รักษาสถาบันชาติ	ศาสนา	พระมหากษัตริย์

มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิป ัญญาท้องถิ่น  
การสาธารณสุข และการจัดการสวัสดิการสังคม โดยมีแนวทาง
การพัฒนา ดังนี้

1. ส่งเสริมสนับสนุนและยกระดับการศึกษาของเด็ก เยาวชน  
 ประชาชนทั่วไปทั้งในระบบ และนอกระบบโรงเรียนตาม 
 ขอบเขตอ�านาจท่ีกฎหมายก�าหนด 

2. พฒันาศนูย์พฒันาเดก็เลก็เทศบาลต�าบลท่าข้ามให้ได้มาตรฐาน 
 และทันสมัย เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์  
 สื่อการเรียนการสอน

3. ส่งเสริมการเรียนรู ้ของชุมชน โดยการน�าสถาบันครอบครัว  
 สถาบันศาสนา สถาบันทางการศึกษา ร ่วมมือกันสร้าง 
 กระบวนการเรียนรู ้พัฒนาคุณภาพการศึกษาของท้องถิ่น

4. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร เจ้าหน้าท่ี พนักงาน ทาง 
 การศึกษาให้มีศักยภาพ เพื่อให้งานด้านการศึกษามีคุณภาพ 
 ได้มาตรฐาน 

5. สนับสนุนงบประมาณและสื่อการเรียนการสอนให ้กับ 
 สถานศึกษาในเขตพื้นท่ี

6. ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการแก่เด็ก เยาวชน  
 ประชาชน เพื่อให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสได้เล่นกีฬา   
 ออกก�าลังกายและนันทนาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและ 
 สมรรถภาพท่ีดี เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน เด็ก  
 เยาวชนได้หันมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สนใจกีฬา 
 ห่างไกลยาเสพติด

7. สนับสนุนงบประมาณให้กับวัด
 ในเขตพื้นที่ ส�าหรับจัดกิจกรรม
 ทางศาสนา ประเพณีท้องถิ่น 
 เพื่อให้ศาสนสถานเป็น
 ศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน

8. ส่งเสริมและปลูกจิตส�านึกในการ
 ท�านุบ�ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
 และน�าภูมิปัญญาท้องถ่ินที่มีมาปรับใช้ โดยให้ชุมชน
 มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณ ี
 ให้ด�ารงอยู่ตลอดไป

9. พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้   
 ผู้พิการ ให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม จัดให้ม ี
 สวัสดิการและให้ได ้รับการดูแลอย่างต ่อเนื่อง และให ้
 ผู ้ด้อยโอกาสสามารถพึ่งตนเองได้

10. ส ่ ง เสริมและสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ ์
 ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ  
 เพื่อให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันต่อการป้องกันและแก้ไข 
 ปัญหาภายในชุมชน

11. ส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร 
 สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครบริบาล 
 ท ้องถิ่น (อสบ.) โดยการสนับสนุนให ้มีการฝ ึกอบรม  
 เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถ มีศักยภาพดีข้ึน ส�าหรับ 
 การดแูลและให้ค�าแนะน�าด้านสขุภาพอนามยัให้กบัประชาชน 
 ในชุมชน และผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง
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โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

เทศบาลต�าบลท่าข้าม ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ วัดทองนพคุณ โดยได้จัดให้ม ี

การถ่ายทอดความรู ้  และการมอบอุปกรณ์ส�าหรับป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ให้แก่ตัวแทนชุมชน 

ในต�าบลท่าข้าม ทั้ง 8 หมู่บ้าน พร้อมร่วมกันลงพื้นที่ท�ากิจกรรมก�าจัดแหล่งวางไข่ลูกน�้ายุงลาย รวมถึงการหยอด 

ทรายอะเบทในจุดน�้าขังต่างๆ

เทศบาลต�าบลท่าข้าม บูรณาการความร่วมมือกับ ส�านักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู ้
เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ ้าให ้กับกลุ ่ม อสม. และจิตอาสา  
พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากทีมงานส�านักงานปศุสัตว์จังหวัด
ฉะเชิงเทรา มาเป็นวิทยากรฝึกปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ต�าบลท่าข้าม 
เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
อย ่างต ่อเนื่องทุกป ี  ซึ่ งจะลดความเสี่ยงของประชาชน 
ในการสัมผัสเช้ือจากสัตว์เล้ียง และจัดกิจกรรมผ่าตัดท�าหมัน 
สุนัขและแมวควบคู ่กันไปด้วย เพื่อควบคุมประชากรสุนัข 
และแมวในเขตพื้นที่

โครงการป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการป(องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ8า 

           เทศบาลตำบลท*าข,าม บูรณาการความร*วมมือกับ สำนักงานปศุสัตว<จังหวัดฉะเชิงเทรา ได,จัดให,มีการ

อบรมให,ความรู,เก่ียวกับโรคพิษสุนัขบ,าให,กับกลุ*ม อสม. และจิตอาสา พร,อมท้ังได,รับเกียรติจากทีมงาน

สำนักงานปศุสัตว<จังหวัดฉะเชิงเทรา มาเปOนวิทยากรฝQกปฏิบัติการฉีดวัคซีนปTองกันโรคพิษสุนัขบ,า ให,กับสุนัข

และแมวในเขตพ้ืนท่ีตำบลท*าข,าม เพ่ือให,สุนัขและแมวได,รับการฉีดวัคซีนปTองกันโรคพิษสุนัขบ,าอย*างต*อเน่ือง

ทุกปU ซ่ึงจะลดความเส่ียงของประชาชนในการสัมผัสเช้ือจากสัตว<เล้ียง และจัดกิจกรรมผ*าตัดทำหมันสุนัข และ

แมวควบคู*กันไปด,วย เพ่ือควบคุมประชากรสุนัขและแมวในเขตพ้ืนท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการรณรงค;ป(องกันและควบคุมโรคไข8เลือดออก 

          เทศบาลตำบลท*าข,าม ได,จัดโครงการรณรงค<ปTองกันและควบคุมโรคไข,เลือดออก ณ วัดทองนพคุณ 

โดยได,จัดให,มีการถ*ายทอดความรู, และการมอบอุปกรณ<สำหรับปTองกันและควบคุมโรคไข,เลือดออก ให,แก*

ตัวแทนชุมชนในตำบลท*าข,าม ท้ัง 8 หมู*บ,าน พร,อมร*วมกันลงพ้ืนท่ีทำกิจกรรมกำจัดแหล*งวางไข*ลูกน้ำยุงลาย  

รวมถึงการหยอดทรายอะเบทในจุดน้ำขังต*างๆ 
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จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ท�าให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนมีผลกระทบ
ในวงกว้าง เทศบาลต�าบลท่าข้าม ร่วมกับ ชมรมก�านันผู ้ใหญ่
บ้าน โรงพยาบาลบางปะกง  พร้อมหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ 
และภาคเอกชน ได้รวมใจในการด�าเนินการด้านต่างๆ เพื่อเป็น 
การช่วยเหลือ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการฉีดวัคซีน ให้แก่ประชาชนใน
เขตต�าบลท่าข้าม กลุ ่มผู ้สูงอายุ กลุ่มผู ้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง รวม
ถึงการให้บริการแก่กลุ ่มผู ้ป่วยติดเตียง แบบ Delivery โดย 
เรียงล�าดับตามความเส่ียง และความเหมาะสม จนครบ 100% 
ของประชากรทั้งหมด เพ่ือสร้างภูมิคุ ้มกันหมู่ภายในเขตต�าบล
ท่าข้าม นอกจากนี้ยังมีบริการ รถรับ-ส่ง คอยบริการผู้ท่ีติดเชื้อ
โควิด-19 และผู้ที่สัมผัสเส่ียงสูง ส�าหรับประชาชนที่ประสบปัญหา 
ความเดือดร้อนไม่สามารถเดินทางไปเข้ารับการรักษาพยาบาล 
หรือเดินทางไปตรวจหาเช้ือ แบบฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึง 
การเปิดโรงครัวท�าอาหาร เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19  
แต่รักษาตัวอยู ่ท่ีบ้าน (Home Isolation) และกลุ่มผู ้สัมผัส
เสี่ยงสูง (Home Quarantine) ในพื้นที่ต�าบลท่าข้าม 

ชาวท่าข้ามรวมใจ สู้ภัย COVID-19

ชาวท%าข'ามรวมใจ สู'ภัย COViD-19 

          จากสถานการณ*การแพร-ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ทำใหFพี่นFองประชาชน

ไดFรับความเดือดรFอนมีผลกระทบในวงกวFาง เทศบาลตำบลท-าขFาม ร-วมกับ ชมรมกำนันผูFใหญ-บFาน 

โรงพยาบาลบางปะกง  พรFอมหน-วยงานต-างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ไดFรวมใจในการ

ดำเนินการดFานต-างๆ เพื่อเปTนการช-วยเหลือ ปUองกัน และแกFไขปVญหาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 

ไม-ว-าจะเปTนการใหFบริการฉีดวัคซีน ใหFแก-ประชาชนในเขตตำบลท-าขFาม กลุ-มผูFสูงอายุ กลุ-มผูFป[วย 

7 โรคเรื้อรัง รวมถึงการใหFบริการแก-กลุ-มผูFป[วยติดเตียง แบบ Delivery โดยเรียงลำดับตามความ

เสี่ยง และความเหมาะสม จนครบ 100% ของประชากรทั้งหมด เพื่อสรFางภูมิคุFมกันหมู-ภายในเขต

ตำบลท-าขFาม นอกจากนี้ยังมีบริการ รถรับ-ส-ง คอยบริการผูFที่ติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 และผูFที่สัมผัส

เสี่ยงสูง สำหรับประชาชนที่ประสบปVญหาความเดือดรFอนไม-สามารถเดินทางไปเขFารับการ

รักษาพยาบาล หรือเดินทางไปตรวจหาเชื้อ แบบฟรี ไม-มีค-าใชFจ-าย รวมถึงการเปiดโรงครัว

ทำอาหาร เพื่อแจกจ-ายใหFแก-ผูFที่ติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 แต-รักษาตัวอยู-ที่บFาน (Home Isolation) 

และกลุ-มผูFสัมผัสเสี่ยงสูง (Home Quarantine) ในพื้นที่ตำบลท-าขFาม  
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ประเพณีการแห่พระพุทธโสธรทางน�้า เป็นประเพณีท่ีปฏิบัติ
สืบต่อกันมาตั้งแต่ด้ังเดิม นับเป็นเวลากว่า 100 ปี โดยมี
สาเหตุมาจากการเกิดโรคระบาด และชาวบ้านร่วมใจกัน
บนบานองค์พระพุทธโสธรให้ช่วยขจัดปัดเป่าโรคภัย โดย
อัญเชิญองค ์พระพุทธโสธรแห ่ทางน�้าและนับตั้ งแต ่นั้น 
เป็นต้นมา ถือเป็นประเพณีของจังหวัดฉะเชิงเทราที่ประชาชน
รอคอยขบวนองค์พระพุทธโสธรผ่านทางน�้า โดยทุกอ�าเภอ
จะจัดเรือที่ตกแต่งเข้าร่วม ซ่ึงเทศบาลต�าบลท่าข้าม ได้รับ
เกียรติเป็นตัวแทนของอ�าเภอบางปะกง ในการตกแต่งเรือ
ที่สวยงามเพื่อเข ้าร ่วมขบวนแห ่พระพุทธโสธรทางน�้ า 
เป็นประจ�าทุกปี โดยจะมีการแห่ไปตาม ล�าน�้าบางปะกง 
เพื่อให้ประชาชนที่มีบ ้านเรือนตั้งอยู ่สองฝั ่ง ได้มีโอกาส 
สักการะบูชาองค์หลวงพ่อพระพุทธโสธรซึ่งในแต่ละชุมชน
จะมีการต้ังโต๊ะสักการะ และมีประชาชนลงเรือเพื่อกราบไหว้ 
ปิดทองเป็นจ�านวนมาก มีการจุดประทัดรับและส่งขบวน
เรือแห่ตลอดคุ้งน�้า มีการน�ากระจกเงามาส่องรับแสงสะท้อน
จากองค์หลวงพ่อพระพุทธโสธร ซึ่งถือเป็นความเชื่อในการ
แพร่บุญบารมี และเป็นการน�าสิริมงคลเข้าบ้าน

นอกจากน้ีในห้วงระยะเวลาดังกล่าวยังต่อเนื่องด้วยงาน
ประเพณีลอยกระทง เทศบาลต�าบลท่าข้ามจึงได้จัดงาน 
และเตรียมสถานที่เพื่อบริการประชาชนที่มาเท่ียวงาน โดย
ได้รับการตอบรับที่ดี มีประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจ�านวนมาก  
ทั้งนี้เนื่องจากสภาพพื้นที่ที่มีความเหมาะสมและความพร้อม
ในการจัดงาน

ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
พิธีแห่พระพุทธโสธรทางน�้า และงานประเพณีลอยกระทง
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เทศบาลตำาบลท่าข้าม



นางสมจิตร ์ พันธุ ์ สุวรรณ นายกเทศมนตรีต�าบล 

ท่าข้าม ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

อบรมให้ความรู้ในการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์ และโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพ

เด็กวั ย เรี ยนและวั ยรุ ่ น  ณ ศาลาการ เปรี ยญ 

วัดทองนพคุณ (วัดบางแสม) ซึ่งจัดโดย กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม ร่วมกับ กลุ่มสามวัยใส่ใจสุขภาพ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้เยาวชนต�าบล 

ท่าข ้าม มีความรู ้  ความเข้าใจในเรื่องโรคติดต ่อ 

ทางเพศสัมพันธ์, ปัญหาสุขภาพของเด็กวัยเรียน 

และวัยรุ ่น นอกจากนั้นยังมีทักษะในการป้องกัน

ตนเองจากการติดเชื้อจากโรคทางเพศสัมพันธ ์  

และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

ทั้งนี้  โครงการดังกล่าวได้รับเกียรติเชิญวิทยากร 

จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลท่าข้าม และ

มูลนิธิโอโซน มาบรรยายให้ความรู้ พร้อมจัดกิจกรรม

กลุ่ม โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ ่มใหญ่ ได้แก่ กลุ่มแรก

จะร ่ วมกิ จกรรมทักษะการป ้ องกัน โรค เอดส ์ ,  

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับเชื้อเอชไอวี, ทักษะ

การป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และกิจกรรม

การให้ค�าปรึกษา (เพื่อนคู่คิด) ส�าหรับอีกกลุ ่มหนึ่ง

จะร่วมกิจกรรมย้อนรอยวัยรุ ่น, กิจกรรมเลือกข้าง, 

การส่ือสารและการปรับเปล่ียนพฤติกรรม และ

กิจกรรมรู ้เขา รู ้เรา การสื่อสาร 2 ภาษา

โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
และโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ประจ�าปี พ.ศ. 2563

~ 46 ~ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการปoองกันและควบคุมโรคไขHเลือดออก 

 

 

 

 

โครงการปoองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบHา 
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ข"อมูลหน"า 39 

กิจกรรมสร"างแกนนำ เพื่อความอบอุ=น สาน 3 วัยสู=ใยรัก 

ภายใต"โครงการอบรมให"ความรู" 3 วัย สู=ใยรัก  

 

เทศบาลตำบลท*าข,าม ได,ดำเนินการจัดกิจกรรมสร,างแกนนำ เพื่อความอบอุ*น สาน 3 วัยสู*ใย

รัก ภายใต,โครงการอบรมให,ความรู, 3 วัย สู*ใยรัก โดยได,กำหนดให,ผู,เข,าร*วมรับการอบรมที่เปJนแกนนำ

ในชุมชน ทั้ง 3 วัย ได,แก* วัยผู,สูงอายุ , วัยทำงาน และวัยเรียน เข,าร*วมอบรม ณ ห,องประชุมชั้น 3 

อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท*าข,าม ในหัวข,อ “หลักธรรมในการดำเนินชีวิตประจำวัน” โดยมี พระ

ครูเขมาภิราม เจ,าอาวาสวัดคงคาราม (วัดบน) ได,ให,เกียรติมาเปJนวิทยากร นอกจากนั้นยังได,รับเกียรติ

เชิญวิทยากรจาก โรงเรียนบ,านท*าข,ามตั้งตรงจิตร ๑๐ฯ มาบรรยายในหัวข,อ “หลักบวร รูปแบบการมี

ส*วนร*วมในการพัฒนา” และหัวข,อการบรรยาย “การพัฒนาบุคคลในทุกช*วงวัย ให,เปJนคนดี เก*ง และ

มีคุณภาพ” โดยวิทยากรจาก โรงเรียนวัดบางแสม นอกจากนี้ยังมีการศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเตรียม

ทหาร เพื่อเสริมสร,างความรู,ในด,านต*าง ๆ พร,อมทั้งปลูกฝ^งคุณธรรม จริยธรรม ให,แก*เยาวชนในชุมชน 

และเรียนรู,เกี่ยวกับการบริหารจัดการหมู*บ,านหรือชุมชน โดยน,อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

และกิจกรรมการท*องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชน ณ ศูนย`การเรียนรู,บ,านทุ*งกระโปรง อำเภอบ,านนา 

จังหวัดนครนายก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลต�าบลท่าข้าม ได้ด�าเนินการจัดกิจกรรมสร้างแกนน�า เพื่อความอบอุ่น 

สาน 3 วัยสู ่ใยรัก ภายใต้โครงการอบรมให้ความรู ้ 3 วัย สู ่ใยรัก โดยได้ก�าหนด

ให้ผู ้เข้าร่วมรับการอบรมท่ีเป็นแกนน�าในชุมชน ท้ัง 3 วัย ได้แก่ วัยผู ้สูงอายุ , 

วัยท�างาน และวัยเรียน เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารส�านักงาน

เทศบาลต�าบลท่าข้าม ในหัวข้อ “หลักธรรมในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน” โดยมี  

พระครูเขมาภิราม เจ้าอาวาสวัดคงคาราม (วัดบน) ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร 

นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติเชิญวิทยากรจาก โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร ๑๐ฯ 

มาบรรยายในหัวข้อ “หลักบวร รูปแบบการมีส่วนร่วมในการพัฒนา” และ

หัวข้อการบรรยาย “การพัฒนาบุคคลในทุกช่วงวัย ให้เป็นคนดี เก่ง และมี

คุณภาพ” โดยวิทยากรจาก โรงเรียนวัดบางแสม นอกจากน้ียังมีการศึกษา 

ดูงาน ณ โรงเรียนเตรียมทหาร เพื่อเสริมสร้างความรู ้ในด้านต่างๆ พร้อมทั้ง

ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เยาวชนในชุมชน และเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหาร 

จัดการหมู่บ้านหรือชุมชน โดยน้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ

กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรโดยชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านทุ่งกระโปรง 

อ�าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

กิจกรรมสร้างแกนน�า 
เพื่อความอบอุ่น สาน 3 วัยสู่ใยรัก
ภายใต้โครงการอบรมให้ความรู้ 3 วัย สู่ใยรัก 
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สรุปผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูน พิทักษ์ รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ล�าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณต้ังไว้ หน่วยงานรับผิดชอบ

1. โครงการจัดเรือร่วมขบวนแห่หลวงพ่อพุทธโสธรทางน�้า 200,000 บาท ส�านักปลัดเทศบาล

2. โครงการวันส�าคัญของชาติ 31,100 บาท ส�านักปลัดเทศบาล

3. โครงการอุดหนุนอาหารเสริม (นม) 
ส�าหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาล

1,751,437.58 บาท กองการศึกษา

4. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันส�าหรับนักเรียน
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาล

3,445,220 บาท กองการศึกษา

5. สนับสนุนสื่อวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับโรงเรียน
ในเขตเทศบาลต�าบลท่าข้าม

500,000 บาท กองการศึกษา

6. โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู ้ปกครอง 8,360 บาท กองการศึกษา

7. โครงการอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวัน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต�าบลท่าข้าม

784,534.28 บาท กองการศึกษา

8. โครงการวันเด็กแห่งชาติ 195,484 บาท กองการศึกษา

9. โครงการท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจ�าหมู่บ้าน 73,000 บาท กองการศึกษา

10. โครงการมุมอ่านหนังสือชุมชน 3,425 บาท กองการศึกษา

11. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 198,975 บาท กองสาธารณสุขฯ

12. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 53,389.10 บาท กองสาธารณสุขฯ

13. โครงการอบรมให้ความรู ้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์

12,456 บาท กองสาธารณสุขฯ

14. โครงการออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ 59,000 บาท กองสาธารณสุขฯ

15. โครงการอาหารปลอดภัย ไม่เบิกจ่าย
งบประมาณ

กองสาธารณสุขฯ

16. โครงการอบรมให้ความรู ้ 3 วัย สู ่ใยรัก 59,988 บาท กองสวัสดิการสังคม

17. โครงการส่งเสริม สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 54,070 บาท กองการศึกษา
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูน พิทักษ์ รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ล�าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณต้ังไว้ หน่วยงานรับผิดชอบ

18. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 683,170 บาท กองการศึกษา

19. โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนต�าบลท่าข้าม 39,710 บาท กองการศึกษา

20. โครงการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมศาสนา 110,000 บาท กองการศึกษา

21. สงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู ้สูงอายุ 8,335,800 บาท กองสวัสดิการสังคม

22. สงเคราะห์เบ้ียยังชีพคนพิการ 1,664,800 บาท กองสวัสดิการสังคม

23. สงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู ้ป่วยเอดส์ 69,000 บาท กองสวัสดิการสังคม

24. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลท่าข้าม 
บ้านท่าข้าม

399,000 บาท กองการศึกษา

รวมจ�านวน 24 โครงการ รวมจ�านวนเงิน 18,769,597.96 บาท
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 
ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเท่ียว และการขนส่ง

ส่งเสริม พัฒนาเสริมสร้างเศรษฐกิจ พื้นฐานครัวเรือนและ 

ชุมชน เพื่อสร้างความม่ันคงด้านการประกอบอาชีพ ยกระดับ 

รายได ้ให ้แก ่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยยึดหลัก 

เศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 

ในท้องถิ่น ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนา ดังน้ี

l	 ส่งเสริม จัดอบรมด้านอาชีพตามความต้องการของชุมชน  

 โดยเน้นให้ประกอบอาชีพได้จริง เพื่อเพิ่มรายได้ให ้กับ 

 ครัวเรือน

l	 ส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพ และสร้างมูลค่าเพิ่ม 

 ของสินค้าและบริการ เพื่อยกระดับรายได้ สนับสนุนกิจกรรม 

 ของกลุ ่มอาชีพ กลุ ่มแม่บ้าน กลุ ่มเกษตรกรต่าง ๆ และ 

 มุ ่ งกระจายรายได ้สู ่ประชาชนอย ่างทั่วถึง โดยมุ ่ งหวัง 

 ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีงานท�าตลอด

l	 ส่งเสริมการน�าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช ้

 ในการด�าเนินชีวิต ส่งเสริมให้ประชาชนรักการออม ปลูก 

 จิตส�านึกของความประหยัดและพอเพียงให้แก่ประชาชน  

 มีความมั่นคงแข็งแรง

l	 จ ้างแรงงานผู ้ว ่างงานในชุมชนมาพัฒนาเทศบาล เพื่อ 

 ลดปัญหาการว่างงานของคนในชุมชน พัฒนาความเป็นอยู ่

 ของประชาชนให้เท่าเทียมกัน และเป็นการแก้ไขปัญหา 

 ในการด�ารงชีพของประชาชน

l	 ประสานงานและเชื่ อม โยง เครื อข ่ าย ในการส ่ ง เสริ ม 

 การท่องเที่ยว ทั้งจากภาครัฐและเอกชน โดยมุ่งหวังท่ีจะให ้

 การพัฒนาต�าบลท ่าข ้ามเป ็นแหล ่งท ่องเที่ยวเชิงนิ เวศ  

 อนุรักษ์ธรรมชาติป่าชายเลน
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จัดท�าป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการ และวันส�าคัญต่าง ๆ

เทศบาลต�าบลท ่าข ้าม ได ้ด� า เ นินการจัดท�าป ้าย
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการ และวันส�าคัญต่าง ๆ  
เพื่อประชาสัมพันธ ์ให ้ประชาชนได้ รับทราบข้อมูล
ข่าวสาร และขั้นตอนการด�าเนินโครงการของเทศบาลฯ 
ในรอบปีที่ผ่านมา

~ 50 ~ 

จัดทำปoายประชาสัมพันธ@กิจกรรม โครงการ และวันสำคัญต1าง ๆ 
 เทศบาลตำบลทDาขAาม ไดAดำเนินการจัดทำปfายประชาสัมพันธUกิจกรรม โครงการ และวันสำคัญตDาง ๆ  

เพื่อประชาสัมพันธUใหAประชาชนไดAรับทราบขAอมูลขDาวสาร และขั้นตอนการดำเนินโครงการของเทศบาลฯ ในรอบปqท่ี 

ผDานมา 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

~ 50 ~ 

จัดทำปoายประชาสัมพันธ@กิจกรรม โครงการ และวันสำคัญต1าง ๆ 
 เทศบาลตำบลทDาขAาม ไดAดำเนินการจัดทำปfายประชาสัมพันธUกิจกรรม โครงการ และวันสำคัญตDาง ๆ  

เพื่อประชาสัมพันธUใหAประชาชนไดAรับทราบขAอมูลขDาวสาร และขั้นตอนการดำเนินโครงการของเทศบาลฯ ในรอบปqท่ี 

ผDานมา 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
~ 50 ~ 

จัดทำปoายประชาสัมพันธ@กิจกรรม โครงการ และวันสำคัญต1าง ๆ 
 เทศบาลตำบลทDาขAาม ไดAดำเนินการจัดทำปfายประชาสัมพันธUกิจกรรม โครงการ และวันสำคัญตDาง ๆ  

เพื่อประชาสัมพันธUใหAประชาชนไดAรับทราบขAอมูลขDาวสาร และขั้นตอนการดำเนินโครงการของเทศบาลฯ ในรอบปqท่ี 

ผDานมา 
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~ 53 ~ 

โครงการจัดทำวีดีทัศน@แนะนำเทศบาลตำบลท1าขHาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปeงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ยุทธศาสตร@การพัฒนาที่ 5 ดHานการส1งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท1องเที่ยว และการขนส1ง 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณตั้งไวH หน1วยงานรับผิดชอบ 

1. 
จัดทำปfายประชาสัมพันธUสDงเสริมกิจกรรมและวัน

สำคัญตDาง ๆ ของเทศบาลตำบลทDาขAาม 
30,925 บาท กองยุทธศาสตรUฯ 

2. จัดทำคูDมือทDองเท่ียว 198,000 บาท กองยุทธศาสตรUฯ 

3. 
โครงการจัดทำว ีดีท ัศนUแนะนำเทศบาลตำบล       

ทDาขAาม 
199,000 บาท กองยุทธศาสตรUฯ 

รวมจำนวน 3 โครงการ รวมจำนวนเงิน 427,925 บาท 

 

~ 53 ~ 

โครงการจัดทำวีดีทัศน@แนะนำเทศบาลตำบลท1าขHาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปeงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ยุทธศาสตร@การพัฒนาที่ 5 ดHานการส1งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท1องเที่ยว และการขนส1ง 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณตั้งไวH หน1วยงานรับผิดชอบ 

1. 
จัดทำปfายประชาสัมพันธUสDงเสริมกิจกรรมและวัน

สำคัญตDาง ๆ ของเทศบาลตำบลทDาขAาม 
30,925 บาท กองยุทธศาสตรUฯ 

2. จัดทำคูDมือทDองเท่ียว 198,000 บาท กองยุทธศาสตรUฯ 

3. 
โครงการจัดทำว ีดีท ัศนUแนะนำเทศบาลตำบล       

ทDาขAาม 
199,000 บาท กองยุทธศาสตรUฯ 

รวมจำนวน 3 โครงการ รวมจำนวนเงิน 427,925 บาท 

 

~ 52 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~ 50 ~ 

จัดทำปoายประชาสัมพันธ@กิจกรรม โครงการ และวันสำคัญต1าง ๆ 
 เทศบาลตำบลทDาขAาม ไดAดำเนินการจัดทำปfายประชาสัมพันธUกิจกรรม โครงการ และวันสำคัญตDาง ๆ  

เพื่อประชาสัมพันธUใหAประชาชนไดAรับทราบขAอมูลขDาวสาร และขั้นตอนการดำเนินโครงการของเทศบาลฯ ในรอบปqท่ี 

ผDานมา 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

โครงการจัดท�าวีดิทัศน์แนะน�าเทศบาลต�าบลท่าข้าม
ภาคภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

จัดท�าคู่มือท่องเที่ยว “ดูนก ดูโลมา เที่ยวป่าชายเลน”

เทศบาลต�าบลท่าข้าม ได้จัดท�าคู่มือท่องเที่ยว “ดูนก ดูโลมา เที่ยวป่าชายเลน” เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตต�าบลท่าข้ามให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว
และประชาชน โดยเทศบาลฯ หวังว่าความรู้จากคู่มือท่องเที่ยวฉบับน้ี และประสบการณ์
จากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในต�าบลท่าข้าม จะก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
การท่องเที่ยว ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
อันมีค่าอย่างยั่งยืนต่อไป

~ 51 ~ 

จัดทำคู1มือท1องเที่ยว “ดูนก ดูโลมา เที่ยวปjาชายเลน” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลทDาขAาม ไดAจัดทำคูDมือทDองเที่ยว “ดูนก ดูโลมา เที่ยวปkาชายเลน” เพื่อเผยแพรDประชาสัมพันธUแหลDง

ทDองเที่ยวเชิงนิเวศในเขตตำบลทDาขAามใหAเป̂นที่รูAจักของนักทDองเที่ยวและประชาชน โดยเทศบาลฯ หวังวDาความรูAจาก

คูDมือทDองเที่ยวฉบับนี้ และประสบการณUจากการทDองเที่ยวเชิงนิเวศในตำบลทDาขAาม จะกDอใหAเกิดมีสDวนรDวมในการ

พัฒนาการทDองเท่ียว ตลอดจนมีสDวนรDวมในการอนุรักษUและใชAประโยชนUจากทรัพยากรอันมีคDาอยDางย่ังยืนสืบตDอไป 
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สรุปผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 5 ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเท่ียว และการขนส่ง

ล�าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณต้ังไว้ หน่วยงานรับผิดชอบ

1. จัดท�าป้ายประชาสัมพันธ์ส่งเสริมกิจกรรมและวันส�าคัญต่าง ๆ 
ของเทศบาลต�าบลท่าข้าม

30,925 บาท กองยุทธศาสตร์ฯ

2. จัดท�าคู่มือท่องเท่ียว 198,000 บาท กองยุทธศาสตร์ฯ

3. โครงการจัดท�าวีดิทัศน์แนะน�าเทศบาลต�าบลท่าข้าม 199,000 บาท กองยุทธศาสตร์ฯ

รวมจ�านวน 3 โครงการ รวมจ�านวนเงิน 427,925 บาท
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 
ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี

มุ ่งเน ้นและให ้ความส�าคัญต่อกระบวนการมีส ่วนร ่วมของ 
ภาคประชาชนมากยิ่ งขึ้ น  โดยเป ิดโอกาสให ้ประชาชน  
กลุ ่มพลังมวลชน องค์กรภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชน ซึ่งมีแนวทาง 
ในการพัฒนา ดังนี้

l	 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษัตรย์ิ 
 ทรงเป็นประมุข รวมถึงสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความศรัทธา  
 การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยแก ่ประชาชน และ 
 สนับสนุนการมีส ่วนร ่วมของประชาชนในการร ่วมคิด  
 ร ่วมวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ร ่วมตรวจสอบและติดตาม 
 ประเมินผลการด�าเนินงานของเทศบาล

l	 สนับสนุนการด�าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล นโยบาย 
 การพัฒนาจังหวัด เพื่อสร้างเสถียรภาพและความมั่นคง 
 ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และประโยชน์สุข 
 ของประชาชน

l	 บริหารงานด้วยความซื่อสัตย ์ สุจริต โปร ่งใส สามารถ 
 ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนสามารถบริหาร 
 กิจการสาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุข และความพึงพอใจ 

 ต่อประชาชนผู้รับบริการ ซ่ึงถือเป็นหัวใจส�าคัญของการ 
 สร้างระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี หรือธรรมาภิบาล 
 ให้เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

l	 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการให้บริการของเทศบาล 
 ต�าบลท่าข้าม ปรับปรุงสถานที่ท�างาน อุปกรณ์ เครื่องมือ  
 เครื่องใช้ รวมทั้งบุคลากรทุกระดับในการให้บริการประชาชน  
 เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ตอบสนอง 
 ต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างเต็มที่

l	 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บรายได้ต่าง ๆ   
 ที่อยู ่ในอ�านาจหน้าที่ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นธรรม 
 แก่ผู ้มีหน้าท่ีเสียภาษี สามารถตรวจสอบได้ เพื่อน�าภาษี 
 มาพัฒนาท้องถิ่น

l	 พัฒนาระบบการส่ือสาร ประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข้อมูล 
 ข่าวสาร การจัดซื้อจัดจ้าง การคลัง พร้อมทั้งการให้บริการ 
 ด้านต่าง ๆ  ของเทศบาล กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ   
 และข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้ม ี
 ประสิทธิภาพ
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ปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์
ของเทศบาลต�าบลท่าข้าม

เทศบาลต�าบลท่าข้าม ด�าเนินการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ของเทศบาล

ต�าบลท่าข้ามเป็นประจ�าทุกปี โดยในปีนี้มีการพัฒนาปุ่มเมนูร้องเรียน 

ร้องทุกข์ โดยผู ้ร ้องเรียนสามารถเลือกที่อยู ่และหัวข้อเรื่องร้องเรียน 

ได ้ตามที่ก�าหนด พร้อมทั้งสามารถแนบไฟล์ภาพ หรือเสียง หรือ 

ไฟล์วีดิโอได้ โดยหากมีประชาชนได้แจ้งร้องเรียน ร้องทุกข์มายังเว็บไซต์

เทศบาลต�าบลท่าข้าม เรื่องดังกล่าวจะถูกส่งถึงอีเมลของเจ้าหน้าที ่

ดูแลระบบเว็บไซต์เทศบาลต�าบลท่าข้าม เพื่อบอกรายละเอียดเรื่องท่ีจะ 

ร้องเรียนร้องทุกข์ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเข้าใจได้ง่าย สะดวก และ

รวดเร็ว

~ 55 ~ 

 

 

ปรับปรุงพัฒนาเวบ็ไซต@ของเทศบาลตำบลท1าขHาม 

เทศบาลตำบลทDาขAาม ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซตUของเทศบาลตำบลทDาขAามเป^นประจำทุกปq โดยในปqนี้มีการ

พัฒนาปุkมเมนูรAองเรียน รAองทุกขU โดยผูAรAองเรียนสามารถเลือกที่อยูDและหัวขAอเรื่องรAองเรียนไดAตามที่กำหนด พรAอมท้ัง

สามารถแนบไฟลUภาพ หรือเสียง หรือไฟลUวีดีโอไดA โดยหากมีประชาชนไดAแจAงรAองเรียน รAองทุกขUมายังเว็บไซตUเทศบาล

ตำบลทDาขAาม เรื ่องดังกลDาวจะถูกสDงถึงอีเมลUของเจAาหนAาที ่ดูแลระบบเว็บไซตUเทศบาลตำบลทDาขAาม เพื ่อบอก

รายละเอียดเร่ืองท่ีจะรAองเรียนรAองทุกขUใหAเจAาหนAาท่ีรับผิดชอบเขAาใจไดAงDาย สะดวก และรวดเร็ว 
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ปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์
ของเทศบาลต�าบลท่าข้าม
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โครงการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเทศบาล
และประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นกฎหมายที่ส่งเสริม
สิทธิการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางราชการของประชาชน ซ่ึงมีส่วน
ส�าคัญในการผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐและ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้มีความเหมาะสม ซึ่งน�าไปสู่การบริหาร
ราชการที่มีความโปร่งใส อันเป็นปัจจัยหลักของการบริหารราชการแผ่นดิน 
ประกอบกับ รัฐบาลมีแนวนโยบายท่ีจะส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้และ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างกว้างขวาง ถูกต้อง เป็นธรรม และ
รวดเร็ว จึงจ�าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาวิธีการส่งเสริมสิทธิการรับรู ้และเข้าถึง
ข้อมลูข่าวสารของภาคประชาชน เพือ่ให้การขับเคลือ่นการปฏิบตัติาม พ.ร.บ. ข้อมลู 
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของหน่วยงานภาครัฐ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
อันจะน�าไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นในด้านข้อมูลและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐได้ จากเหตุผลข้างต้น เทศบาลต�าบลท่าข้าม จึงได้จัด
โครงการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเทศบาลและประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูล 
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ขึ้น ซ่ึงได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก ส�านักงาน
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ โดย ว่าท่ีร้อยตรี สุระชัย เอนกรัตน์ 
มาบรรยายให้ความรู ้ต ่างๆ อาทิ สาระส�าคัญของ พ.ร.บ. ข ้อมูลข่าวสาร 
ของราชการ พ.ศ. 2540 และหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่รัฐ, 
สิทธิของประชาชนตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นต้น 
ให้แก่พนักงานเทศบาล และประชาชนต�าบลท่าข้าม  

จัดท�ารายงานกิจการเทศบาลต�าบลท่าข้ามประจ�าปี

~ 57 ~ 

จัดทำรายงานกิจการเทศบาลตำบลท่าข้ามประจำป ี
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สรุปผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 6 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี

ล�าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณต้ังไว้ หน่วยงานรับผิดชอบ

1. โครงการ 5 ส 12,109 บาท ส�านักปลัดเทศบาล

2. โครงการฝึกอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากร
ของเทศบาลต�าบลท่าข้าม

42,120 บาท ส�านักปลัดเทศบาล

3. ส่งเสริมและพัฒนาความรู ้ของบุคลากรในส�านักปลัดเทศบาล 10,345 บาท ส�านักปลัดเทศบาล

4. ส่งเสริมและพัฒนาความรู ้ของบุคลากรในกองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

18,791 บาท กองยุทธศาสตร์ฯ

5. โครงการประชุมประชาคมท้องถ่ิน เพื่อการจัดท�าแผนพัฒนา
เทศบาลต�าบลท่าข้าม

25,985 บาท กองยุทธศาสตร์ฯ

6. โครงการอบรมให้ความรู ้แก่พนักงานเทศบาลและประชาชน
เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

25,350 บาท กองยุทธศาสตร์ฯ

7. โครงการปรับปรุง พัฒนาเว็บไซต์ของเทศบาลต�าบลท่าข้าม 19,000 บาท กองยุทธศาสตร์ฯ

8. จัดท�ารายงานกิจการ เทศบาลต�าบลท่าข้ามประจ�าปี 188,000 บาท กองยุทธศาสตร์ฯ

9. การจัดท�าเอกสารเผยแพร่ความรู ้ของกองคลัง 
ในเรื่องการจัดเก็บ การช�าระภาษี

8,500 บาท กองคลัง

10. โครงการส�ารวจข้อมูลเก่ียวกับการจัดเก็บรายได้ 60,000 บาท กองคลัง

11. โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 41,580 บาท กองคลัง

12. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองคลัง 30,896 บาท กองคลัง

13. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองการศึกษา 3,525 บาท กองการศึกษา

14. ส่งเสริมและพัฒนาความรู ้ของบุคลากรในกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

16,575 บาท กองสาธารณสุขฯ

15. ส่งเสริมและพัฒนาความรู ้ของบุคลากรในกองช่าง 27,316 บาท กองช่าง

รวมจ�านวน 15 โครงการ รวมจ�านวนเงินทั้งหมด 530,092 บาท

รวมจ�านวนกิจกรรม / โครงการทั้งสิ้น 68 โครงการ รวมเป็นจ�านวนเงินท้ังสิ้น 28,726,600 บาท
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โครงการฝึกอบรม สัมมนา 
เพื่อพัฒนาบุคลากรของเทศบาล 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น
เพื่อการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาล
ต�าบลท่าข้าม

ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ และการ
เปลีย่นแปลงด้านเทคโนโลย ีซึง่การบริหารจดัการเทคโนโลยี 
ยุคใหม่ ผู ้บริหารองค์กรและบุคลากร ต้องมีการตื่นตัว
และปรับตัวในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์และองค์กร การปรับเปล่ียนวิธีคิด  
วิธีการท�างาน เพ่ือแสวงหารูปแบบใหม่ๆ พร้อมกับ 
น�าระบบมาตรฐานในระดับ ต่างๆ มาพัฒนาความรู ้ 
ทีม่อียูภ่ายใต้องค์กรได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และปรบัเปลีย่น 
วิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม

ในการนี้ เทศบาลต�าบลท่าข้าม จึงได้ด�าเนินการจัด
โครงการฝึกอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาล ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 7 
สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องอบรมสัมมนา ศูนย์ฝึกอบรม
บางปะกง ซ่ึงโครงการดังกล่าวได้มีการจัดอบรมบรรยาย
ในหัวข้อต่างๆ เช่น “คุณธรรม จริยธรรมในการท�างาน” 
โดยพระครูเขมาภิราม เจ้าอาวาสวัดคงคาราม (วัดบน) 
เจ้าคณะต�าบลบางปะกง ต่อจากน้ัน ได้รับเกียรติวิทยากร
จากนายแพทย ์อภิชาต รอดสม สาธารณสุขนิเทศ  
เขตสุขภาพที่ 6 ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
มาบรรยายในหัวข้อ “คนส�าราญ งานส�าเร็จ” 

เทศบาลต�าบลท่าข ้าม น�าโดย นางสมจิตร ์  พันธุ ์สุวรรณ  
นายกเทศมนตรีต�าบลท ่าข ้าม พร ้อมด ้วยคณะผู ้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลต�าบลท่าข ้าม  
ได้ด�าเนินการจัดโครงการประชุมประชาคม เพื่อการจัดท�า 
แผนพฒันาเทศบาลต�าบลท่าข้าม เป็นประจ�าทกุๆ ปี ทัง้ 8 หมูบ้่าน  
ทั้งนี้เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ปัญหาตามความต้องการของ
ประชาชนต�าบลท่าข้าม มาจัดท�าเป็นแผนงานหรือโครงการ 
และพิจารณาจัดท�าเป็นร่างแผนพัฒนาเทศบาลต�าบลท่าข้าม 
เพิ่มเติม ต่อไป
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โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย@สิน 
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ข"อมูลเพิ่มหน"า 49 

โครงการประชุมประชาคมท"องถิ่นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทGาข"าม 

 เทศบาลตำบลท*าข,าม นำโดย นางสมจิตร7 พันธุ7สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท*าข,าม พร,อมด,วยคณะผู,บริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลท*าข,าม ได,ดำเนินการจัดโครงการประชุมประชาคม เพ่ือการจัดทำ

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท*าข,าม เปNนประจำทุก ๆ ปP ทั้ง 8 หมู*บ,าน ทั้งน้ีเพ่ือรวบรวมและวิเคราะห7ปSญหาตาม

ความต,องการของประชาชนตำบลท*าข,าม มาจัดทำเปNนแผนงานหรือโครงการ และพิจารณาจัดทำเปNนร*าง

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท*าข,าม เพ่ิมเติม ต*อไป 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

สรุปรายรับ – รายจ่าย ในรอบปีที่ผ่านมา
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายรับ

รายจ่าย

 รำยกำร ประมำณกำร รำยรับจริง

 รำยกำร ประมำณกำร รำยจ่ำยจริง

	 หมวดภาษีอากร	 35,850,000	 4,883,273.43

	 หมวดค่าธรรมเนียม	ค่าปรับ	และใบอนุญาต	 3,166,000	 8,481,854.52

	 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	 2,500,000	 2,603,643.72

	 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	 400,000	 303,314.79

	 หมวดภาษีจัดสรร	 46,632,280	 51,337,229.03

	 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	 28,964,720	 28,987,778

	 หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	/	เฉพาะกิจ	 -	 184,753

	 																																				รวมรำยรับ 117,513,000 96,781,846.49

	 หมวดงบกลาง	 16,270,456	 14,498,646.55

	 หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจ�าและค่าจ้างชั่วคราว	 31,885,354	 30,628,455.20

	 หมวดค่าตอบแทน	ใช้สอย	และวัสดุ	 34,485,090	 24,165,279.11

	 หมวดค่าสาธารณูปโภค	 1,455,000	 1,213,665.82

	 หมวดค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	 27,807,100	 17,629,201

	 หมวดรายจ่ายอื่น	ๆ	 30,000	 25,000

	 หมวดเงินอุดหนุน	 5,580,000	 5,255,220

	 																																				รวมรำยจ่ำย 117,513,000 93,415,467.68
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สถิติประชากร 
และจ�านวนครัวเรือนในเขตเทศบาลต�าบลท่าข้าม

 เพศ หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 6 หมู่ 7 หมู่ 8 รวม

5000

4000

3000

2000

1000

0

หมู่ 1        หมู่ 2          หมู่ 3        หมู่ 4          หมู่ 5      หมู่ 6          หมู่ 7        หมู่ 8

ประชากรหญิง																	ประชากรชาย																ครัวเรือน

	 ชาย	 180	 268	 716	 548	 314	 1,165	 262	 193	 3,646

	 หญิง	 177	 292	 764	 545	 354	 1,296	 285	 213	 3,926

	 รวม	 357	 560	 1,480	 1,093	 668	 2,461	 547	 406	 7,572

	 ครัวเรือน	 110	 164	 1,054	 1,018	 1,195	 4,916	 248	 188	 8,893

ข้อมูลจาก : สำานักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำาบลท่าข้าม ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2564

63
Annual Report
Thakam Subdistrict Municipality



ตามที่ส�านักงาน ป.ป.ช. ได้มีประกาศลงวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใส

ในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา โดยเทศบาลต�าบล 

ท่าข้าม อ�าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับผลคะแนนในระดับดีเยี่ยม คะแนน 97.09 ระดับ AA และ

ส�าหรับปีนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติเห็นชอบให้ส�านักงาน ปปช. ด�าเนินการมอบรางวัลการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หรือ ITA Awards 

2021 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก�าลังใจและสร้างแรงจูงใจให้แก่หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินฯ 4 ประเภท 

โดยเทศบาลต�าบลท่าข้าม ได้รับรางวัลประเภทที่ 2 รางวัลโล่เกียรติยศส�าหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีพัฒนาการ

สูงสุด และประเภทท่ี 4 รางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติส�าหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินฯ  

ในระดับ AA คือมีคะแนนมากกว่า 95 ขึ้นไป 

ในโอกาสนี้ขอขอบคุณบุคลากร เทศบาลต�าบลท่าข้าม รวมทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกที่ได้ให้ความร่วมมือ

ในการบริหารจัดการให้เกิดความโปร่งใสเป็นท่ียอมรับและเชื่อมั่นของสาธารณชน ทั้งนี้ ส�านักงาน ป.ป.ช.  

จะประสานการมอบรางวัลดังกล่าวให้กับหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับรางวัลแต่ละประเภทต่อไป

เทศบาลต�าบลท่าข้าม 
คว้ารางวัล 

ITA Awards 2021
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รำยชื่อ/ส่วนงำน หมำยเลขภำยใน

นายกเทศมนตรีฯ	 111

รองนายกเทศมนตรีฯ	,	เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ	 20

รองปลัดเทศบาล	รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล	(นายสาโรช	ทัพมี)	 112

รองปลัดเทศบาลฯ	(นางสาวธัญสุตา		เทพพิทักษ์)	 133

ส�ำนักปลัดเทศบำล
หัวหน้าส�านักปลัดเทศบาล	 113

งานการเจ้าหน้าที่	 117

งานธุรการ	 118

ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ	 137

กองคลัง
ผู้อ�านวยการกองคลัง	 101

ฝ่ายบริหารงานคลัง	 103	โทรสาร	105

ฝ่ายพัฒนารายได้	 107,108

งานพัสดุ	 102

งานธุรการ	 104

กองช่ำง
ผู้อ�านวยการกองช่าง	 136

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	 131

ฝ่ายโยธา	 132

งานธุรการ	 134

กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขฯ	 110

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข	 109

งานธุรการ	 139,140

กองยุทธศำสตร์และงบประมำณ
ผู้อ�านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ,	ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน	 121

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ	 114

กองสวัสดิกำรสังคม
ฝ่ายพัฒนาชุมชน	 119

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์	 129

กองกำรศึกษำ
ผู้อ�านวยการกองการศึกษา	,	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าข้าม	 0-3808-6924

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองพานทอง	 0-3857-3860

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางแสม	 0-3857-3861

หน่วยงานตรวจสอบภายใน	 118

																																						เหตุด่วน	เหตุร้าย	โทร.	0-3857-3999

หมายเลขโทรศัพท์ 
ติดต่อราชการ 
เทศบาลต�าบลท่าข้าม 
โทร. 0-3857-3411-2 
โทรสาร ต่อ 116
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งานบร�การและเผยแพร�ว�ชาการ กองยุทธศาสตร�และงบประมาณ 
สำนักงานเทศบาลตำบลท�าข�าม
122 หมู� 3 ถนนสุข�มว�ทสายเก�า ตำบลท�าข�าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทร. 0 - 3857 - 3411 - 2 ต�อ 114
โทรสาร. 0 -3857-3411 - 2 ต�อ 116

www.thakam.go.th

thakambangpakong@gmail.com

เทศบาลตำบลทาขาม


