
 

 
 
 

 
 

รายงานแสดงผลการปฏิบตัิงานตามนโยบาย 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 
 

ของ 
 

เทศบาลต าบลขุย 
อ าเภอล าทะเมนชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 



รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ 
นายสมพงษ์   นกแก้ว  นายกเทศมนตรีต าบลขุย 

ประจ าปีงบประมาณ 2560 
****************** 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลขุยและสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ 

    ตามท่ีได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งให้กระผมได้รับการเลือกตั้ง
เป็นนายกเทศมนตรีตําบลขุย และกระผมได้กําหนดนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลตําบลขุย ตามอํานาจ
หน้าที่ของเทศบาลที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13)         
พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๒ เรียนเสนอต่อสภาเทศบาลตําบลขุย เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 และท่านสมาชิกสภาเทศบาล      
ผู้ทรงเกียรติได้รับทราบถึงนโยบายการบริหารงานดังกล่าวไปแล้ว นั้น 

   เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13)         
พ.ศ. 2552 มาตรา ๔๘ ทศ วรรคห้า ซึ่งกําหนดให้นายกเทศมนตรีรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้
แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจําทุกปี กระผมจึงใคร่ขอเรียนรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายในช่วง
ปีงบประมาณ 2560 โดยสรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 

 
นโยบายด้านการเมืองและการบริหารจัดการ โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

   1.  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข แลให้
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และศรัทธายึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย 

   2.  บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยยึดหลักการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพื้นท่ี 

   3.  เสริมสร้าง พัฒนาศักยภาพการให้บริการของเทศบาลตําบลขุย ปรับปรุงสถานที่ทํางาน 
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการให้บริการประชาชน ให้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 

   4.  จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของชุมชนเพ่ือตอบสนอง
ต่อความต้องการ และแก้ไขปัญหาของประชาชน อย่างทั่วถึง 

   5.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน และองค์กรทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 

6.  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ เพ่ือรองรับการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่น 
7.  ยึดหลักประชาธิปไตย บนพื้นฐานของสังคม วัฒนธรรม ที่ประชาชนมีส่วนร่วม 

   8.  ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลกิจกรรมที่เทศบาลได้
จัดทําขึ้น โดยจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ตามชุมชน พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นแรงจูงใจ
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแก้ไขปัญหาต่างๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

   9.  ปรับปรุงและพัฒนารายได้ของเทศบาล โดยการนําระบบแผนที่ภาษีและทรัพย์สินมาพัฒนา
ดําเนินการจัดเก็บรายได้ต่างๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ รวมถึง
การปรับปรุงแหล่งรายได้ วิธีการหารายได้ ระบบการจัดเก็บภาษี การจัดหาแหล่งเงินทุน เงินรายได้อ่ืน 

   10.  ให้บริการประชาชนโดยคํานึงถึงความสะดวกของประชาชนเป็นหลัก จัดโครงการเทศบาล
เคลื่อนที่ เพ่ือให้บริการงานเทศบาลกับประชาชนอย่างใกล้ชิดและรวดเร็ว 
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     การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 
   การเสริมสร้างความเป็นท้องถิ่นมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งด้วยการสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วน

ร่วมในการบริหาร ตลอดจนรับรู้ข้อมูลข่าวสารการดําเนินงานของเทศบาลอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ความพร้อมของสถานที่และเครื่องมือเครื่องใช้เพ่ือให้บริการประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดการดําเนินโครงการสําคัญในปีงบประมาณ 2560 ดังนี้ 

1. โครงการวันเทศบาล 
2. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ 
4. โครงการอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ ประจ าปี

งบประมาณ 2560 
5. โครงการประชุมประชาคม ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
6. โครงการเทศบาลเคลื่อนท่ี 
7. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิด

แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง จํานวน 4 เครื่อง 
8. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (1) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (เครื่องคอมพิวเตอร์

โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล) จํานวน 1 เครื่อง 
9. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ (สําหรับงานสํานักงาน) จํานวน 

1 เครื่อง 
10. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (1) เครื่องตัดคอนกรีต (ขนาดของแรงม้าไม่น้อยกว่า 11.1 

แรงม้า) จํานวน  1  เครื่อง 
11. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน (1) ตู้เก็บเอกสาร (ตู้เหล็ก 2 บาน)  จํานวน  2 ตู้ 
12. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง        

(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จํานวน 2 เครื่อง 
13. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (1) จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 

18.5 นิ้ว จํานวน 1 อัน 
14. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน (3)  โต๊ะพับอเนกประสงค์ (แบบหน้าเหล็กสีขาว) ขนาด 

75x180x75 ซม.) จํานวน  10  ตัว  

   จ านวนโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 2560 จ านวนทั้งสิ้น  14  โครงการ 
 

นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   มีนโยบายมุ่งเน้นที่จะพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างมีระบบ เร่งรัดพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

สาธารณูปการและการบริการสาธารณะทุกด้านให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สนองต่อการพัฒนาศักยภาพและ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชน อันจะเป็นส่วนสําคัญในการเพ่ือความสะดวกในการดํารงชีวิตการคมนาคม 
สัญจรไปมาและการประกอบอาชีพของประชาชนโดยมีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้ 

   1.  จะดําเนินการก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ถนนสายหลักให้ได้มาตรฐานและปรับปรุง
ถนนสายรอง และซอยต่างๆ ให้สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ 
 

/2. ปรับปรุงระบบระบายน้ํา... 
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   2.  ปรับปรุงระบบระบายน้ําให้ควบคู่ไปกับการปรับปรุงถนนสายหลักและถนนซอยในเขต
เทศบาล เพ่ือให้สามารถระบายน้ําได้อย่างรวดเร็ว ป้องกันปัญหาน้ําท่วม 

   3.  ติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงทุกแหล่งชุมชน เพ่ือสร้างความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินของประชาชน 

   4.  ปรับปรุงระบบน้ําประปาให้ได้มาตรฐานมีคุณภาพ น้ําประปาใสสะอาด มีกําลังการผลิตอย่าง
เพียงพอกับผู้ใช้บริการ 

5.  ปรับปรุงถนนเส้นทางการเกษตร เพ่ือการขนส่งสินค้าทางการเกษตรได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
   6.  ปรับปรุงและตกแต่งภูมิทัศน์เพ่ือเกิดความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยปรับปรุงภูมิ

ทัศน์บริเวณหน้าสถานที่ราชการ (สํานักงานเทศบาล) 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือมุ่งเน้นที่จะพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างมีระบบ เร่งรัดพัฒนา
ด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการและการบริการสาธารณะทุกด้านให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สนองต่อการพัฒนา
ศักยภาพและสภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชน อันจะเป็นส่วนสําคัญในการเพ่ือความสะดวกในการดํารงชีวิต
การคมนาคม สัญจรไปมาและการประกอบอาชีพของประชาชน โดยมีรายละเอียดการดําเนินโครงการสําคัญใน
ปีงบประมาณ 2560 เทศบาลตําบลขุย ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือดําเนินการด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ดังนี้ 

1. โครงการค่าใช้จ่ายในการดําเนินการดูแลรักษาและคุ้มครองที่สาธารณะ 
2. โครงการถนนดินเสริมหินคลุกข้างโรงเรียนลําทะเมนชัยพิทยาคม บ้านหนองบัววง หมู่ที่ 1 
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 เชื่อม หมู่ที่ 4 บ้านหนองโป่ง 
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากประปาหมู่บ้านถึงศาลปู่ตา หมู่ที่ 4 บ้านหนองสะแก 
5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านนางติ๋ว  เพ็ญการ หมู่ที่ 5 บ้านโนนชุมพวง 
6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางขึ้นหนองสระโคก – ทางสปก. หมู่ที่ 5 บ้านโนนชุมพวง 
7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านนายพนม ศิลปะระกอบ หมู่ที่ 6 บ้านขุย 
8. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยคุ้มเด็กอนามัย หมู่ที่ 6 บ้านขุย 
9. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสามแยก – ถนนด้านตะวันตก (หลังโรงเรียนบ้านหนองไผ่ 

พิทยาคม) หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ่ 
10. โครงการก่อสร้างถนน คสล. คุ้มอ่างทอง (ต่อของเดิม) หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ่ 
11. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําจากสามแยกบ้านนายยุทธ ถึงบ้านนายน้อย บ้านโนนชุมพวง 

หมู่ที่ 5 
12. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําหน้าบ้านนายจักรี ถึงสี่แยกบ้านนายยม (ฝั่งถนนด้านทิศ

ตะวันออก) บ้านขุยใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 
13. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าหมู่บ้านด้านทิศตะวันออกเชื่อมถนนทางหลวงแผ่นดิน 

บ้านโนนชุมพวง หมู่ที่ 5 
14. โครงการติดตั้งหม้อแปลงสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าบ้านหนองบัววง 
15. โครงการขยายเขตบริการน้ําประปาของเทศบาลตําบลขุย คุ้มอ่างทอง หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ่ 
16. โครงการขยายเขตบริการน้ําประปาของเทศบาลตําบลขุย ซอยบ้านตายุ้ย หมู่ที่  10     

บ้านขุยใหม่พัฒนา 
17. โครงการขยายเขตบริการน้ําประปาของเทศบาลตําบลขุย คุ้มเมืองยาง หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ่ 

 
/18. โครงการก่อสร้างถนนดิน... 
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18. โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมหินคลุกฝั่งทิศเหนือหนองชุมพวง บ้านขุยใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 
19. โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมหินคลุกฝั่งหนองตลาด บ้านขุยใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 
20. โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมหินคลุกจากบ้านตาพัฒนาคุ้มเมืองยางเข้าดง บ้านหนองไผ่    

หมู่ที่ 7 
21. โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมหินคลุกหนองกระทุ่ม – หนองกกตาขาว บ้านโนนชุมพวง    

หมู่ที่ 5 
22. โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ําทางลงหนองตะโก (บริเวณนานายชั้น) บ้านขุย หมู่ที่ 6 
23. โครงการซ่อมแซมถนนดินทางไปหนองตลาด บ้านขุยใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 
24. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนเส้นทางลงหนองกระทุ่ม-หนองกกตาขาว บ้านโนนชุมพวง 

หมู่ที่ 5 
25. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงท่อระบายน้ําและคันคูสระ (จุดที่ 1,4) หนองพวง (จุดที่ 2)   

คลองไส้ไก่-คลองมิยาซาวา (จุดที่ 3) หนองพวง-คลองมิยาซาวา บ้านโนนชุมพวง หมู่ที่ 5 
26. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงท่อระบายน้ํา (จุดที่1-2) หนองกรดละเลิง-หนองตะโก-หนอง

ตลาด บ้านขุย หมู่ที่  6 (จุดที่ 3) หนองบัวใหญ่-คลองอีสานเขียว บ้านขุยใหม่พัฒนา        
หมู่ที่ 10 

27. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงท่อระบายน้ําหนองจอก บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 4 
28. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงท่อระบายน้ําหนองเต็ง บ้านขุย หมู่ที่ 6 
29. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงท่อระบายน้ําคลองมิยาซาวา-หนองกระทุ่ม บ้านโนนชุมพวง    

หมู่ที่ 5 
30. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงท่อระบายน้ําเส้นทางสระโคกทางสปก. หมู่ที่ 5 
31. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงท่อระบายน้ํา เส้นทางหมู่ท่ี 3 เชื่อมหมู่ที่ 4 
32. โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ํา เส้นทางหมู่ท่ี 3 เชื่อมหมู่ที่ 4 (จุดที่ 2) 
33. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน (จุดที่ 1 – 2) เส้นทางไปบ่อขยะ บ้านหนองโป่ง หมู่ที่ 3 

จ านวนโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 2560 จ านวนทั้งสิ้น  33  โครงการ 
 

นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
    มีนโยบายมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมการพัฒนาเสริมสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานครัวเรือนและชุมชนเพ่ือสร้าง
ความมั่นคงด้านการประกอบอาชีพ และยกระดับรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

   1.  ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพและสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าและบริหารเพ่ือยกระดับ
รายได ้

2.  สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกรต่าง 
3.  ปรับปรุงเส้นทางขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรให้สะดวกยิ่งข้ึน 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

   เทศบาลตําบลขุยได้ดําเนินการส่งเสริมการพัฒนาเสริมสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานครัวเรือนและชุมชน
เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านการประกอบอาชีพ และยกระดับรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง โดยได้ดําเนินการโครงการที่สําคัญในปีงบประมาณ 2560 ดังนี้ 
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1. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จ านวนโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 2560 จ านวนทั้งสิ้น  1  โครงการ 
 
นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณี 

   1.  ส่งเสริมสนับสนุนและยกระดับการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปตามอํานาจ
หน้าที่ ขอบเขตที่กฎหมายกําหนด เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน และพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การส่งเสริมการเรียนของชุมชน โดยใช้ระบบวิถีชีวิตของชุมชนเป็นพ้ืนฐานของกระบวนการ
เรียนรู้ 

2.  พัฒนาศูนย์เด็กเล็กตามมาตรฐานเพ่ือขยายการรองรับเด็กเข้าเรียนที่เพ่ิมมากข้ึน 
    3.  จัดให้มีคอมพิวเตอร์ บริการอินเตอร์เน็ต โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน เยาวชนและนักเรียน 

นักศึกษา ใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง 
   4.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณธรรม อบรมจริยธรรม ศีลธรรมให้กับเด็กเล็กในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 
   5.  ส่งเสริมและทํานุบํารุง รักษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยทุกด้าน รวมทั้งศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย ให้มีความก้าวหน้า และส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น เช่นงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหม่ 
ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประเพณีรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ เป็นต้น 

   6.  ส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น และสนับสนุนกิจกรรมของวัดใน
เขตเทศบาลอย่างต่อเรื่อง เช่น โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 

   7.  เสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวร่วมกับสถาบันทางศาสนา สถาบันการศึกษา และ
สถาบันทางสังคมอ่ืนๆ ในการปลูกฝังค่านิยม และจิตสํานึกที่ดี และการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อ
การเบี่ยงเบนของเด็ก และเยาวชน 

   8.  สร้างและส่งเสริมความรักสามัคคีในชุมชน ในหน่วยงาน เช่น โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 
เป็นต้น 

   9.  จัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนด้านการจัดการให้มีและส่งเสริมการแข่งขัน 
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณี 

    ดําเนินการสนับสนุน ส่งเสริมและจัดการศึกษาตั้งแต่การเตรียมความพร้อมระดับปฐมวัยต่อเนื่อง
ไปจนถึงการเรียนรู้ได้อย่างตลอดชีวิต จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา การพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา 
พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นคนเก่ง ดี มีความสุขและดํารงความเป็นไทยพัฒนาอาคารสถานที่ สื่อการเรียนการ
สอน แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกประเภทและทุกระดับให้มี
มาตรฐานตลอดจนให้มีการแข่งขันกีฬา เพื่อก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อการกีฬา อีกทั้งการ
ส่งเสริมให้มีการรักการออกกําลังกาย จัดให้มีสถานที่ออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ตลอดจนการ
จัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เพ่ือสร้างเสริมพัฒนาการทางสติปัญญาแก่เด็ก นอกจากนั้นได้ให้ความสําคัญกับการ
พัฒนาจิตใจ มุ่งเน้นการสร้างรากฐานทางคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งนับว่าเป็นปัจจัยสําคัญต่อการพัฒนาบ้านเมือง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางรากฐานตั้งแต่เด็ก และเยาวชน ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต เพ่ือส่งเสริมให้สังคม
มีความสงบสุข เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เทศบาลตําบลขุยได้จัดทําโครงการเพ่ือสร้างรากฐานทางคุณธรรม 
จริยธรรม ผ่านการจัดทําโครงการสําคัญต่างๆ ดังนี้ 
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1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ร.ร .ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหาร

กลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลขุย และค่าจัดการเรียนการสอน สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.) 

3. อาหารเสริม(นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ร.ร.ได้รับงบประมาณโครงการนม
โรงเรียน (ถ่ายโอน) และศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตําบลขุย) 

4. โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. โครงการจัดงานประเพณี และพิธีการทางศาสนา เช่น งานสงกรานต์ งานเข้าพรรษา      

ออกพรรษา ลอยกระทง บุญกุ้มข้าใหญ่ ฯลฯ 
6. โครงการจัดงานรัฐพิธี 
7. โครงการฝึกอบรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
8. โครงการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 

จ านวนโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 2560 จ านวนทั้งสิ้น  8  โครงการ 
 

นโยบายด้านส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน 
    ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกระดับ ตั้งแต่เด็ก เยาวชน สตรี คนทํางาน ผู้ด้วยโอกาส 

ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข โดยมี
แนวทางพัฒนา ดังนี้ 

    1.  ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพและสิทธิสูงสุดตามหลักเกณฑ์ตามนโยบาย
ของรัฐบาลทุกคน อย่างเสมอภาค 

   2.  พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการให้ได้รับการดูแลอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการและให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้ด้วยโอกาสสามารถพ่ึงตนเองได้ 

   3.  จัดให้มีบริการรับ-ส่งผู้ป่วยและผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินไปโรงพยาบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับ
การบริการที่สะดวกสบาย สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยและผู้ประสบภัยให้ถึงสถานพยาบาลและได้รับการรักษาอย่าง
ทันท่วงท ี

   4.  ส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.) อปพร. ชมรมและองค์กรอื่นๆ 
   5.  ส่งเสริมสนับสนุนกองทุนณาปนกิจสงเคราะห์ชุมชนให้มั่นคงยิ่งข้ึน 
   6.  ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยของประชาชน การ

ควบคุมและระวังโรคติดต่อ 
   7.  สนับสนุนการดําเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานร่วมกับ    

อสม. โรงพยาบาลลําทะเมนชัย ในการจัดหน่วยสุขภาพตรวจเยี่ยมชุมชน การจัดรถรับส่งผู้ป่วย อุบัติเหตุฉุกเฉิน 
การจัดตั้งหน่วยกู้ชีพ 

   8.  พัฒนางานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
   9.  พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดย

การสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถ สร้างขวัญกําลังใจและดูแลสวัสดิการอย่างทั่วถึง 
เพ่ือให้คนในชุมชนได้รับและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพ่ือเฝ้าระวังไม่ให้เกิด
ปัญหาสังคม อาชญากรรมและยาเสพติด 
 

/10. จัดให้มีเครื่องมือ... 
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   10.  จัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ในการดับเพลิง การป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อยให้มี
มาตรฐาน ครบถ้วน ส่งเสริมและเผยแพรความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ราษฎร สร้างความ
เชื่อมั่นให้กับประชาชน 

   11.  จัดทําระบบข้อมูลชุมชน ในการสํารวจสภาพพ้ืนที่ การอยู่อาศัยของประชาชนในแต่ละ
ชุมชน เพื่อจัดทําแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แผนการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน และการจัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการเพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
  การพัฒนาส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน 

   ดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกระดับ ตั้งแต่เด็ก เยาวชน สตรี คนทํางาน ผู้ด้วย
โอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
โดยมีรายละเอียดการดําเนินโครงการสําคัญในปีงบประมาณ 2560 ดังนี้ 

1. สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
2. สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ 
3. สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
4. อุดหนุนค่าดําเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุข 

-  โครงการหมู่บ้านปลอดโรคขาดสารไอโอดีน 
-  โครงการปลอดโรคไข้เลือดออก 

  5.  โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 
  6.  โครงการฝึกอบรมป้องกันการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากว่า 15 ปี 

จ านวนโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 2560 จ านวนทั้งสิ้น  6  โครงการ 
 
นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

    1.  สนับสนุนและเพ่ิมศักยภาพการทํางานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านโดยการโดย
การพัฒนาองค์ความรู้ สร้างแรงจูงใจ สนับสนุนการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดูรักษาสุขภาพเพ่ิมขึ้น สนับสนุนการดําเนินงานร่วมกับสํานักงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

    2.  พัฒนาระบบรักษาความสะอาดและการจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ ลดจํานวนเที่ยวในการขนถ่าย สร้างมูลค่าในการนําขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สร้างแรงจูงใจและ
ความตระหนักในหน้าที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดบ้านและชุมชน การชําระ
ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บค่าขยะ รวมถึงการปรับปรุงงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

    3.  เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในชุมชน โดยการรณรงค์ส่งเสริมการปลูกและการดูแลรักษาต้นไม้ให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย ปลุกจิตสํานึกในการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ สร้างและปรับพ้ืนที่ว่างหรือพ้ืนที่
สาธารณะ ให้เป็นพ้ืนที่สีเขียวที่เหมาะสมสําหรับออกกําลังกายและทํากิจกรรมร่วมกัน 

   4.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการด้วยตนเองมาขึ้น 

   5.  ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตําบลขุยให้สะอาด สวยงาม เป็นเมืองน่าอยู่ 
    6.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง

ยั่งยืน 
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   7.  รณรงค์การขุดลอกวัชพืช ขุดลอกรางระบายน้ํา ท่อระบายน้ํา เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ําท่วม 
   8.  จัดระบบเก็บขยะไม่ให้ตกค้าง มีถังขยะที่ได้มาตรฐาน 

การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการดํารงชีวิตรักษาสมดุล

ของระบบนิเวศวิทยา ยกระดับคุณภาพชีวิต ให้การสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีรายละเอียด
การดําเนินโครงการในปีงบประมาณ 2560 ดังนี้ 

1. โครงการจัดหาถังขยะ 

จ านวนโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 2560 จ านวนทั้งสิ้น  1  โครงการ 
 




