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รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ 
นายสมพงษ์   นกแก้ว  นายกเทศมนตรีต าบลขุย 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
****************** 

เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลขุยและสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ 

    ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งให้กระผมได้รับการเลือกตั้ง
เป็นนายกเทศมนตรีต าบลขุย และกระผมได้ก าหนดนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลต าบลขุย ตามอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาลที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล  พ .ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14)         
พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๒ เรียนเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลขุย เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557  และท่านสมาชิกสภาเทศบาล      
ผู้ทรงเกียรติได้รับทราบถึงนโยบายการบริหารงานดังกล่าวไปแล้ว และเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ได้มีการ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลขุยและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลขุย โดยกระผมได้รับความไว้วางใจจากพ่ีน้อง
ราษฎรในพ้ืนที่ เทศบาลต าบลขุยให้เข้ามาบริหารงานอีกครั้งหนึ่งตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง          
โดยกระผมได้ก าหนดนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลต าบลขุย ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลที่ได้บัญญัติ
ไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ เรียนเสนอต่อสภาเทศบาล
ต าบลขุย เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ไปแล้วนั้น 

   เพ่ือให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ เทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  14)         
พ.ศ. 2562 มาตรา ๔๘ ทศ วรรคห้า ซึ่งก าหนดให้นายกเทศมนตรีรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้
แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี กระผมจึงใคร่ขอเรียนรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายในช่วง
ปีงบประมาณ 2564 โดยสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
 

นโยบายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    เพ่ือพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมือง การคมนาคมขนส่งและสัญจร ระบบสาธารณูปโภค

และสาธารณูปการ การบริหารจัดการน้ า และระบบการป้องกันภัยธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทาง     
ในการพัฒนา ดังนี้ 

     1.  พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนคสล. ถนนดิน ถนนดินเสริมหินคลุก เป็นเส้นทาง
คมนาคม และเส้นทางส าหรับขนส่งพืชผลทางการเกษตรออกสู่ตลาด 

    2.  พัฒนาระบบประปาให้เพียงพอในการบริโภคอุปโภค ครอบคลุมพ้ืนที่บริการ อย่างเท่าเทียม
กันเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

    3.  พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
    4.  วางระบบผังเมืองให้เหมาะสมกับการพัฒนาชุมชน 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมือง การคมนาคมขนส่งและสัญจร ระบบสาธารณูปโภค

และสาธารณูปการ การบริหารจัดการน้ า และระบบการป้องกันภัยธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียด
การด าเนินโครงการส าคัญในปีงบประมาณ 2564 เทศบาลต าบลขุย ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือด าเนินการด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ดังนี้ 

/ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค... 
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   ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  จ านวน 17 โครงการ ได้แก่ 
1. ดูแลรักษาและคุ้มครองที่สาธารณะ / ป้องกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ 
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยถังประปาไปบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 1 

บ้านหนองบัววง 
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศิลป์ไพบูลย์ หมู่ที่ 3 บ้านหนองโป่ง 
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยมลคล (ต่อของเดิม) หมู่ที่ 4 บ้านหนองสะแก 
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อคุ้มหัวท านบ (ขึ้นอ่างหนองไผ่ 2) ต่อของเดิม 

หมู่ที่ 4 บ้านหนองสะแก 
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยชูศรี 3 หมู่ที่ 5 บ้านโนนชุมพวง 
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายแทน  ทองไทย หมู่ที่ 5 

บ้านโนนชุมพวง 
8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างบ้านสท.สังเวียน ถึงนาตาชั้น หมู่ที่ 6 

(ต่อของเดิม) บ้านขุย 
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกทางลงอ่างหนองไผ่ 1 ถึงต้นสะเดา

สวนพ่อบัวลา หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ่ 
10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กหนองไผ่ ถึงสระหนองไผ่ 

หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ่ 
11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นป่าช้า หมู่ที่ 10 (ต่อของเดิม) 

บ้านขุยใหม่พัฒนา 
12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนองเต็ง หมู่ที่ 6 บ้านขุย 
13. ก่อสร้างระบบการระบายน้ า บ่อพัก วางท่อระบายน้ า รางระบายน้ าซอยหนองเต็ง หมู่ที่ 6 

บ้านขุย 
14. โครงการก่อสร้างระบบการระบายน้ า บ่อพัก วางท่อระบายน้ า รางระบายน้ าซอยข้างบ้าน

นางสมัย  ทองไทย หมู่ที่ 6 บ้านขุย 
15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกนาตาลอย ถึงบ้านนายถวิล  นิลบ่อ 

หมู่ที่ 6 บ้านขุย 
16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าหน้าที่พักสงฆ์ หมู่ที่ 6 บ้านขุย 
17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายพันภูพา กันหาไธสง ลงไปอ่าง    

หนองไผ่ 2 หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ่ 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  จ านวน 6 โครงการ ได้แก่ 

18. ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต าบลขุยแห่งที่ 2 หนองไผ่ เทศบาลต าบลขุย อ าเภอ    
ล าทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 

19. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัววง หมู่ที่ 1 ไปบ้านหนองไผ่ หมู่ที่  7 
ต าบลขุย อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 

20. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 เชื่อมถึงโรงพยาบาลล าทะเมน
ชัย ต าบลขุย อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 

/21.ก่อสร้างถนนคอนกรีต... 
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21. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหนองไผ่  หมู่ที่  7 ต าบล ขุย เชื่อมโยงถึง
โรงพยาบาลล าทะเมนชัย บ้านหนองบัววง หมู่ที่ 1 ต าบลขุย อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวัด
นครราชสีมา  (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบเหลือจ่าย) 

22. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางลัดจากบ้านหนองบัววง หมู่ที่ 1 ไปบ้านหนองไผ่ 
หมู่ที่  7 ต าบลขุย อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา  (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ           
งบเหลือจ่าย) 

23. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองโป่ง เชื่อมหมู่ที่ 4 บ้านหนองสะแก    
(ต่อของเดิม) ต าบลขุย อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา  (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ     
งบกลาง เศรษฐกิจฐานราก) 

จ านวนโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 2564 จ านวนทั้งสิ้น  23  โครงการ 
 
นโยบายด้านการศึกษา 

    1.  จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน 
รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก 

    2.  พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน เพ่ือเข้าสู่ระบบการศึกษาต่อไป 
     3.  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดให้พร้อมตาม

มาตรฐานการศึกษา 
    4.  ส่งเสริมให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจ

ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ท าให้ครูมีคุณภาพและคุณธรรม 

การพัฒนาด้านการศึกษา 
    ด าเนินการสนับสนุน ส่งเสริมและจัดการศึกษาตั้งแต่การเตรียมความพร้อมระดับปฐมวัยต่อเนื่อง

ไปจนถึงการเรียนรู้ได้อย่างตลอดชีวิต จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา การพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา 
พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นคนเก่ง ดี มีความสุขและด ารงความเป็นไทยพัฒนาอาคารสถานที่ สื่อการเรียนการ
สอน แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกประเภทและทุกระดับให้มี
มาตรฐานตลอดจนให้มีการแข่งขันกีฬา เพื่อก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อการกีฬา อีกท้ังการ
ส่งเสริมให้มีการรักการออกก าลังกาย จัดให้มีสถานที่ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ตลอดจนการ
จดักิจกรรมนันทนาการต่างๆ เพ่ือสร้างเสริมพัฒนาการทางสติปัญญาแก่เด็ก นอกจากนั้นได้ให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาจิตใจ มุ่งเน้นการสร้างรากฐานทางคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งนับว่าเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาบ้านเมือง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางรากฐานตั้งแต่เด็ก และเยาวชน ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต เพ่ือส่งเสริมให้สังคม
มีความสงบสุข เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เทศบาลต าบลขุยได้จัดท าโครงการเพ่ือสร้างรากฐานทางคุณธรรม 
จริยธรรม ผ่านการจัดท าโครงการส าคัญต่างๆ ดังนี้ 

1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
2. โครงการส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 

- โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 
- โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ 

3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา รายละเอียดดังนี้ 
- สนับสนุนอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลขุย 

 
/- สนับสนุนค่าจัดการเรียน... 
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- สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุ
การศึกษา ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลขุย 

- สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลขุย 
-  ค่าหนังสือเรียน 
-  ค่าอุปกรณ์การเรียน 
-  ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
-  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

4. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ 
5. อาหารเสริม (นม) จัดซื้ออาหารเสริม (นม) จัดสรรส าหรับเด็กอนุบาล เด็กประถมศึกษา 

ปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 ส าหรับสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) โรงเรียนบ้านขุยวิทยา , โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม และเด็กปฐมวัย
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลขุย) 

6. เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จัดสรรส าหรับ 
เด็กอนุบาล เด็กประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่  6 ส าหรับสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) โรงเรียนบ้านขุยวิทยา , โรงเรียนบ้าน 
หนองไผ่พิทยาคม 

7. โครงการจัดงานรัฐพิธี เช่น วันปิยมหาราช วันแม่แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ ฯลฯ 
จ านวนโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 2564 จ านวนทั้งสิ้น  7  โครงการ 
 
นโยบายด้านเศรษฐกิจ 

    มีนโยบายมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมการพัฒนาเสริมสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานครัวเรือนและชุมชนเพ่ือสร้าง
ความมั่นคงด้านการประกอบอาชีพ และยกระดับรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

    1.  ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ส่งเสริมการสร้างอาชีพเสริม ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ 
    2.  ส่งเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตของประชาชนและใช้

ในการประกอบอาชีพ 
    3.  พัฒนาสินค้าท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก เพ่ือส่งออกสู่ตลาด 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   เทศบาลต าบลขุยได้ด าเนินการส่งเสริมการพัฒนาเสริมสร้างเศรษฐกิจพ้ืนฐานครัวเรือนและชุมชน

เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านการประกอบอาชีพ และยกระดับรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง โดยได้ด าเนินการโครงการที่ส าคัญในปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ 
  - 

จ านวนโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 2564 จ านวนทั้งสิ้น  -  โครงการ 
 
นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

    ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกระดับ ตั้งแต่เด็ก เยาวชน สตรี คนท างาน ผู้ด้วยโอกาส 
ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข โดยมี
แนวทางพัฒนา ดังนี้ 

/1. รักษาความสงบเรียบร้อย... 
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    1.  รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
    2.  รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอย          

และสิ่งปฏิกูล 
    3.  ส่งเสริมและบริหารจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ทั้งน้ าเสีย กลิ่นเหม็น ฝุ่น ละออง เพ่ือสุขภาพ

อนามัยที่ดีของประชาชน 
    4.  เพ่ิมศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข เสริมสร้างความรู้ ทักษะ เพ่ือเป็นก าลังส าคัญ      

ในการช่วยในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในชุมชน 
    5.  ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
    6.  ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
    7.  บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
    8.  จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบก าหนด

อย่างทั่วถึง ครอบคลุม 
    9.  สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
    10.  จัดให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง  
    11.  สนับสนุนการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อยร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ       

อปพร. ชรบ. และฝ่ายความมั่นคง เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

  การพัฒนาส่งเสริมด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกระดับ ตั้งแต่เด็ก เยาวชน สตรี คนท างาน        

ผู้ด้วยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
เป็นสุข โดยมีรายละเอียดการด าเนินโครงการส าคัญในปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ 

1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
2. เบี้ยยังชีพคนพิการ 
3. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
4. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์           

ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฬาฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 
5. โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 
6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019    

(COVID-19) และการจัดท าหน้ากากอนามัยเพ่ือการป้องกันตนเอง (ด าเนินการโดยใช้
งบประมาณจากงบกลาง ประเภท ส ารองจ่าย) 

7. เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
8. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) เพ่ือสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพไม่น้อย

กว่าร้อยละสี่สิบของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
9. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการป้องกันและบรรเทา         

สาธารณภัย 
10. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจ าปีงบประมาณ       

พ.ศ. 2564 ได้แก่ การตั้งจุดบริการประชาชน 
11. โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ได้แก่ ชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาล

ต าบลขุย ชุดป้องกันละอองส าหรับการพ่นยา 
/12.โครงการจัดซื้อ... 
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12. โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ได้แก่ ถังดับเพลิง ส าหรับติดตั้งภายในส านักงานเทศบาล
ต าบลขุย ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลขุย และสถานศึกษาสังกัดส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) โรงเรียนล าทะเมนไชยพิทยาคม , โรงเรียน
บ้านขุยวิทยา , โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม 

13. โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยส าหรับคนพิการ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง และผู้ที่อยู่
ในระยะที่จ าเป็นต้องได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ประจ าปี 2564 (งบประมาณเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ ส าหรับปีงบประมาณ 2564 หมู่บ้านที่ผ่านการพิจารณาได้แก่ หมู่ที่ 6 บ้านขุย) 

14. โครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 
15. โครงการ “รักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน” จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกลับอ าเภอล าทะเมนชัย 

หน่วยงานราชการ ประชาชนในชุมชน เพ่ือก าจัดวัชพืชในแหล่งน้ า ห้วย หนอง คลอง บึง 
เพ่ือเป็นการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ิมปริมาณการกักเก็บน้ าเพ่ือใช้ในการอุปโภค บริโภค และ
ร่วมกันปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมที่ป่าไม้ให้อุดมสมบูรยิ่งขึ้น 

ใช้งบประมาณจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
จ านวน 10 โครงการ ได้แก่ 

16. โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและพัฒนาการ 1000 แรกแห่งชีวิต 
17. โครงการเฝ้าระวังในประชาชนสัญญาณเตือนภัยหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมองในชุมชน 
18. โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและส่ งเสริมสุขภาพตนเองของ

ประชาชน 35 ปีขึ้นไป 
19. โครงการเฝ้าระวังสารพิษตกค้างในเกษตรกร 
20. โครงการชุมชนร่วมใจท าลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก

ปีงบประมาณ 2564 
21. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ทั้ ง 4 ด้าน (ด้านสังคม อารมณ์  จิตใจ และ

สติปัญญา) 
22. โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
23. โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
24. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุน 
25. โครงการควบคุมและป้องกันโรคระบาดในท้องถิ่น 
จ านวนโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 2564  จ านวนทั้งสิ้น  25  โครงการ 
 
นโยบายการเมืองการบริหาร โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

    เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารราชการท้องถิ่น ตามหลักธรรมาภิบาล        
ด้วยการพัฒนาศักยภาพองค์กรให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนภารกิจไปสู่เป้าหมาย จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้    
ในการท างาน จัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน วางระบบสารสนเทศในการบริหาร
จัดการและบริการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพ ปรับปรุงระบบการท างานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พัฒนาการจัดเก็บรายได้และการสร้างเครือข่ายและความเข้มแข็งภาคประชาชนเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นร่วมกัน 

     1.  ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข     
โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมท า 

/2. บูรณาการความร่วมมือ...  
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     2.  บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานราชการและเอกชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ท้องถิ่นร่วมกัน 

    3.  น าการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่มาใช้พัฒนาระบบงาน และสมรรถนะของบุคลากร        
ทุกระดับ มีการจัดการระบบการบริหาร การลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติ
ราชการและการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ ประหยัด ถูกต้อง รวดเร็ว เพ่ือให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ
เมื่อมารับบริการ 

    4.  ส่งเสริมให้บุคลากรน าธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติราชการประกอบด้วย หลักนิติธรรม 
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า 

    5.  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถต่อเนื่องตลอดเวลา เพ่ือน ามาพัฒนาระบบงาน     
การให้บริการ น าองค์กรไปสู่จุดหมาย 

    6.  จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ทั้งวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่างๆ ที่จ าเป็นในการท างานของเทศบาล 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการให้บริการประชาชน 

    7.  พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บรายได้  
    8.  พัฒนาระบบสื่อสารประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ ประชาชน การจัดซื้อ   

จัดจ้าง การคลัง การให้บริการด้านต่างๆ ของเทศบาล กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ พร้อมทั้งข้อมูลข่าวสารอ่ืนๆ    
ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 

     การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
   การเพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารราชการท้องถิ่น ตามหลักธรรมาภิบาล        

ด้วยการพัฒนาศักยภาพองค์กรให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนภารกิจไปสู่เป้าหมาย จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้    
ในการท างาน จัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน วางระบบสารสนเทศในการบริหาร
จัดการและบริการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพ ปรับปรุงระบบการท างานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พัฒนาการจัดเก็บรายได้และการสร้างเครือข่ายและความเข้มแข็งภาคประชาชน เพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นร่วมกัน โดยมีรายละเอียดการด าเนินโครงการส าคัญในปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ 

1. โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สถานที่กลาง) อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. โครงการวันท้องถิ่นไทย 
3. โครงการประชุมประชาคม ประชุมเชิงปฏิบัติการ (จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพ่ือจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
5. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมสัมมนาบุคลากร (ส าหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ 

พนักงานเทศบาลสามัญ และพนักงานจ้างทั่วไป เดินทางเข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนาที่จัดโดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานราชการอ่ืน เพ่ือเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน) 

6. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กบานเลื่อน  จ านวน 1 ตู้ 
สังกัดส านักปลัด 

7. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมอุตสาหกรรม ขนาดใบพัด 22 นิ้ว 
จ านวน 2 เครื่อง  สังกัดส านักปลัด 
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8. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จ านวน 1 ชุด  สังกัดส านักปลัด 

9. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง 
จ านวน 1 เครื่อง  สังกัดส านักปลัด 

10. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
จ านวน 1 คัน  สังกัดกองคลัง 

11. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (1) ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต  จ านวน 1 ตู้ 
สังกัดกองการศึกษา 

12. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (1) ชุดเจาะคอนกรีต (ถนน)  จ านวน 1 ชุด 
สังกัดกองช่าง 

13. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ าแบบซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า 
จ านวน 3 ชุด  สังกัดกองช่าง 

14. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ าแบบซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า 
จ านวน 3 ชุด  สังกัดกองช่าง 

15. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า) 
จ านวน 3 เครื่อง  สังกัดกองช่าง 

  จ านวนโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 2564 จ านวนทั้งสิ้น  15  โครงการ 




