
แบบเสนอญัตติ
สํานักงานเทศบาลตําบลโนนสูง
อําเภอโนนสูง นม ๓๐๑๖๐

ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารเทศบาลตําบลโนนสูง ประจําป พ.ศ.2559

เรียน   ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนสูง
ตามท่ีกระผม นายประสงค   โพธิ์มีศิริ นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูง ไดแถลงนโยบายการ

บริหารราชการไว ท้ังหมด 6 ประการ อันไดแก ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีความโปรงใส
, ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคใหท่ัวถึงทุกชุมชน ,ปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดลอมและการ
เกษตรกรรมอยางยั่งยืน ,ปรับปรุงและพัฒนา การศึกษาและกีฬา ใหกาวไกล ไดมาตรฐาน , อนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณี และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนทุกสายอาชีพ และพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใหดีข้ึน โดยไดแปลงไปสูการปฏิบัติดวยการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือพัฒนาและสราง
ความเจริญใหกับทองถ่ิน รวมท้ังตอบสนองตอปญหาความตองการของทองถ่ินและครอบคลุมภารกิจหนาท่ี
กฎหมายกําหนดไว

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฉบับนี้  เปนการสรุปผลการดําเนินงานในรอบ
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 ทุกโครงการและกิจกรรมเปนโครงการท่ีมีความสอดคลองกับนโยบายท่ีไดแถลงไว
ซึ่งกระผมไดมุงเนนการแกไขปญหาความเดือดรอน เพ่ือใหพ่ีนองประชาชนไดรับประโยชนและความพึงพอใจ
สูงสุด ตามท่ีไดมุงหวังเอาไวภายใตขอจํากัดหลายประการ ซึ่งกระผมและคณะไดเขามาดําเนินการจนประสบ
ผลสําเร็จเปนท่ีนาพอใจในระดับหนึ่ง โดยในการแกไขปญหาเราจะมุงเนนผูคนสวนใหญใหไดรับประโยชนมาก
ท่ีสุด สําหรับโครงการขนาดใหญหรือโครงการริเริ่มใหมท่ีจะทําใหประชาชนโดยสวนรวมไดรับประโยชน
จะมีการเตรียมความพรอมเพ่ือดําเนินการใหเกิดผลเปนรูปธรรมตอไป

ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมจนถึง
(ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๘ ทศ วรรค ๕ ไดกําหนดใหนายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภาเทศบาลเปนประจําทุกป กระผมจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายการบริหารเทศบาลตําบลโนนสูงประจําป ๒๕๕9 ดังตอไปนี้

1. นโยบายดานการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีความโปรงใส
จะนําหลักการบริหารงานโดยเนนหลักการบริหารงานท่ีดีมาใชเพ่ือใหเกิดความราบรื่น สะทอนความตองการ
ของประชาชนในทองถ่ิน เกิดความรวมมือในการพัฒนาทองถ่ิน สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมและรับ
ฟงความคิดเห็นจากทุกภาคสวน ท้ังหนวยงานของรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการวางแผนพัฒนา
ทองถ่ิน และกิจการอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการประชาชน กระจายอํานาจการ
ตัดสินใจ สั่งการ จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลท่ีเสริมสรางระบบคุณธรรม จริยธรรมสงเสริมบทบาทของ
ภาคเอกชน สรางทองถ่ินใหเกิดความเขมแข็งและประชาชนมีสุขบน พ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมและ
สรางขวัญกําลังใจ มีโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ จํานวน 32 โครงการ



โครงการ ใชจายงบประมาณ
(บาท)

หมาย
เหตุ

1. โครงการจัดงานวันทองถ่ินไทย 4,550
2. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช 81,697
3. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี 63,245
4. โครงการฝกอบรมทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน ท่ีปรึกษา
ชุมชน

400,359

5. โครงการอบรมใหความรูดานกฎหมายแกประชาชน 22,799
6. โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
ลูกจาง และพนักงานจางเทศบาล

316,890

7. โครงการอบรมใหความรูและทัศนศึกษาดูงานผูจําหนายสินคาในเขต
เทศบาล

85,840

8. โครงการจัดซื้อเครื่องทําน้ํารอนน้ําเย็น 4,900
9. โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแยกสวน 43,000
10. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน 32,000
11. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร ชนิด LED ขาวดํา 14,600
12. โครงการจัดซื้อสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารท่ัวไป 3,100
13. โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา 9,300
14. โครงการจัดซื้อไมคโครโฟน 170,000
15. โครงการซื้อเครื่องขยายเสียง 100,000
16. โครงการจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง 5,000
17. โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา 6,200
18. โครงการจัดซื้อโทรทัศนสี (LED) 15,300
19. โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 33,000
20. โครงการจัดซื้อตูเก็บเอกสาร 13,500
21. โครงการจัดซื้อโตะพับเอนกประสงค 25,000
22. โครงการจัดซื้อเกาอ้ีบุนวม 16,500
23. โครงการจัดซื้อเกาอ้ีพลาสติก 14,000
24. โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา (สํานักปลัด) 84,000
25. โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 23,000
26. โครงการจัดทําแผนชุมชนและประชาคมแผนพัฒนาเทศบาล 19,678
27. โครงการจัดซื้อตูเก็บเอกสาร (สํานักปลัด) 9,000
28. โครงการจัดซื้อโทรทัศนสี (LED) (กองวิชาการฯ) 44,900
29. โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (กองสาธารณสุข ฯ) 86,000
30. โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (กองการศึกษา) 416,016
31. โครงการจัดซื้อพัดลมติดผนัง (กองการศึกษา) 6,930
32. โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ําชนิดเบนซิน 4 จังหวะ (สํานักปลัด) 14,000



2. นโยบายดานการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดลอมและการเกษตรกรรมอยางย่ังยืน
จะนําวิธีการเสริมสรางสุขภาพพลานามัยมาใชใหมากข้ึน เชน สรางสุขภาพมารดาตั้งแตเริ่มตั้งครรภ
สงเสริมการเลี้ยงทารกดวยนมแม ปองกันโรคติดตอ สถานท่ีออกกําลังกายอยางเหมาะสม มีสถานท่ีพักผอน
หยอนใจ มีสวนสาธารณะเพียงพอ จัดใหมีน้ําสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภคอยางพอเพียง ใหมีมาตรการ
คุมครองผูบริโภค ควบคุมสินคาท่ีนํามาจําหนายในตลาด ควบคุมตลาดใหมีความสะอาดและเปนระเบียบ
เรียบรอย ปองกันการแพรระบาดของยาเสพติดในชุมชน การจัดการผังเมือง ใหมีการบําบัดน้ําเสียชุมชน การ
จัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัยแกผูยากจนและดอยโอกาส มีโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ จํานวน 6 โครงการ

โครงการ ใชจายงบประมาณ
(บาท)

หมาย
เหตุ

1. โครงการอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

54,100

2. โครงการประชาสัมพันธดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 50,000
3. โครงการอบรมการทํา EM บําบัดน้ําเสีย 50,000
4. โครงการชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ 24,940
5. โครงการสงเสริมการจัดการน้ําเสียอยางงายในครัวเรือน 40,000
6. โครงการฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตร (อสก.) 5,562.50

3. นโยบายดานการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดี ข้ึน
จะสงเสริมความรักความสามัคคีในชุมชนทองถ่ิน สงเสริมบทบาทและคุณคาของบุคคลในทองถ่ินใหมีสันติสุข
บนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมไทย สรางความเสมอภาคและความเปนธรรมในสังคม สรางคุณคาของคน ใหการ
สงเคราะหและสงเสริมการรวมกลุมของเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ คนสูงอายุ ควบคุมดูแลท่ีสาธารณะ
ประโยชนของชุมชน เพ่ิมการรักษาความปลอดภัยในชุมชน รณรงคลดอบายมุขและสิ่งเสพติด สนับสนุนการ
จัดกิจกรรมของชุมชน สงเสริมการเขามามีสวนรวมระหวางชุมชนกับเทศบาลใหมีศูนยการเรียนรูชุมชน ใหมี
สถานท่ีออกกําลังกาย ผูนําออกกําลังกาย ใหมีสวนสุขภาพและพักผอนหยอนใจ ปรับปรุงภูมิทัศนในเขต
เทศบาล จัดใหมีศูนยเยาวชนและศูนยสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ มีโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ จํานวน 16
โครงการ

โครงการ ใชจายงบประมาณ
(บาท)

หมาย
เหตุ

1. โครงการใหความรูปองกันและชวยเหลือเด็กจมน้ํา 8,456
2. โครงการอบรมกลุมเสี่ยงตอโรค 172,472
3. โครงการเฝาระวังและปองกันโรคพิษสุนัขบา 68,710
4. โครงการสงเสริมสุขภาพชีวิตผูสูงอายุ 281,592
5. สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 10,249,600
6. สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูติดเชื้อเอดส 60,000
7. สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูพิการ 1,903,200
8. โครงการสงเคราะหรับ - สงนักเรียนยากจน 5,078.60
9. โครงการพอตัวอยาง 260
10. โครงการแมตัวอยาง 260
11. โครงการสาธิตใหความรูดานการปองกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน 28,989.24



12. โครงการสาธิตใหความรูดานการปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา 12,068.18
13. โครงการอบรมและซอมแผนผจญเพลิงสําหรับเจาหนาท่ีปฏิบัติหนาท่ี
เก่ียวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย

28,180

14. โครงการปองกันอุบัติเหตุอุบัติภัยทางถนนเทศกาลปใหมและสงกรานต 71,476
15. โครงการฝกอบรมและทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อป
พร.)

55,600

16. โครงการฝกซอมแผนปองกันภัยฝายพลเรือน 47,372.64

4. นโยบายดานการปรับปรุงและพัฒนา การศึกษาและกีฬา ใหกาวไกล ไดมาตรฐาน
ไดจัดใหมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน สงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาใหยึดจรรยาบรรณวิชาชีพ
ใหการศึกษาโดยยึดผู เรียนเปนศูนยกลาง พัฒนากีฬาและนันทนาการ พัฒนามาตรฐานการศึกษา
มีการประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนารางกายและจิตใจแกนักเรียน จัดหาอุปกรณการศึกษาใหเพียงพอ
สงเสริมการใชภาษาไทยอยางถูกตอง จัดหาครูภาษาอังกฤษและภาษาจีน สงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่อง
มีโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ จํานวน 7 โครงการ

โครงการ ใชจายงบประมาณ
(บาท)

หมาย
เหตุ

1. โครงการแขงขันคนเกงโรงเรียนทองถ่ิน 12,528
2. โครงการแขงขันทักษะวิชาการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา
ระดับภาคและระดับประเทศ

103,685

3. โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชน 335,207
4. โครงการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย 255,704.30
5. โครงการวันเด็กแหงชาติ 76,793
6. โครงการแขงขันกีฬากลุมโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลโนนสูง 44,848.44
7. โครงการวันเยาวชน 9,020

5. นโยบายดานการปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให ท่ัวถึงทุกชุมชน
จะปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ัวไปใหอยูในสภาพสมบูรณปลอดภัย เชน ถนน ไฟฟาสาธารณะ
ประปา สะพาน เข่ือนขนาดเล็ก แหลงน้ําชุมชน สนามกีฬา ทางเทา ทอระบายน้ํา จัดสรางหองน้ําสาธารณะ
จัดทําเนินชะลอความเร็วในเขตชุมชน ติดตั้งปายสัญญาณจราจร ปายบอกทางสถานท่ีสําคัญขยายผิวถนนให
กวางมากข้ึน กวดขันควบคุมสิ่งปลูกสราง มีโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ จํานวน 36 โครงการ

โครงการ ใชจายงบประมาณ
(บาท)

หมาย
เหตุ

1. โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนสําราญราษฎร ซอย 4 ชุมชนบัว 2 467,890
2. โครงการกอสรางขยายถนน คสล.พรอมทางเทาบริเวณสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ

688,000

3. โครงการปรับปรุงถนน คสล.เปนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนบาน
เพ่ิม ซอย 2

800,000

4. โครงการปรับปรุงถนน คสล.เปนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนโนน
สูง – บานคอนนอย

939,000



5. โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนประชาอุทิศ 3 ชุมชนโนนแตว – โนนนา
– โนนสมบูรณ

347,000

6. โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนรถไฟอุทิศ  ชุมชนสวนผักใต 347,000
7. โครงการกอสรางถนน คสล.บริเวณหนาอาคาร ร.ร.ท.1 117,000
8. โครงการกอสรางถนน คสล. บานเพ่ิม ซอย 4 (แยกสาธารณะขางบาน
นายเปยก

367,000

9. โครงการกอสรางถนนหินคลุก ถนนโนนสูง – ขามสะแกแสง (แยกซอย
สาธารณะเหมืองข้ีนา)

330,000

10. โครงการถมดินบริเวณหนาอาคารอนุบาล ร.ร.ท.1 297,000
11. โครงการปรับปรุงหองของอาคารกองวิชาการและแผนงาน 55,000
12. โครงการจัดซื้อผามานพรอมติดตั้งหองปฏิบัติการเสียงตามสาย 8,880
13. โครงการปรับปรุงถนน คสล.เปนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต  ถนน
สําราญราษฎร ซอย 4

729,000

14. โครงการกอสรางถนน คสล.ขางบานเลขท่ี 69 (จากนายเพ็ง บานเลขท่ี
16/4 ถึงขางบานนายเฉลิม งิมสันเทียะ) ชุมชนสวนผัก

447,500

15. โครงการปรับปรุงถนน คสล.เปนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต  ถนน
สําราญราษฎร ซอย 2 ชุมชนบัว

939,000

16. โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนบานเพ่ิม ซอย 2 (แยกสาธารณะถึง
บานนางคนึง)

112,000

17. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ถนนสําราญราษฎร (ดานขวาทาง)
เริ่มจากปากซอยถนนสําราญราษฎร ซอย 7 ถึงบริเวณสระหนองใหญ

723,000

18. โครงการกอสรางรั้วลวดหนามรอบสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาล
ตําบลโนนสูง

467,000

19. โครงการกอสรางถนนหินคลุก ถนนลําเหมืองดานซาย (แยกซอยบาน
นายหลอถึงสุดเขตเทศบาล)

358,000

20. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ถนนเกษตร ซอย 2 ขางบานนายสมบัติ
ซาวด ชุมชนบัว 1

172,927

21. โครงการกอสรางถนนหินคลุก ถนนเทศบาล ซอย 2 (แยกสาธารณะถึง
บานนายจํารัส)

447,500

22. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ถนนสําราญราษฎร ซอย 14 (ท้ัง
สองขาง) ตอจากโครงการเดิมถึงสามแยกตัดกับถนนสําราญราษฎร ซอย 16

426,000

23. โครงการกอสรางบอรดประชาสัมพันธ 92,000
24. โครงการกอสรางถนนหินคลุก ถนนเทศบาล ซอย 2 (แยกสาธารณะขาง
บานครูไก) ชุมชนบัว 2

149,000

25. โครงการกอสรางถนนหินคลุก ขางบานนางวาสนา ชุมชนแสนสุข 393,000
26. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.ถนนสําราญราษฎร (ท้ังสองขาง)
ตอจากโครงการเดิมถึงสามแยกวัดโนนหมัน

441,000

27. โครงการกอสรางถนน คสล.พรอมทอระบายน้ํา ถนนโนนสูง - โนนไทย
ขางบานเลขท่ี 22/1 ชุมชนบานเพ่ิม

79,400



28. โครงการกอสรางไหลทาง คสล. ถนนสําราญราษฎร ซอย 3ขาง
สวนสาธารณะโนนหมัน

87,762

29. โครงการซอมรถยนตบรรทุกกระบะดั๊ม (อีแตน) หมายเลขทะเบียน ฆก
9447 นม

99,700

30. โครงการปรับปรุงอาคารเพ่ือจัดทําชมรมผูสูงอายุและศูนยพัฒนา
คุณภาพชีวิติผูสูงอายุ

350,400

31. โครงการกอสรางถนนหินคลุก ถนนสําราญราษฎร ซอย 14 (แยก
สาธารณะโนนสะเดา) ชุมชนโนนสูง

76,000

32. . โครงการกอสรางถนนหินคลุก ถนนเลียบลําเชียงไกร (แยกสาธารณะ
ถึงหนาโรงเรียนเทศบาล 2 บานตาฉัตร)

122,750

33. โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนเกษตร ซอย 4 (แยกสาธารณะขาง
บานนายสมหมาย) ชุมชนบัว 3

174,000

34. โครงการทาสีโรงเรียนหลังท่ี 3 โรงเรียนเทศบาล 3 297,000
35. โครงการทาสีโรงเรียนหลังท่ี 2 โรงเรียนเทศบาล 3 297,000
36. โครงการกอสรางทอระบายน้ําตอจากอาคารอนุบาลไปเชื่อมหนา
โรงเรียนเทศบาล 3

148,000

6. นโยบายดานการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี และสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนทุกสายอาชีพ สนับสนุนการเผยแพรงานประเพณีทองถ่ิน ใหความสําคัญแกผูสูงอายุและผูทรง
ความรูของทองถ่ิน สงเสริมและรักษาประเพณีอันดีงามท่ีมีมาแตดั้งเดิม การแตงกายท่ีถูกตองเหมาะสม
ปลูกฝงมารยาทอันดีงามแกเด็ก เยาวชน ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุในเขตเทศบาล สนับสนุนการข้ึน
ทะเบียนปราชญทองถ่ิน สงเสริมศีลธรรม คุณธรรมแกประชาชนในวันสําคัญตาง ๆ มีโครงการ/กิจกรรมท่ี
ดําเนินการ จํานวน 4 โครงการ

โครงการ ใชจายงบประมาณ
(บาท)

หมาย
เหตุ

1. โครงการประเพณีสงกรานต 147,846
2. โครงการประเพณีลอยกระทง 325,658
3. โครงการประเพณีประเพณีแหเทียนเขาพรรษา 367,840
4. โครงการจัดงานวันข้ึนปใหม 14,821

ตลอดระยะเวลาในการบริหารงานท่ีผานมาในป พ.ศ.2559 นั้น กระผมพรอมดวยคณะ
ผูบริหารเทศบาลตําบลโนนสูง ขอขอบคุณทุกทานท่ีมีสวนรวมในการสนับสนุนและสงเสริมการปฏิบัติงาน
สงผลใหการดําเนินงานประสบผลสําเร็จดวยดีตลอดมา และจะมุงม่ันพัฒนาเทศบาลตําบลโนนสูงใหมี
ศักยภาพ นําไปสูชุมชนท่ีนาอยูอยางยั่งยืนตลอดไป

(นายอมรรัตน ปานเจริญศักดิ์)
รองนายกเทศมนตรีตําบลโนนสูง รักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูง

กองวิชาการและแผนงาน
งานวิเคราะหนโยบายและแผนงาน
โทรศัพท ๐๔๔-๓๗๙๒๗๒


