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รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย  

โดย นายอัมรินทร  ตั้งประกอบ  

นายกเทศมนตรีตําบลหวยกะป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

(ชวงเวลา 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 

 

เรียน ทานประธานสภาเทศบาลตําบลหวยกะปและสมาชิกสภาเทศบาลท่ีเคารพ  
 

ตามท่ีกระผม นายอัมรินทร ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีตําบลหวยกะปไดแถลงนโยบายการ

บริหารราชการ เพ่ือเปนแนวทางสําหรับพัฒนาเทศบาลตําบลหวยกะป โดยไดแถลงตอสภาเทศบาลตําบล 

หวยกะปในการประชุมสภาเทศบาลตําบลหวยกะป สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจําป พ.ศ.2556 เม่ือวันท่ี 

5 สิงหาคม 2556 ณ หองประชุมเทศบาลตําบลหวยกะป ซ่ึงแบงเปน 4 นโยบายหลัก  

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ.

2552 บทท่ี 2 ทวิ มาตรา 48 ทศ วรรคหา “ใหนายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม

นโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภาเทศบาลเปนประจําทุกป” และวรรคหก “คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี
และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานใหประกาศไวโดยเปดเผยท่ีสํานักงานเทศบาลดวย” กระผมจึงขอเรียน

รายงานแสดงผลการ ปฎิบัตงิานตามนโยบายในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยสรุปสาระสําคัญดังนี้  
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สรุปผลการปฏิบัติงานใน 4 แนวนโยบาย 
 

ผลการดําเนินงานในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการดําเนินงานตามนโยบายท้ัง 4 ดาน 

ท้ังสิ้น  128 โครงการ เปนเงินงบประมาณ 56,352,155.- บาท โดยมีการดําเนินโครงการในดานการพัฒนาดาน

สังคมและคุณภาพชีวิต มากท่ีสุด จํานวน  69 โครงการ  ใชงบประมาณไปท้ังสิ้น 26,780,155.- บาท รองลงมา

เปนการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน จํานวน 25 โครงการ ใชงบประมาณไปท้ังสิ้น 19,356,000.- บาท  

ดานการบริหารจัดการ จํานวน 33 โครงการ ใชงบประมาณไปท้ังสิ้น 10,186,000.- บาท และดานการพัฒนา

ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมฯ จํานวน 1 โครงการ ใชงบประมาณไปท้ังสิ้น 30,000.- บาท  ดังนี้ 
 

ดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

พัฒนาคุณภาพของประชาชนในเขตเทศบาลใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ประชาชนและเยาวชน 

ไดรับการศึกษาท่ีไดมาตรฐานอยางท่ัวถึง และเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง มีการฟนฟู ประเพณี วัฒนธรรมอันดี

งามของทองถ่ินใหคงอยูอยาง ยั่งยืน ตลอดจนไดรับบริการทางสังคมอยางท่ัวถึง ดังนี้  

1. พัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพ โดย พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และบุคลากรดาน

การศึกษารวมท้ังปจจัยเก้ือหนุนให เอ้ือตอการพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพ สนองความตองการของผูเรียน 

โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมทักษะและความสามารถแกผูเรียนตามความสนใจ และพัฒนาสูความเปนเลิศ 

ท้ังทางดานวิชาการ ศิลปะ การแสดง การกีฬาฯ และเนนใหนักเรียนในเขตความรับผิดชอบของเทศบาล  

มีความสามารถ และทักษะดานตางๆ รวมท้ังจัดหาวัสดุครุภัณฑเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน พัฒนาความ

พรอมแกเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหมีการพัฒนาท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม สติปญญา  

อยางเหมาะสมตามวัย เพ่ือใหมีความพรอมท่ีจะเขารับการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน 

 

 

 

 

 

 

2. สงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา โดยจัดอบรมใหความรูแกอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมูบานเพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจในการดูแล รักษาสุขภาพใหหางไกลโรค และสามารถเผยแพรให

ความรูแกประชาชนในชุมชน ใหเกิดการปฏิบัติไดอยางแทจริง ดําเนินการ ควบคุม ปองกันโรคไมใหเกิดการ

แพรระบาด สงเสริมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพในทุกชวงวัย นอกจากนี้ยังไดดําเนินการควบคุมความ

ปลอดภัยจากผลิตภัณฑอาหารเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยแกผูอุปโภค เผยแพรขอมูลขาวสารดานสาธารณสุข

เพ่ือใหประชาชนเกิดความตระหนักใหความสําคัญตอการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตน และคนในครอบครัว 
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3. พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส โดยดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ

ผูสูงอายุ และสํารวจปรับปรุงขอมูล ผูพิการ ผูปวยเอดส และผูสูงอายุใหเปนปจจุบัน เพ่ือขยายบริการเบี้ยยังชีพ

อยางท่ัวถึงและมีโครงการออกเยี่ยมบานผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดสและผูดอยโอกาส   
 

 

 

 

 

 
                                   

4. ฟนฟู อนุรักษ และสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปญญา 

ทองถ่ินใหคงอยูอยางยั่งยืนภายใตกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน และเอ้ือตอการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ทองถ่ินใหมีความเขมแข็ง โดยจัดใหมีกิจกรรมตามประเพณีทองถ่ินท่ีมีความเปน เอกลักษณ สวยงาม และ

หลากหลาย อาทิงานประเพณีกองขาว งานศาลจาวพอแขก งานประเพณีรดน้ําขอพรผูสูงอายุ งานแหเทียน

พรรษา งานสงกรานต ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณแกหนวยงานท่ีเก่ียวของในการดําเนินกิจกรรมตางๆ   
 

 

 

 

 

 
 

5. การแกไขและปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน การตอตานยาเสพติดใหเยาวชน  

มีภูมิคุมกันหางไกลยาเสพติด ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณแกหนวยงานท่ีเก่ียวของในการแกไขปญหา 

ยาเสพติดท้ังในระดับอําเภอและจังหวัด  
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6. เสริมสรางความม่ันคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยการจัดทําโครงการ 

ตั้งจุดบริการประชาชนปองกันอุบัติภัยทางถนนในเทศกาลวันปใหม เทศกาลวันสงกรานต โดยมีผูนําทองท่ี  

ผูนําทองถ่ิน อปพร. และเจาหนาท่ีเตรียมพรอมตลอด 24 ชั่วโมง 

  

 

 

 

 
 

7. สงเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน โดยปนี้ไดมีการจัดโครงการ

ฝกอบรมและพัฒนาอาชีพใหแกประชาชน “หลักสูตร  โคมไฟดอกไมผาใยบัว” ซ่ึงประชาชนสามารถนําความรู

ท่ีไดจากการฝกอบรมมาประกอบอาชีพเสริมเพ่ิมรายไดใหกับตัวเองและครอบครัวได 

 

 

 

 

 
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  

มุงพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน สามารถตอบสนองความตองการของประชาชน  

ไดอยางเพียงพอและท่ัวถึง เอ้ือตอการพัฒนาทองถ่ินใหมีเสถียรภาพ ทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถ

ดํารงชีวิตไดอยางเปนสุข โดยดําเนินการพัฒนาการคมนาคม และระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ดังนี้  

1. กอสรางปรับปรุงถนน ใหไดมาตรฐาน เพ่ืออํานวยความสะดวกและเกิดความปลอดภัย  

ในการสัญจรแกประชาชนซ่ึงปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดมีการดําเนินการกอสรางถนน คสล. พรอมวางทอ

ระบายน้ํา คสล. สายคีรนีคร 8, สายแยกถนนหวยกะป 12 (ขางบานอโรคยา), สายวสิกรัตน, สายคีรีนคร 10/2 

(หลังบริษัท ซี.ที.โบนันซา, ซอยยินดี เปนตน  

2. กอสรางปรับปรุงรางระบายน้ํารูปตัวยูซอยแยกคีรีนคร 9/1 (บริเวณบอขยะดานหลังบาน

ยายมวย) และมีบางโครงการท่ีอยูระหวางการดําเนินการ โดยไดมีการกันเงินงบประมาณเพ่ือดําเนินการใหแลว

เสร็จ การขุดลอกแหลงน้ําตามธรรมชาติ เพ่ือใหการระบายน้ําเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนแกไขปญหา

น้ําทวมขังท่ีอยูอาศัยของประชาชน โดยทําการขุดลอกคลองในเขตเทศบาลและการลอกทอระบายน้ํา  

  3. พัฒนาระบบการจราจรใหไดมาตรฐาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการคมนาคมและ ลดอัตรา

การเกิดอุบัติเหตุ โดยดําเนินการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ติดตั้งไฟกระพริบ การติดตั้งไฟฟาสาธารณะตามถนน

สายตางๆ และซอมแซมสัญญาณไฟจราจร  
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5. ดูแลรักษาปรับปรุงพัฒนาพ้ืนท่ีสาธารณะใหเกิดประโยชนใชสอยอยางคุมคา และเหมาะสม 

โดยดําเนินการปรับปรุงท่ีสาธารณะใหเปนสถานท่ีพักผอน ออกกําลังกาย และจัดกิจกรรม นันทนาการตางๆ 

อยางตอเนื่อง  
 

 

 

 

 

 
 

ดานการเมืองการบรหิาร  

มุงพัฒนาทองถ่ินใหมีความเจริญ และพัฒนาองคกรใหมีการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ 

ตอบสนองตอความตองการของประชาชน ดังนี้  

1. สนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยจัดตั้งโครงการเพ่ือการพัฒนา 

ทองถ่ินใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐ และแผนพัฒนาในทุกระดับ 

2. เพ่ิมขีดความสามารถในการจัดเก็บรายได โดยจัดใหมีการประชาสัมพันธกําหนดการ 

เสียภาษี เพ่ือใหประชาชนในเขตเทศบาลเห็นความสําคัญของการชําระภาษี พัฒนาระบบแผนท่ีภาษีในเขต

เทศบาลตําบลหวยกะป เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานในการจัดเก็บภาษีประเภทตางๆ ตลอดจนมีการปรับปรุงระบบ

และจัดหาเทคโนโลยีมาใชในการบริการประชาชน เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนในการมาใชบริการ 

3. พัฒนาบุคลากรใหมีความรู และทักษะในการปฏิบัติงาน โดยสนับสนุนใหบุคคลากรไดรับ

การอบรมจากหนวยงานอ่ืน สงเสริมใหเกิดความสามัคคีในองคกรและสรางเสริมความสัมพันธ ระหวางองคกร 

กับประชาชนและหนวยงานอ่ืน โดยมีการดําเนินจัดอบรมเจาหนาท่ีและสงเจาหนาท่ีเขารวมอบรมกับหนวยงาน

อ่ืนๆ 

4. พัฒนาสถานท่ีทํางานใหเอ้ือตอการปฏิบัติงาน และเพ่ือใหบริการประชาชนอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยจัดกิจกรรม 5 ส. เพ่ือปรับปรุงสํานักงานใหเปนระเบียบ สะดวก สะอาด ปรับปรุงอาคาร 

จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑอุปกรณสํานักงานเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน รวมท้ังพัฒนาระบบสารสนเทศใหมีความ

ทันสมัย ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเพ่ืออํานวยความสะดวกและเกิดการบริการประชาชนไดอยางรวดเร็ว  

5. พัฒนางานประชาสัมพันธเพ่ือประชาสัมพันธ และเผยแพรขอมูลขาวสารขององคกรให 

ประชาชนไดรับทราบอยางท่ัวถึง ในหลายชองทางอาทิทางอินเตอรเน็ต ระบบเสียงตามสาย จัดทําปายโฆษณา

ประชาสัมพันธ จัดรถประชาสัมพันธเคลื่อนท่ี วารสารเทศบาล รายงานประจําป และศูนยขอมูลขาวสาร

เทศบาล  



รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตําบลหวยกะป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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6. สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน โดยสรางโอกาสให 

ประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาทุกข้ันตอน ตั้งแตกระบวนการคิด ตรวจสอบและ ติดตาม

ประเมินผล โดยจัดเวทีประชาคม และโครงการอบรมเพ่ือจัดทําแผนชุมชน เพ่ือเปนเวทีรับฟงความคิดเห็นและ 

ขอเสนอแนะในการพัฒนาทองถ่ินใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง แตงตั้งผูแทน 

ชุมชนรวมเปนคณะกรรมการตางๆ ของเทศบาล เชน คณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการ

สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางและตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เปนตน  
 

 

 

 

 
 

 

ดานการพัฒนาส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  

ดําเนินการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหเกิดความสมดุลทางธรรมชาติ 

โดยเนนกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการ เพ่ือใหเกิดการใชสอยทรัพยากรท่ีมีอยูอยาง

จํากัดใหเกิดประโยชนอยางคุมคา และอยางยั่งยืน โดยการรณรงคสรางจิตสํานึก ใหความรูแกประชาชนและ

เยาวชนใหตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยรณรงคเพ่ือลดปริมาณขยะใน

ชุมชน อบรมใหความรูดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหแก อสม. และคณะกรรมการ

ชุมชน 
 

  

 

 

 

 






