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ผลการปฏิบัติงานนายกเทศมนตรีต าบลภูผาแดง 

นายประภาส ภูชาดึก 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

ตามที่ ข้าพเจ้า นายกเทศมนตรีต าบลภูผาแดง นายประภาส ภูชาดึก ได้แถลงนโยบายการบริหารจัดการ
ราชการท้องถิ่นเทศบาลต าบลภูผาแดง เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลภูผาแดง
อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้แถลงนโยบายเอาไว้ ๑9 ข้อ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕6๒ มาตรา ๔๘ ทศ วรรคห้าและวรรคหก ก าหนดให้
นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี และ
ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผล การปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงาน
เทศบาลด้วย บัดนี้ ได้สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖3 แล้ว ข้าพเจ้า ขอแถลงผลการปฏิบัติงานตามที่ได้แถลงไว้ต่อสภาดังนี้ 

นโยบายนายกเทศมนตรี เทศบาลต าบลภูผาแดง นายประภาส ภูชาดึก 

๑.นโยบายทั่วไป  

จะต้องด าเนินงานเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน จะน้อมน าปรัชญาทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาถือปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 

ได้ด าเนินการดังนี้ 

๑) โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีและราชพิธีในวันส าคัญของชาติ 
๒) โครงการจิตอาสา ท าความสะอาด บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
๓) เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา วันแม่แห่งชาติ 
๔) เข้าร่วมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจป้องกันไฟป่า 
๕) ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา” เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลในวันส าคัญต่างๆ 
๖) เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลา ถวายราชสักการะเนื่องในวัน ปิยะมหาราช 
๗) ร่วมพิธีท าบุญตักบาตร และร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระราชสมภพของ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
๘) ร่วมพิธีวางพานพุ่ม กิจกรรมน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปี  สมเด็จพระศรี

นครินทราบรมราชชนนี 
๙) ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
๑๐)   ร่วมพิธีวางพวงมาลากิจกรรมน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า   

9เจ้าอยู่หัว 
 

 

 



 

๒. นโยบายด้านบริหารการปกครอง 

จะบูรณาการ การท างานทุกภาคส่วน ทั้งพนักงานเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือร่วมกันท างานให้
บังเกิดผลดีต่อเทศบาล จะปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการท างานของพนักงานเทศบาลให้เดินไปในทิศทางเดียวกัน
เพ่ือให้เกิดความสามัคคี ร่วมมือแก้ไขปัญหาของชุมชนเทศบาลอย่างเป็นระบบระเบียบ รวดเร็วทันสมัยทันเหตุการณ์ 

ได้ด าเนินการดังนี้ 

๑) กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ        
 ๒) ปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือการบริการ   
 ๓) การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเทศบาล   
 ๔) โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีและราชพิธีในวันส าคัญของชาติ    
 ๕) จัดท าแผนและขับเคลื่อนกิจกรรมต าบลธรรมนูญสุขภาพและต าบลสุขภาวะ    
 6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.      
 7) จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน       
 8) จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในเขต         
 9) การประชุมพนักงาน           

 

๓. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล 

จะสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาให้บุคลากรของเทศบาลมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ทั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
พนักงาน ลูกจ้าง ให้มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะท างานเพ่ือแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยการส่งเสริม สนับสนุน
ให้บุคลากรทุกฝ่ายให้มีการศึกษาเพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนคุณวุฒิ รวมทั้งจัดให้มีการศึกษาดูงาน เชิญวิทยากรมาอบรมให้
ความรู้เพ่ือเพ่ิมทักษะและประสบการณ์ ให้มีวิสัยทัศน์ และโลกทัศน์ที่กว้างไกลในการท างาน เพ่ือประโยชน์ของทุก
ท่านและประชาชนในชุมชนเทศบาล 

ได้ด าเนินการดังนี้ 

๑) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
๒) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากร 
๓) โครงการฝึกอบรมดับเพลิงในอาคาร 
๔) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  
๕) โครงพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๖) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาล 
๗) การศึกษาดูงานนวดแพทย์แผนไทยที่ รพ.หนองวัวซอ 
๘) การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเทศบาล  
๙) โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุขฯ 
๑๐)   โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารกองทุน สปสช.  
๑๑)   โครงการฝึกอบรมให้ความรู้สาธารณภัย   



๔. นโยบายด้านการส่งเสริมและรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 

จะบูรณาการการท างานทั้งฝ่ายปกครอง ต ารวจ ประธานชุมชน อปพร. อสม. และกลุ่มพลังมวลชนในพ้ืนที่ 
โดยฟังความคิดเห็นและให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน เช่น การประชุมร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ 
เพ่ือระดมความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหา และส่งเสริมสนับสนุนให้มีการอยู่เวรยามในชุมชน โครงการชุมชนอุ่นใจ
ปลอดภัยตลอดวัน เช่น จัดให้มีศูนย์เฝ้าระวังภัยตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

ได้ด าเนินการดังนี้ 

๑) ฝึกอบรมวินัยจราจร 
๒) การช่วยเหลือประชาชนจากเหตุวาตภัย 
๓) โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจป้องกันไฟป่าจังหวัดอุดรธานี 
๔) รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม ่
๕) โครงการรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน (ท าบุญถนนหนองอ้อ- โนนหวาย)  
๖) สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนอ าเภอหนองวัวซอ 
๗) โครงการชุดปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 
๘) โครงการพัฒนาระบบปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
๙) ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การรักษาความสงบเรียบร้อย 
๑๐)   โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑๑)   โครงการฝึกอบรมจัดชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 
๑๒)   การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง 
๑๓)   การอ านวยความสะดวกในด้านการจราจรงานบุญประเพณีต่างๆ 

๕. นโยบายด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจเทศบาล 

โดยส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย จัดหาเครื่องมือดับเพลิง เครื่องมือผจญเพลิง และจัดหาอุปกรณ์
การดับเพลิงเบื้องต้นเพ่ือเข้าระงับเหตุ และทันต่อสถานการณ์ในการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น 

ได้ด าเนินการดังนี้ 

๑) โครงการฝึกอบรมดับเพลิงในอาคาร 
๒) โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในเด็กปฐมวัย 
๓) ติดตามตรวจสอบผู้มีพฤติกรรมเก่ียวกับยาเสพติด 
๔) จัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิงในอาคาร 
๕) โครงการปรับปรุงรถยนต์บรรทุกน้ าดับเพลิงอเนกประสงค์ 
๖) จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย (CCTV) 
๗) จัดซื้อเชือกกู้ภัย  
๘) จัดซื้อครุภัณฑเ์ลื่อยโซ่ยนต์ 
๙) จัดซื้อคาราบิเนอร์ เพ่ือใช้ในงานกู้ภัย  
๑๐) จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF ชนิดมือถือ  
๑๑)   จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง เช่น สายส่งน้ าดับเพลิง ชุดดับเพลิง ฯลฯ 



6. นโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในการบริหารงานของเทศบาล นอกจากจะมีหน้าที่ของนายกเทศมนตรีและสภาเทศบาล แล้วภาค
ประชาชนน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นของตน เพ่ือรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของท้องถิ่นให้เกิดผลประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนในเขตเทศบาล เช่น ด้านรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ด้านก าหนดนโยบาย ด้านการตรวจสอบและควบคุม
การปฏิบัติงาน 

ได้ด าเนินการดังนี้ 

๑) ศูนย์ยุติธรรมต าบล 
๒) อาสาสมัครปกป้องสถาบัน 
๓) ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์  
๔) การมีส่วนรวมในการเป็นคณะกรรมการต่างๆ 
๕) การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล    
๖) ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลภูผาแดง       

 - เว็บไซต์เทศบาล ( www.phuphadang.go.th)      
 - เฟซบุ๊คเทศบาล (www.facebook.com/phuphadang     
 - Line เทศบาล          

๗. นโยบายด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 

จะสนับสนุนให้ประชาชนมีการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน 
อสม. หาคนมีความรู้ความสามารถมาท าการฝึกอบรมเพ่ือสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างพอเพียงและทั่วถึง 

ได้ด าเนินการดังนี้ 

๑) ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
๒) โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น 
๓) ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
๔) ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการขนส่ง 
๕) ส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจักสาน 
๖) ซ่อมแซม ปรับปรุงศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 
๗) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
๘) งานกาชาดมะม่วงแฟร์และของดีหนองวัวซอ 
๙) จัดงานประจ าปีทุ่งศรีเมือง"กาชาดโฮมพาแลง แห่บายศรี ธานีผ้าหมี่ขิดอุดรธานี" 
๑๐)   โครงการพระราชด าริในการจัดสรรหมู่บ้าน/ชุมชน 
๑๑)   โครงการประกวดนวัตกรรมดีเด่นประจ าปี 
๑๒)   โครงการนวดแผนไทย 

 

 

 

http://www.phuphadang.go.th/
http://www.facebook.com/phuphadang


8. นโยบายด้านการกีฬาและนันทนาการ 

เพ่ือให้ประชาชนได้หันมาเล่นกีฬา ซึ่งถือว่าการออกก าลังกายเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพพลานามัย
แข็งแรง จะจัดให้มีการแข่งขันกีฬาเพ่ือความสามัคคีในชุมชนในเขตเทศบาลเป็นประจ าทุกปี โดยจัดให้มี 1 หมู่บ้าน 
1 ลานกีฬา พร้อมอุปกรณ์การกีฬา 

ได้ด าเนินการดังนี้ 

๑) โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 
๒) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนในสถานศึกษาต้านยาเสพติด 
๓) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาชนต้านยาเสพติด 
๔) จัดส่งนักกีฬา ประชาชน ตัวแทนเทศบาลเข้าแข่งขันกีฬา 
๕) จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี (ภายใน) 
๖) โครงการแอโรบิกเพ่ือสุขภาพในโรงเรียน 
๗) โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยหลัก 3 อ 
๘) แข่งขนักีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๙) แข่งขันกีฬาเทศบาล 
๑๐)   จัดซื้อวัสดุกีฬา  

9. นโยบายด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

ส่งเสริมให้ประชาชน ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานลูกจ้าง มีคุณธรรมจริยธรรมในการด ารงชีวิต
เพ่ือถือเป็นแบบอย่างและแนวทางแก่เยาวชน ตลอดจนส่งเสริมให้ ลด ละ เลิกอบายมุข :การพนัน และอ่ืนๆ เช่น จัด
ให้มีโครงการอบรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน 

ได้ด าเนินการดังนี้ 

๑) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากร 
๒) โครงการจัดการด้านสุภาวะทางเพศในเยาวชน 
๓) โครงการเดินรณรงค์งดเหล้าช่วงเข้าพรรษา 
๔) งานศพปลอดเหล้า 

๑๐. นโยบายด้านการศึกษา 

การศึกษาถือว่าเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาประเทศ ซึ่งทุกภาคส่วนจะต้องให้ความส าคัญ เพราะเมื่อ
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจก็จะเข้าถึงระบบการเมืองการปกครอง รวมถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ย่อมจะท าให้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บังเกิดเป็นรูปธรรมชัดเจน ซึ่งกิจกรรมที่จะด าเนินการดังนี้ คือ    
 ๑๐.1 ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน      
 ๑๐.๒ สนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนในระบบและนอกระบบ     
 ๑๐.๓ ส่งเสริมและพัฒนาด้านวิชาการให้กับบุคลากรด้านการศึกษาของเทศบาล   
 ๑๐.๔ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ของเทศบาล  
 ๑๐.๕ สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เช่น ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ภาษาต่างประเทศ  



ได้ด าเนินการดังนี้ 

๑) เข้าค่ายวิชาการ 
๒) โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
๓) โครงการทัศน์ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
๔) จัดซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้งให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๕) จัดหาครุภัณฑ์การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบลภูผาแดง  
๖) ปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
๗) พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
๘) สนับสนุนอาหารเสริม (นม) (โรงเรียนในเขตเทศบาล) 
๙) สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
๑๐)   สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) 
๑๑)   สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) 
๑๒)   สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) 
๑๓)   สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
๑๔)   สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตเทศบาล) 
๑๕)   สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
๑๖)   ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบลภูผาแดง 
๑๗)   ภูมิทัศน์งามตา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ 

๑1. นโยบายด้านสาธารณสุข 

  การบริหารด้านสาธารณสุข ถือได้ว่าเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของมนุษย์ ดังค าพูดทีว่่า “ ความไม่มีโรคเป็นลาภอัน
ประเสริฐ” เนื่องจากปัจจุบันกระแสด้านการรณรงค์การรักษาสุขภาพอยู่ในความสนใจของประชาชนทุกเพศทุกวัยซึ่ง
การด าเนินการดังกล่าวจะต้องได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานด้านสาธารณสุข 
โดยกิจกรรมจะมีดังต่อไปนี้         
 11.1 ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้ออกก าลังกาย     
 11.2 จัดหาสถานที่ออกก าลังกาย เช่น ลานกีฬา      
 11.3 ส่งเสริม สนับสนุน รวมถึงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับด าเนินงานของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเทศบาล
 11.4 จัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตส านึกให้รู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด รวมถึงป้องกันและแก้ไขโรคติดต่อโรค 
ระบาด ที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล          
 11.5  จัดให้มีการรักษาความสะอาดบริเวณบ้านเรือน ถนน และท่ีสาธารณะ 

ได้ด าเนินการดังนี้ 

๑) รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 
๒) โครงการ คนบ้านเดียวกัน 
๓) ฝึกอบรมเจ้าของกิจการที่มีอันตรายต่อสุขภาพ 
๔) โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
๕) มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
๖) โครงการ "การจัดการด้านสุขภาวะทางเพศของเยาวชน 



๗) โครงการ Big Cleaning Day รณรงค์เพ่ือป้องกันโรค มือ เท้า ปาก 
๘) โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มเสี่ยงต่อโรคกลุ่ม Metabolic 
๙) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ การท าหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรคติดต่อ 
๑๐)   โครงการส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิตที่ดีแก่นักเรียน 
๑๑)   โครงการส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารก 0-5 ปี   
๑๒)   การอบรมผู้ประกอบการร้านค้าแผงลอย 
๑๓)   โครงการมือปราบลูกน้ ายุงลายในโรงเรียน 
๑๔)   โครงการฟันสวยยิ้มใสร่างกายแข็งแรง 
๑๕)   โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
๑๖)   โครงการ"TO BE NUMBER ONE" 
๑๗)   โครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน  

๑๒. นโยบายด้านการสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม 

การสังคมสงเคราะห์เป็นนโยบายด้านการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จ าเป็นต้องท าให้เกิดความเท่า
เทียมและเสมอภาคครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในเขตเทศบาล ซึ่งกิจกรรมที่จะด าเนินการมีดังนี้ 

๑๒.1 จัดสวัสดิการให้แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ในรูปของเบี้ยยังชีพ   
 ๑๒.๒ ก่อสร้าง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่ผู้ที่ต้อยโอกาสทางสังคม    
 1๒.๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกองทุนหมู่บ้านๆ ละเท่า ๆ กัน เพื่อประกอบอาชีพ สร้างรายได้เสริม 

ได้ด าเนินการดังนี้ 

๑) การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
๒) การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ 
๓) การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
๔) จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ 
๕) โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุในชุมชน 
๖) โครงการอบรมให้ความรู้ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ  
๗) โครงการซ่อมสร้างบ้าน ๑๒๕ ปี ๑๒๕ หลัง (บ้านอุ่นรัก) 
๘) โครงการเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับต าบล  

๑๓. นโยบายด้านการเกษตร 

เนื่องจากราษฎรในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดังนั้น การส่งเสริมการเกษตรจึงเป็นเรื่อง
ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งการที่จะท าให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพมีรายได้เลี้ยงตัวเองได้นั้น จะต้องได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณและด้านวิชาการ ซึ่งกิจกรรมที่จะด าเนินการมีดังต่อไปนี้ 

๑๓.๑ สนับสนุนด้านวิชาการแก่เกษตรกรเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร   
 ๑๓.๒ ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจ รวมถึงการจัดหาพันธุ์ไม้แจกจ่ายเพื่อลดต้นทุน 
 ๑๓.๓ ส่งเสริมให้มีการด าเนินการตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  
 1๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนโรงงานปุ๋ยอินทรีย์ในพ้ืนที่เพ่ือแจกจ่ายเกษตรกรภายในเขตรับผิดชอบ  



 ๑๓.๕ จัดให้มีแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร เช่น การขุดเจาะบ่อบาดาล    
 ๑๓.๖ จัดให้มีตลาดนัดเพ่ือการเกษตร หรือสินค้าที่เทศบาลส่งเสริม 

ได้ด าเนินการดังนี้ 

๑) จัดซื้อวัสดุการเกษตร 
๒) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
๓) โครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน 
๔) จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ  
๕) ร่วมพิธีเปิดตลาดนัดสินค้าการเกษตร 
๖) ร่วมกิจกรรม "อุดรธานีมีรัก ปลูกผักกินเอง" 
๗) งานกาชาดมะม่วงแฟร์ และของดี หนองวัวซอ 

1๔. นโยบายด้านสังคม 

ปัญหาด้านสังคมนับเป็นปัญหาที่มีความเกี่ยวพันกับบุคคลส่วนใหญ่ในสังคม หากไม่ได้รับการแก้ไขหรือขาด
ประสานงานที่ดีจะท าให้กลายเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาของท้องถิ่น กิจกรรมที่จะด าเนินการมีดังนี้  
 ๑๔.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบ 
         การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความโปร่งใส   
 ๑๔.๒ ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัวได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม สร้างความรักความผูกพัน 
         แก่บุคคลในครอบครัว เพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็ง สนองนโยบายบ้านเมืองน่าอยู่ ชุมชนปลอดภัย 

ได้ด าเนินการดังนี้ 

๑) โครงการคนบ้านเดียวกัน 
๒) โครงการประชาสัมพันธ์กองทุน 
๓) ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ 
๔) โครงการศูนย์เพื่อนใจในโรงเรียน (กองทุน สปสช.) 
๕) จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๖) โครงการสานรักและสร้างความอบอุ่นในครอบครัว 
๗) โครงการส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีแก่นักเรียน 
๘) กิจกรรมเสียงตามสาย 

๑๕. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค      
 ในปัจจุบันการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคนั้นยังมีข้อจ ากัดอยู่หลายประการโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเรื่องงบประมาณซึ่งเป็นสาเหตุให้การพัฒนาในเรื่องดังกล่าวไม่เป็นไปตามแผนการพัฒนาเท่าที่ควร ดังนั้น 
เพ่ือการพัฒนาในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคเป็นไปอย่างต่อเนื่องจึงมีนโยบายที่จะ
ด าเนินการ ดังนี้            
 ๑๕.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนและร่องระบายน้ าในเขตเทศบาลให้ประชาชนสามารถสัญจร                  
ไปมาได้สะดวก รวมทั้งเพ่ือล าเลียงผลผลิตทางด้านการเกษตร      
 ๑๕.๒ ขยายเขตไฟฟ้า ไฟสว่าง ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรให้ครอบคลุมพ้ืนที่บริการ   
 1๕.๓ พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 



ได้ด าเนินการดังนี้ 

1) ก่อสร้างถนน คสล. (ซอยศรีอัชฌา)       
 ๒) ก่อสร้างถนน คสล. (ซอยมวย ยอดคีรี)       
 ๓) ก่อสร้างถนน คสล. (ถนนรอบบ้านโนนหวายใต้)       
 ๔) ก่อสร้างถนน คสล. (ซอยประชาอุทิศ 1)       
 ๕) ก่อสร้างถนน คสล. (ซอยสมใจนึก)       
 6) ก่อสร้างถนน คสล. (ซอยข้างวัดป่าพัฒนาธรรม)      
 ๗) ก่อสร้างถนน คสล. (ซอยนายส ารวย ศรีราชสณไทย)      
 8) ก่อสร้างถนน คสล. (ซอยนายพลอย สุตตะชาติ)       
 9) ก่อสร้างถนน คสล. (ถนนสว่างราษฎร์)       
 ๑0)  ก่อสร้างถนนลาดยาง (ถนนแสงอรุณ)       
 11)  ก่อสร้างถนนลาดยาง (ถนนประชาบ ารุง)       
 12)  ก่อสร้างถนนลูกรัง (ซอยหนองกุงพัฒนา)      
 1๓)  ก่อสร้างรางระบายน้ า (ถนนสุขาภิบาล 3)       
 1๔)  ก่อสร้างรางระบายน้ าระบบแรงดึง (ถนนประชาบ ารุง)     
 1๕)  ก่อสร้างฝาระบายน้ า (ถนนกองพัฒนา)       
 16)  ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 

๑๖. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 

ปัจจุบันมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมหลายประการที่ต้องได้รับการฟ้ืนฟู โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดไม้ท าลายป่า 
การท าลายแหล่งน้ า บ่อก าจัดขยะไม่ได้มาตรฐาน ท าให้ผลเสียตามมาหลายประการ เช่น ปัญหา น้ าท่วมภัยแล้ง 
มลภาวะเป็นพิษ พาหะน าโรค แมลงวันและโรคทางเดินหายใจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น จึงมี
นโยบายที่จะด าเนินการ ดังนี้         
 1๖.๑ โครงการส่งเสริมพัฒนากองทุนขยะ การปลูกป่าทดแทน ปลูกป่าชุมชนเพื่อเพ่ิมปริมาณป่า  
 ๑๖.๒ ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามหนองสาธารณะ และสถานที่ราชการให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
 1๖.๓ จัดให้มีการปรับปรุง พัฒนาบ่อขยะของเทศบาล เพ่ือสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อาศัย  
          และท ากินบริเวณใกล้เคียง        
 ๑๖.๔ จัดหาที่ดิน เพ่ือจัดท าบ่อบ าบัดน้ าเสียของเทศบาล 

ได้ด าเนินการดังนี้ 

1) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการจัดการมูลฝอย 
2) โครงการส่งเสริมพัฒนากองทุนฯ สมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิล 
3) ร่วมกิจกรรมถนนสวย เมืองสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Udon Go Clean) 
4) การออกเก็บขยะ และสูบสิ่งปฏิกูลตามสถานจัดงานบุญประเพณีต่างๆ 
5) การออกประชาสัมพันธ์แนวทางการก าจัดขยะอันตรายในชุมชน 
6) การรณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก 
7) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองแวงอึมครึม  
8) ฝึกอบรมเจ้าของกิจการที่มีอันตรายต่อสุขภาพ 



9) โครงการขยายผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
10)   โครงการส่งเสริมพัฒนาคณะกรรมการกองทุนขยะฯ 
11)   โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล 
12)   โครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจทรัพยากร 
13)   จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 
14)   การออกพ่นหมอกควันในโรงเรียนและชุมชน 
15)   กิจกรรมมอบถังขยะให้กับชุมชน 
16)   กองทุนธนาคารขยะรีไซเคิล 
17)   การออกให้บริการดูดส้วม 
18)   โครงการสร้างสวัสดิการชุมชนปลอดขยะ     

17. นโยบายด้านการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

สิ่งที่จะต้องด าเนินการ คือ การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมา
เป็นเวลายาวนาน การท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้สืบไป รวมทั้งความสัมพันธ์กับองค์กรอ่ืน อันจะน ามาซึ่งความ
สมัครสมานสามัคคี เช่น วันส่งท้ายปีเกาต้อนรับปีใหม่ วันสงกรานต์ งานบุญประเพณี วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
ฯลฯ                                                                                                                          

ได้ด าเนินการดังนี้  

1) โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากร 
2) โครงการสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษา  
3) โครงการสืบสารงานประเพณีงานบุญบั้งไฟ หนองอ้อโนนหวาย 
4) โครงการจุดบั้งไฟบวงสรวงดอนปู่ตา  
5) โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง 
6) ร่วมพิธีประทานผ้าพระกฐิน  (จุลกฐิน) 
7) ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล 
8) จัดส่งนักกีฬา ประชาชน ตัวแทนเทศบาล เข้าแข่งขันกีฬา 
9) จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี (ภายใน) เทศบาลต าบลภูผาแดง 
10)   แข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด  

 

๑๘. นโยบายด้านการพัฒนาศักยภาพขององค์กร 

การพัฒนาองค์กร ถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการให้บริการประชาชน เมื่อองค์กรมีความพร้อมทั้งด้าน
บุคลากร วัสดุอุปกรณ์รวมถึงเครื่องมือเครื่องใช้ ก็จะท าให้ประชาชนที่มาขอรับบริการได้รับความสะดวกสบายดังนั้น
จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรโดยการอบรม ศึกษาดูงาน เพ่ือเปิดโลกทัศน์ให้บุคลากรมีความพร้อมที่จะ
พัฒนาองค์กร รวมทั้งความพร้อมในการที่จะบริการประชาชนในเขตพ้ืนที ่

 

 



ได้ด าเนินการดังนี้ 

๑) เช่าระบบสื่อสารงานทะเบียนราษฎร 
๒) อินเตอร์เน็ตรายเดือน  
๓) บ ารุงรักษาและปรับปรุงวัสดุ ครุภัณฑ์จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
๔) จัดซื้อจัดหาวัสดุที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
๕) จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย (CCTV)     
๖) จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 2 ตู้  
๗) จัดซื้อเต็นท์โค้งโครงเหล็ก จ านวน 2 หลัง   
๘) จัดซื้อโต๊ะประชุมสภา 
๙) จัดซื้อเก้าอ้ีประชุม (เก้าอ้ีฟังค าบรรยาย) 
๑๐)   จัดซื้อโต๊ะท างานระดับปฏิบัติการ-ช านาญการ จ านวน 2 ตัว 
๑๑)   จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ ขาเหล็กใหญ่ ขาพับ 4 ขา จ านวน 20 ตัว 
๑๒)   จัดซื้อเก้าอ้ีมีพนักพิง 2 ข้าง จ านวน 4 ตัว   
๑๓)   จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ส านักงาน จ านวน 2 เครื่อง   
๑๔)   จัดซื้อโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ตัว  
๑๕)   จัดซื้อตู้เหล็กแบบเตี้ย บานเลื่อนกระจก จ านวน 2 ตู้   
๑๖)   จัดซื้อและติดตั้งตู้โทรศัพท์ (ตู้สาขา) แบบเต็มระบบ 
๑๗)   จัดซื้อตู้เหล็กแบบเปิด 2 บาน จ านวน 5 ตู้ 
๑๘)   จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) จ านวน 1 เครื่อง  
๑๙)   จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน 2 เครื่อง 
๒๐)   จัดซื้อโต๊ะท างานระดับปฏิบัติการ-ช านาญการ จ านวน 1 ตัว 

๑9. นโยบายเร่งด่วนที่จะเร่งผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

จะต้องเร่งผลักดันโครงการ หรือกิจกรรมที่นอกเหนือจากกิจกรรมที่จะด าเนินการในการบริหารงานทั่วไปให้
เกิดเป็นรูปธรรม เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตบริการและพ้ืนที่ใกล้เคียง ซึ่งมีโครงการที่จะ
ด าเนินการ ดังนี้           
 19.1 จัดซื้อเครื่องขุดเจาะบ่อบาดาล เนื่องจากเทศบาลต าบลภูผาแดง ประชากรในพ้ืนที่ส่วนมากมีอาชีพ
ทางการเกษตร บางปีเกิดภาวะฝนแล้งท าให้ไม่สามารถท าการเกษตรได้ตามฤดูกาล เทศบาลเล็งเห็นความเดือดร้อน
ของคนในชุมชน ดังนั้น เพ่ือเป็นการลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้ แบ่งเบาภาระของประชาชน ช่วยแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน จึงมีนโยบายที่จะซื้อเครื่องจักรมาท าการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรในเขตเทศบาลต าบลภูผาแดง 
 ๑9.๒ ก่อสร้างลานกีฬาประจ าหมู่บ้าน การออกก าลังกายท าให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ มีร่างกายที่
แข็งแรง เนื่องจากในชุมชนขาดสถานที่ในการออกก าลังกาย จ าเป็นจะต้องมีสถานที่จะให้ประชาชนในเขตเทศบาล
ให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติดอย่างทั่วถึงและพอเพียง   
 ๑๙.๓ เปิดกรอบอัตราก าลังครูอัตราจ้าง การขาดแคลนบุคลากรในสถานศึกษาภายในเขตเทศบาลซึ่งมีผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประชาชนในท้องถิ่นจ าเป็นจะต้องสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
เฉพาะด้านตามกลุ่มสาระหลักให้แก่สถานศึกษาให้พอเพียง      
 ๑๙.๔ โครงการกองทุนหมู่บ้าน จัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้มีกองทุนหมู่บ้าน เพ่ือให้ชุมชนได้กู้ยืมไป
ประกอบอาชีพตามท่ีตนถนัด 



ได้ด าเนินการดังนี้ 

๑) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
๒) โครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน 
๓) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่โรงเรียน 
๔) โครงการปรับปรุงรถยนต์บรรทุกน้ าดับเพลิงอเนกประสงค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที ่2 
ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนนิงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานกาชาดมะม่วงแฟร์ และของดีหนองวัวซอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานวันเด็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมวันปิยะมหาราช 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมจิตอาสา ” ชีวติวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารม.ี..เราสร้างไปด้วยกัน ” เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ “ส่งเสรมิสุขภาพผูสู้งอายุด้วยหลัก ๓ อ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพทอ้งถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพระยะสั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภยัพิบตัิประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ งานจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางถนนพัฒนาการ หมู่ที่ 2 ต าบลหนองออ้ 

 

 

 

 

 

โครงการ งานจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางถนนมิตรสัมพันธ์ หมู่ที่ 1 ต าบลโนนหวาย 

 

 

 

 

 

โครงการ งานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ าระบบแรงดึง ซอยศรีเจรญิ หมู่ที่ 3 ต าบลหนองอ้อ 

 

 

 

 

 

โครงการ งานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ า ถนนกองพัฒนา หมูท่ี่ 5 ต าบลโนนหวาย 

 

 

 

 



โครงการ งานก่อสร้างถนน คสล.ซอยสมใจนึก หมู่ที่ 3 ต าบลหนองอ้อ 

 

 

 

 

 

โครงการ งานก่อสร้างถนน คสล.ซอยขา้งวัดป่าพัฒนาธรรม หมูท่ี่ 2 ต าบลโนนหวาย 

 

 

 

 

 

ขุดลอกรางระบายน้ าอดุตัน บ้านพังคี ม.๒ ต.โนนหวาย บริเวณถนนสายอุดร – อูบมุง 

 

 

 

 

 

ขุดลอกรางระบายน้ าอดุตัน บ้านโนนหวายใต้ ม.๕ ต.โนนหวาย บริเวณถนนเจริญศิลป์  

 

 

 

 



กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี (ภายใน)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมวันแม่แห่งชาติศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมถนนสวย เมืองสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดลอ้ม (Udon Go Clean) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


