
 

 

 
 

ประกาศเทศบาลตําบลปาติ้ว 

เรื่อง  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีตําบลปาติ้ว   

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

*************************************** 

  ตามที่  นายกเทศมนตรีตําบลปาติ้ว  ไดแถลงนโยบายการบริหารงานไวตอสภาเทศบาลตําบล

ปาติ้ว  เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลปาติ้ว  สมัยที่ ๒  ครั้งที่  ๑  วันที่  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖   เพื่อเปน

แนวทางในการพัฒนาและแกไขปญหาเทศบาลไวหลายดาน  ไดแก  นโยบายการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต  

นโยบายการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม   นโยบายการพัฒนาดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน  นโยบายการ

พัฒนาดานการบริหารจัดการ  โดยสงเสริมใหประชาชน  ชุมชน  องคกรตางๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชนเขามามีสวน

รวมในการบริหารและการพัฒนารวมกันอยางยั่งยืน  โดยรวมคิด  รวมทํา  รวมตรวจสอบและติดตามประเมินผล

การดําเนินงาน  เพื่อใหการบริหารและพัฒนาบานเมืองมีประสิทธิภาพ  โปรงใส  ตามหลักธรรมาภิบาล  นั้น 

บัดนี้  นายกเทศมนตรีตําบลปาติ้ว  ไดบริหารงานตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาเทศบาลตําบล

ปาติ้ว  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  โดยครอบคลุมอํานาจหนาที่  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  

แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑๓ ) พ.ศ.๒๕๕๒  และพระราชบญัญตัิกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  จึงไดรวบรวมจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ 

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

                     นายพิตรพบิูล  สริิเรืองธนขัย 

                                                        (  นายพิตรพิบูล  สริิเรืองธนชัย  ) 

                                                            นายกเทศมนตรีตําบลปาติ้ว 

 
 

  



 

 

 

 

 
 

รายงานแสดงผลการปฏิบตัิงาน 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

เทศบาลตําบลปาติ้ว  อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร 

www.tessabalpatiu.go.th 



 

 

คํานํา 

 
“พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ.2552 มาตรา 48 ทศ  

กําหนดใหนายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาเทศบาลเปน

ประจําทุกป  และใหประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานไวโดยเปดเผยที่สํานักงานเทศบาล ดวย”  เพื่อรายงาน

ผลการทํางานใหสภาเทศบาลและประชาชนทราบ เปนประจําทุกป   

บัดนี้  เทศบาลตําบลปาติ้ว  ไดดําเนินโครงการ/กิจกรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เสร็จสิ้น

แลว  กระผม  นายพิตรพิบูล  สิริเรืองธนชัย  นายกเทศมนตรีตําบลปาติ้ว  ไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนง

นายกเทศมนตรีตําบลปาติ้ว  เมื่อวันที่   21  เมษายน  2556  และไดแถลงนโยบายการบริหารงานตอสภาเทศบาล

ตําบลปาติ้ว  เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที ่1  เมื่อวันที่  27  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 

2556   จึงไดจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557  เพื่อรายงาน

แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาเทศบาลตําบลปาติ้วและประชาชนทราบ  ตอไป   

 

  



 

 

ผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 

 

1. นโยบายการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 

(1) การจัดการศึกษาอยางท่ัวถึง 

          - สงเสริมการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน 

          - สงเสริมกจิกรรมทางศาสนา อนุรักษศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและสืบสานวัฒนธรรม

ของทองถิ่น 

          - ขยายโอกาสทางการศึกษาแกเยาวชน และผูดอยโอกาสในชุมชน 

  ผลการดําเนินงาน การจัดการศึกษาอยางท่ัวถึง  มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ  ดังน้ี 

 1.  จัดหาวัสดุอุปกรณสําหรับการจัดการเรียนการสอนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปาติ้ว  

                       งบประมาณ  226,100.-บาท 

 2. จัดหาอาหารเสรมิ (นม) ใหกับนักเรียนศูนยพฒันาเดก็เลก็เทศบาลตําบลปาติ้วและโรงเรียนอนุบาล

ปาติ้วรมโพธาภินันทนุกลู               งบประมาณ 608,996.97บาท 

 3.  อุดหนนุคาอาหารกลางวันใหโรงเรียนปาติ้วรมโพธาภินันทนุกูล   งบประมาณ  632,000.-บาท 

 4.  โครงการสนับสนุนคาใชจายการบรหิารสถานศึกษา    งบประมาณ  172,900.-บาท 

 5.  โครงการจัดหาบุคลากรทางการศึกษาเพือ่สงเสรมิการเรยีน การพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของเด็ก

และเยาวชนของเทศบาลตําบลปาติ้ว      งบประมาณ  125,137.-บาท

 6.  โครงการบรหิารงานหองสมุดไอทีและศูนยเรียนรูชุมชน          งบประมาณ  142,575.-บาท 

 7.  โครงการบัณฑิตนอย         งบประมาณ  5,000.-บาท 

 8.  โครงการประชุมผูปกครองนกัเรียนปฐมวัย      งบประมาณ  2,000.-บาท 

 9.  โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ         งบประมาณ   20,000.-บาท 

 10.  โครงการแขงขันกีฬาภายในศูนยพัฒนาเด็กเลก็เทศบาลตําบลปาติ้ว 1,2   

         งบประมาณ  8,000.-บาท 

 11.  โครงการปรับปรงุสนามเด็กเลนศูนยพฒันาเดก็เล็กเทศบาลตําบลปาติ้ว 1  

         งบประมาณ  33,900.-บาท 

 12.  โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ     งบประมาณ 350,000.-บาท 

 13.  โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษาอําเภอปาติ้ว     งบประมาณ  139,000.-บาท 

 14.  โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง        งบประมาณ  54,000.-บาท 

 15.  โครงการสรงน้ําศาลหลกัเมือง รดน้ําขอพรผูสงูอายุและแหรปูเหมือนพระครูโพธาภินันท  

         งบประมาณ  40,000.-บาท 

 16.  โครงการจัดงานบญุมหาชาติ(บุญผะเหวด) วัดบรูพา ประจําป 2557 งบประมาณ  40,000.-บาท 

 17.  โครงการจัดงานประเพณปีดทองรอยพระพทุธบาทจําลองและปดทองรปูเหมอืนพระครโูพธาภินันท  

วัดปาสุริยาลัย ประจําป 2557 (บญุเดอืนสาม)      งบประมาณ  400,000.-บาท 

 18.  โครงการรวมสบืสานงานประเพณทีองถิ่นจังหวัดยโสธร        งบประมาณ  5,000.-บาท  

 19.  โครงการพาบุตรหลานเขาวัด          งบประมาณ  3,000.-บาท 



 

 

 (2) การจัดการบริการสาธารณสขุที่ดีและทั่วถึง 

     - สงเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขที่ เนนการสงเสริมสุขภาพและปองกันควบคุมโรค 

ตลอดจนสงเสริมการออกกําลังกาย 

      - สงเสริมและพัฒนาดานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดลอม 

      - สงเสริมระบบประกันสุขภาพ โดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุ กลุมคนยากจน และผูดอยโอกาส 

 ผลการดําเนินงาน การจัดการบริการสาธารณสุขที่ดแีละทั่วถึง มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ  

ดังน้ี 

 1.  โครงการเทศบาลตําบลปาติ้วใสใจสงเสริมสุขภาพอนามยัแมและเดก็   

งบประมาณ  13,200.-บาท 

 2.  โครงการรณรงคปองกันโรคไขเลือดออก        งบประมาณ 47,900.-บาท 

3.  โครงการรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาในสุนัขและแมว งบประมาณ  30,000.-บาท 

4.  โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิต เทศบาลตําบลปาติ้ว   

        งบประมาณ  20,000.-บาท 

5.  โครงการชุมชนคนเทศบาลปลอดวัณโรค         งบประมาณ   7,000.-บาท 

6.  โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตผูสงูอายุ ผูพกิาร ผูดอยโอกาส ตามหลกั 3 อ   

        งบประมาณ   30,000.-บาท 

7.  โครงการ “สนับสนุน ใหประชาชนรวมกันบริจาคโลหิต” เพื่อสํารองคลังเลือดและชวยเหลือผูปวย

ขาดเลือดในยามฉุกเฉิน            งบประมาณ 16,000.-บาท 

8.  โครงการพฒันาระบบบรกิารสาธารณสุข    งบประมาณ 90,000.-บาท 

9.  จัดหาเครื่องพนหมอกควัน     งบประมาณ 59,000.-บาท 

10.  โครงการปรับปรงุภูมิทัศนพฒันาพื้นที่และปรับปรงุอาคารตลาดสดเทศบาล   

         งบประมาณ 77,273.-บาท 

   (3) การพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง และการทาํเกษตรอินทรียปลอดสารพิษ 

      - สงเสรมิและสนบัสนุนการรวมกลุมประกอบอาชีพของชุมชน  และปรับปรงุจัดหาสถานที่จําหนาย

สินคาของชุมชน 

      - สงเสรมิและการพฒันาการรวมกลุมของประชาชนในลักษณะของการออมทรพัย หรอืสหกรณและ

การสรางเครือขาย 

      - สนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยีแกเกษตรกร เพือ่ประโยชนในการเพิ่มผลผลิต หรือการแปรรูป

ผลผลิต 

- สนับสนุนสงเสริมการทําเกษตรอินทรียปลอดสารพิษ 

- ปรับปรุง และพัฒนาแหลงน้ําเพื่อใชในการอุปโภค และการเกษตรของประชาชน 

     ผลการดําเนินงาน การพัฒนาระบบเศรษฐกิจพอเพียง และการทําเกษตรอินทรียปลอดสารพิษ 

มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ  ดังน้ี 

1.  โครงการซอมบํารุงติดต้ังโรงผลิตปุยอินทรียชีวภาพ  งบประมาณ  11,881.-บาท  

2.  สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนออมวันละ 1 บาท   งบประมาณ  49,680.-บาท 



 

 

3.  สมทบกองทุนสวัสดิการผูสูงอายุเทศบาลตําบลปาติ้ว  งบประมาณ  71,870.-บาท 

(4) การพัฒนาสังคมที่ดี 

           - เสรมิสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว และชุมชน พรอมจัดตั้งประชาคมชุมชน 

      - สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสงัคมสงเคราะห โดยเฉพาะครอบครัวผูมีรายไดนอย และผูดอยโอกาส 

ในชุมชน 

           - สรางเครือขายชุมชน โดยใหชุมชนไดรวมมือกันประสานและชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

           - สงเสรมิใหชุมชนไดตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและรวมมอืปองกันแกไข 

   ผลการดําเนินงาน การพัฒนาสังคมที่ดี  มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ  ดังน้ี 

1.  โครงการบานมั่นคงเพื่อคนยากจนในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว งบประมาณ  80,000.-บาท 

2.  โครงการสงเคราะหศพผูยากไร     งบประมาณ  12,000.-บาท 

3.  ใหการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการและผูปวยติดเชื้อ  งบประมาณ  2,601,300.-บาท 

4.  โครงการจัดหาเครื่องนุงหมกันหนาวสําหรับผูสูงอายุ ผูยากไร และผูดอยโอกาส ในเขตเทศบาล

ตําบลปาติ้ว        งบประมาณ  90,000.-บาท  

5.  โครงการแขงขันกีฬา “เทศบาลตําบลปาติ้วฟุตซอลคัพ”ครั้งที่ 1 งบประมาณ  20,000.-บาท  

6.  โครงการแขงขันกีฬาชุมชน/หมูบานสัมพันธตานยาเสพติด  งบประมาณ 50,000.บาท 

7.  โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬามวลชน “อําเภอปาติ้วคัพ”  

งบประมาณ  8,490.-บาท 

8.  โครงการแขงขันกีฬา “ไทคัพ” มหกรรมกีฬาทองถิ่นแหงประเทศไทยจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 13 

         งบประมาณ  2,395.-บาท  

9.  จัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬาใหกบัชุมชนในเขตเทศบาล  งบประมาณ  31,602.-บาท 

10. โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ประจําป 2557 (อุดหนุนอําเภอปาติ้ว)         

          งบประมาณ  20,000.-บาท 

11.  โครงการกิจกรรมเดินรณรงค เนื่องในวันตอตานยาเสพติด งบประมาณ  10,000.-บาท 

(5) การจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

           - เพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบรอย ความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

           - สงเสรมิใหชุมชนไดรวมมอืกันปองกันตนเอง 

           - สงเสรมิการจัดระเบียบชุมชน 

   ผลการดําเนินงาน การจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ   

ดังน้ี 

1.  การใหบริการการแพทยฉุกเฉินแกประชาชนในเขตเทศบาล(กูชีพกูภัย) 

2.  โครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   งบประมาณ  99,840.-บาท 

 3.  โครงการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมขังในเขตเทศบาล งบประมาณ  39,200.-บาท 

4.  โครงการจัดหาน้ําอุปโภคบริโภคเพื่อปองกันและแกไขปญหาภัยแลง  

งบประมาณ  82,000.-บาท 



 

 

 5.  โครงการปรับปรงุ/ซอมแซม และจัดหาสญัญาณจราจรในเขตเทศบาล    

งบประมาณ   74,800.-บาท 

6.  โครงการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด CCTV ในหมูบาน/ชุมชน งบประมาณ   56,710.-บาท 

7.  ติดตั้งโทรทัศนวงจรปด บริเวณอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลปาติ้ว 

งบประมาณ   42,500.-บาท 

 8.  โครงการ อปพร. รกัษาความสงบเรียบรอยงานประเพณบีุญเดือนสาม 

งบประมาณ   15,000.-บาท 

 9.  โครงการตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนชวงเทศกาลปใหม 2557 งบประมาณ   20,000.-บาท 

 10.  โครงการตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนชวงเทศกาลสงกรานต 2557  

งบประมาณ   20,000.-บาท 

 11.  โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.)   งบประมาณ  131,800.-บาท 

12.  โครงการกจิกรรมวัน อปพร.  งบประมาณ   10,000.-บาท  

 13.  การรณรงคประชาสมัพันธแจงเตือนประชาชนในการปองกันสาธารณภัย/ภัยธรรมชาติ  ฯลฯ 

2. การพัฒนาทางดานสิ่งแวดลอม 

(1) การจัดการขยะมูลฝอย 

- เพิ่มประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการขยะมลูฝอยใหเปนไปตามหลักวิชาการ 

           - รวมมือกบัสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันในการจัดการขยะมูลฝอย 

           - กระตุนและแสวงหาความรวมมือจากประชาชนในการจัดการขยะมลูฝอย 

       ผลการดําเนินงานการจัดการขยะมูลฝอย  มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ  ดังน้ี 

1.  โครงการกําจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล ( ไถกลบและขุดบอขยะ) งบประมาณ  61,950.-บาท 

2.  จางเหมาบรกิารขนถายขยะในเขตชุมชนเทศบาลตําบลปาติ้ว งบประมาณ  365,400.-บาท 

3.  จัดซื้อถงัขยะ       งบประมาณ   92,500.-บาท 

   4.  โครงการธนาคารขยะ       

(2) การจัดการระบบระบายนํ้าและบําบัดนํ้าเสีย 

- กอสราง ปรับปรุงระบบระบายน้ําทิง้ในชุมชนที่ไดมาตรฐาน เพื่อปองกัน แกไขปญหาน้ําทวมขงัและเนาเสยี 

          - ขุดลอกทอระบายน้ํา  เพื่อปองกัน แกไขปญหาน้ําทวมขังและเนาเสีย 

           ไมมีโครงการ/ กิจกรรม  ที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

(3) การเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวในชุมชน 

           - กอสราง และปรบัปรุงภูมิทัศนในชุมชน และพฒันาสวนสาธารณะเพื่อเปนสถานทีพ่ักผอนหยอนใจ

และออกกําลงักาย 

      - สงเสริมชุมชนใหมีสวนรวมตระหนักถึงความสําคัญในการเพิ่มพื้นทีส่ีเขียวในชุมชน 

ผลการดําเนินงาน การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน  มีโครงการ/ กิจกรรมที่ดําเนินการ  ดังน้ี 

1.  จางเหมาบรกิารดูแลสวนสาธารณะและปรบัปรุงภูมทิัศน ดูแลรักษาความสะอาดภายในเขต

เทศบาล          งบประมาณ   248,908.-บาท 

2.  โครงการทองถิ่นไทย  รวมใจภักดิ์ รักษพื้นที่สเีขียว  งบประมาณ     5,000.-บาท 



 

 

 

3. นโยบายการพัฒนาดานสาธารณูปโภค และโครงสรางพื้นฐาน 

(1) การกอสรางและปรับปรุงถนน 

           - กอสราง และปรบัปรุงถนนสายหลกัใหเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมวางทอระบายนํ้า 

           - กอสราง ซอมแซมและปรับปรงุถนน ซอย ที่ชํารดุใหใชการไดตามปกต ิ

           - พัฒนาและปรบัปรุงถนนสายหลักใหมีทางเทาและตนไมตลอดทัง้สองฝง ตามความเหมาะสม 

(2) การปรับปรุงขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 

           - ขยายเขตระบบไฟฟาสาธารณะทั่วทุกถนน ซอยตางๆ ใหครอบคลมุทั้งเขตเทศบาล 

           - ติดตั้งปรบัปรุงระบบไฟฟาสาธารณะในถนนสายหลักโดยใชโคมไฟขนาดที่ใหแสงสวางเพียงพอและ

ไดมาตรฐาน   

    (3) การปรับปรุงขยายเขตบริการนํ้าประปา 

           - สนับสนุนการขยายเขตบรกิารน้ําประปาสวนภูมภิาคใหทั่วถึงทุกครัวเรือนในเขตเทศบาล 

(4) การปรับปรุงขยายบริการโทรศัพทสาธารณะ 

- สนับสนุนการขยายบรกิารโทรศัพทพื้นฐาน(สาธารณะ)ใหทั่วถึงทุกชุมชนในเขตเทศบาล 

           - สงเสรมิ และสนับสนุนการติดตั้งระบบอินเตอรเนต็ในชุมชน       

           ผลการดําเนินงานการพัฒนาทางดานสาธารณูปโภค และโครงสรางพื้นฐานมีโครงการ/ กิจกรรม           

ที่ดําเนินการ  ดังน้ี 

 1.  โครงการขยายไหลทาง คสล. ถนนเทศบาล 6 หมูที่ 4 (อยูระหวางดําเนินการ) 

           งบประมาณ  148,000.-บาท 

 2.  โครงการกอสรางหองน้ําบริเวณสวนสาธารณะขางโรงเรียนปาติ้ววิทยา  (อยูระหวางดําเนินการ) 

         งบประมาณ  180,000.-บาท 

 3.  โครงการกอสรางศาลาพักผูโดยสาร    งบประมาณ    73,000.-บาท 

 4.  โครงการกอสราง ขุดลอกและปรบัปรุงภูมิทัศนหนองหัวลิง  (งบประมาณ ป 2556 อยูระหวาง               

ดําเนินการ)        งบประมาณ   135,000.-บาท 

 5.  โครงการขยายเขตไฟฟาริมถนนอรุณประเสริฐ หมูที่ 4 (อยูระหวางดําเนินการ)  

งบประมาณ  24,492.82บาท 

 6.  โครงการขยายเขตไฟฟาถนนเทศบาล 6 หมูที่ 12  (อยูระหวางดําเนินการ)  

งบประมาณ  82,074.39บาท 

 7.  โครงการขยายเขตไฟฟาถนนขางวัดปาติ้ว หมูที่ 4 (อยูระหวางดําเนินการ)   

         งบประมาณ  41,813.39บาท 

 8.  โครงการขยายเขตไฟฟาซอยเทศบาล 11 หมูที่ 4 (อยูระหวางดําเนินการ)   

งบประมาณ  44,098.91บาท 

 9.  โครงการขยายเขตจําหนายน้ําประปา  ซอยเทศบาล 8 หมูที่ 5 (อยูระหวางดําเนินการ)   

         งบประมาณ  80,000.-บาท 



 

 

 10.  โครงการขยายเขตจําหนายน้ําประปา ซอยเทศบาล 18  หมูที่ 12 (อยูระหวางดําเนินการ)   

         งบประมาณ  46,900.-บาท 

 11.  โครงการติดตั้งอนิเตอรเน็ตชมุชน    งบประมาณ     90,000.-บาท 

4. การพัฒนาดานบริหารจัดการ 

        (1) การบริการประชาชน  

           - ปรับปรงุขั้นตอนการใหบริการในดานตางๆ ของเทศบาลใหรวดเร็วทั่วถึง เปนธรรม และเปนที่พอใจ               

ของประชาชน 

- พัฒนาระบบการใหบริการขอมูลขาวสารของประชาชน 

- พัฒนาและปรับปรุงการบริการประชาชนโดยใชเทคนิคการบริหารงานสมัยใหม และใชเทคโนโลยี

ทันสมัยอยางเหมาะสม 

           ผลการดําเนินงานการบริการประชาชน มีโครงการ/ กิจกรรมที่ดําเนินการ ดังน้ี 

- เทศบาลตําบลปาติ้วมีการปรับปรุงการใหบริการในดานตางๆ ของเทศบาล  ใหรวดเร็ว ทั่วถึง เปน

ธรรมและเปนที่พอใจของประชาชน  เชน  การบริการจัดเก็บภาษี  การบริการงานทะเบียนและบัตร  การ             

บริการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยติดเชื้อ การจัดเก็บขยะมูลฝอย เปนตน 

-  มีการพัฒนาระบบการใหบริการขอมูลขาวสารของประชาชน  ไดแก   

1.  การเผยแพรขอมลูขาวสารผานเว็บไซดของเทศบาล  www.tessabalpatiu.go.th   

2.  โครงการปรับปรงุระบบเสียงตามสาย   งบประมาณ  49,800.-บาท 

     3.  มีศูนยขอมูลขาวสารสําหรบับริการประชาชน 

     4.  การใหบรกิารสืบคนขอมลูผานระบบอินเตอรเน็ต ณ หองสมุดไอทีและศูนยการเรียนรู

ชุมชน 

     5.  โครงการสงเสรมิสนับสนุนศูนยรวมขอมลูขาวสารการจัดซือ้จัดจางขององคกรปกครองสวน

ทองถิน่ระดับอําเภอ  อําเภอปาติ้ว  จงัหวัดยโสธร    งบประมาณ  24,605.-บาท 

(2) การบริหารจัดการที่ด ี

- ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการที่ดีทกุขั้นตอนใหโปรงใส ตรวจสอบได 

          - พัฒนาระบบการจัดเก็บ รวบรวมและนําเสนอขอมลูอยางมีประสิทธิภาพ 

        - เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยยึดประโยชนของประชาชนเปนหลัก 

ผลการดําเนินงานการบริหารจัดการที่ดี มีโครงการ/ กิจกรรมที่ดําเนินการ ดังน้ี 

 1.  มีการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง  กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จและงบประมาณของงานหรือ

โครงการและประกาศใหประชาชนทราบ       

 2.  จัดทําแผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปาย 

 3.  จัดทําสื่อในการประชาสัมพันธ เชน  เสียงตามสาย  ปาย แผนพับ เว็บไซต  สื่อสิ่งพิมพ  หนวย

ประชาสัมพันธเคลื่อนที่ และจดหมายแจงผูเสียภาษี 

 4.  ตรวจสอบจํานวนเงินที่จัดเก็บไดจากรายรับจริง  โดยการเปรียบเทียบรายไดแตละปของการจัดเก็บ

รายได 

 5.  ปรับปรุงการใหบริการประชาชนผูเสียภาษี 



 

 

 6.  ประชาสัมพันธใหประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว จัดทําคําแนะนําเผยแพรความรู และสงเสริม

ความมีจิตสํานึกในหนาที่เสียภาษีอากรของประชาชน 

 7.  จัดทาํโครงการประชาสัมพนัธการจดัเก็บรายได   งบประมาณ  22,770.-บาท 

 8.  จัดทาํโครงการบรกิารเคลือ่นที่ในดานเรงรดัการจัดเก็บภาษีบํารงุทองที่, ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ และ

ภาษีปายของเทศบาลตําบลปาติ้ว      งบประมาณ  10,075.-บาท 

(3) การมีสวนรวมของประชาชน 

           - สนับสนุนกิจกรรมทีเ่สริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง และสงเสรมิใหประชาชนเขามามสีวนรวมในการ

บรหิารจัดการทุกขั้นตอน 

- สงเสริมและจัดตัง้เวทปีระชาคมเพื่อจุดประกายพลังชุมชนในการพัฒนาทองถิ่น 

   - เตรียมความพรอมของชุมชน อบรมเพิม่พูนความรูแกแกนนําของชุมชนในการพัฒนาทองถิ่นตาม

หลักเศรษฐกจิพอเพียง 

ผลการดําเนินงานการมีสวนรวมของประชาชน  มีโครงการ/ กิจกรรมท่ีดําเนินการ ดังน้ี 

       1.  โครงการจัดงานวันขึ้นปใหม     งบประมาณ  30,000.-บาท 

 2.  โครงการจัดกจิกรรมเฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระนางเจาสิรกิิติ์ พระบรมราชินีนารถ  เนือ่งในโอกาส

มหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557   งบประมาณ  40,000.-บาท 

 3.  โครงการจัดกจิกรรมวันปยมหาราช    งบประมาณ  10,000.-บาท 

 4.  โครงการกจิกรรมเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระ

ชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2557     งบประมาณ  79,015.-บาท 

 5.  โครงการ/กจิกรรมสาํคัญตางๆตามนโยบายจงัหวัดและรฐับาล งบประมาณ  19,800.-บาท 

 6.  โครงการ/กจิกรรมปกปองสถาบัน    งบประมาณ  19,000.-บาท 

 7.  จัดเวทปีระชาคมทองถิ่น  เพื่อรบัทราบสภาพ ปญหาและความตองการของประชาชนและชุมชน

เพื่อใชเปนขอมลูในการจดัทําแผนพัฒนาทองถิ่น ตามโครงการจัดทําแผนพฒันาสามป (พ.ศ.2558-2560) 

และแผนยทุธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)             งบประมาณ 15,000.-บาท 

 8.  โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อสงเสรมิการมสีวนรวมและพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ

ชุมชน         งบประมาณ   52,350.-บาท 

 9.  โครงการเทศบาลพบประชาชน              งบประมาณ  56,500.-บาท 

 10.  โครงการสงเสรมิสนบัสนุนการจัดทําแผนชุมชน     งบประมาณ   9,000.-บาท 

 11.  อุดหนุนชุมชนในการจัดทําแผนชุมชน ตามโครงการจัดทําแผนชุมชน   

งบประมาณ 18,000.-บาท 

(4) การบริหารสํานักงาน 

- พัฒนาเพิ่มทกัษะและความรูใหกบับุคลากร 

           - ปรับปรงุและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน 

           - ปรับปรงุและพัฒนาการจัดเกบ็รายไดของเทศบาล 

ผลการดําเนินงานการบริหารสํานักงาน มีโครงการ/ กิจกรรมท่ีดําเนินการ ดังน้ี 

 1.  โครงการจัดงานวันเทศบาล     งบประมาณ  14,500.-บาท 



 

 

 2.  วันทองถิ่นไทย      งบประมาณ      500.-บาท 

 3.  โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผูบรหิาร/สมาชิกสภาเทศบาล 

              งบประมาณ  99,880.-บาท 

4.  โครงการทัศนศึกษาดูงาน การจัดนิทรรศการและเสวนาโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน

คมนาคมขนสงของประเทศ      งบประมาณ  165,100.-บาท 

5.  ใหทุนการศึกษาตอระดบัปรญิญาตร ีปรญิญาโทแกพนักงานเทศบาล งบประมาณ  29,610.-บาท 

6.  จัดสงบุคลากรของเทศบาลเขารบัการฝกอบรมเพือ่พัฒนาทักษะและความรูนํามาใชใหเกิด

ประโยชนในการปฏิบัตงิาน 

7.  มีการจัดหา พรอมทั้งปรับปรงุและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชในสํานักงานใหสามารถปฏิบัตงิานได

อยางมีประสิทธิภาพ  ทั้งยังมีการพฒันาสถานทีท่ั้งภายในและภายนอกอาคารใหมีความสวยงาม เปนระเบียบ 

เปนทีป่ระทับใจตอผูมาติดตอราชการ 
  



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมภาพ 
 

 

โครงการ/กิจกรรม เดน 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

นโยบายการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 
  

เทศบาลตําบลปาติ้ว  มีการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในเขตเทศบาลใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี    ในทุกดาน  ไมวา

จะเปนการจัดการเรียนการสอนระดับเด็กเล็กและอนุบาล  ซึ่ง

เทศบาลตําบลปาติ้วมีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  2  แหง  คือ  

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปาว 1  มีจํานวน  นักเรียน  92 คน  

และศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปาติ้ว  2  มีจํานวน  

นักเรียน  38 คน  รวมถึงการสงเสริมและพัฒนาระบบบริการ

สาธารณสุข  สนับสนุนการรวมกลุมการประกอบอาชีพ  การ

รวมกลุมการออม สนับสนุนกิจกรรมสังคมสงเคราะห ครอบครัวผูมี

รายไดนอยและดอยโอกาสในชุมชน สงเสริมใหชุมชนไดตระหนัก

ถึงพิษภัยของยาเสพติดและรวมมือกันปองกันแกไข การจัดการ

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบรอย 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน อีกทั้งยังสงเสริมกิจกรรมทาง

ศาสนา อนุรักษศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและสืบ

สานวัฒนธรรมทองถิ่น อีกดวย 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

นโยบายการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

 

เทศบาลตําบลปาติ้ว  ใหความสําคัญกับ

การบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม เปนอยางยิ่ง ไม

วาจะเปน  การกําจัดขยะมูลฝอยในชุมชนและ

บานเรือน  โดยเนนประชาชนมีสวนรวม  การจัดการ

ระบบระบายน้ําทิ้งในชุมชน มีการขุดลอกทอระบาย

น้ํา เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขังและเนาเสียในชุมชน  

มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหกับชุมชน  โดยการปรับปรุง

ภูมิทัศนในชุมชน พัฒนาสวนสาธารณะใหเปน

สถานที่พักผอนหยอนใจและออกกําลังกาย  รวมทั้ง

สงเสริมใหชุมชนไดมีสวนรวมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ใหกับชุมชน  กิจกรรมปลูกตนไมในชุมชน  ปลูกปา 

เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

นโยบายการพัฒนาดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน 

 

เทศบาลตําบลปาติ้ว  ไดดําเนินการพัฒนา

ดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน  โดยการ

กอสรางและปรับปรุง ถนนพรอมวางทอระบายน้ํา  

รวมถึงการซอมแซม ปรับปรุงถนน ซอย ตางๆ ที่ชํารุด

เสียหายใหสามารถใชการไดตามปกติ  รวมถึงได

ประสานความรวมมือกับสวนราชการตางๆที่เกี่ยวของ  

ในการจัดใหมีและปรับปรุง ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ  

น้ําประปา และการบริการโทรศัพท สาธารณะ ให

ครอบคลุมและทั่วถึงพื้นที่ในเขตเทศบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

นโยบายการพัฒนาดานบริหารจัดการ 

 

เทศบาลตําบลปาติ้ว  ไดมีการปรับปรุงการ

ใหบริการในดานตางๆ ใหรวดเร็ว ทั่วถึง และเปนที่พอใจ

ของประชาชน   มีการบริการขอมูลขาวสารผานเว็บไซต

ของเทศบาล www.tessabalpatiu.go.th การบริหาร

จัดการที่ดี   ทุกขั้นตอนใหโปรงใส สามารถตรวจสอบได 

รวมถึงสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ

พัฒนาและบริหารจัดการ  มีการจัดตั้งเวทีประชาคม

ทองถิ่นในการพัฒนาชุมชนของตนเอง  และมีการพัฒนา

ทักษะความรูใหกับบุคลากรของเทศบาล พรอมทั้งจัดหา 

ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ให

เหมาะสมในการปฏิบัติงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


