ประกาศเทศบาลตําบลปาติ้ว
เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีตําบลปาติ้ว
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
***************************************
ตามที่ นายกเทศมนตรีตําบลปาติ้ว ไดแถลงนโยบายการบริหารงานไวตอสภาเทศบาลตําบล
ปาติ้ว เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลปาติ้ว สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เพื่อเปน
แนวทางในการพั ฒนาและแก ไขป ญหาเทศบาลไว หลายด าน ได แก นโยบายการพั ฒนาดานคุณภาพชีวิ ต
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 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนท องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงไดรวบรวมจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบั ติงานตามนโยบาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

นายพิตรพิบูล สิริเรืองธนขัย
( นายพิตรพิบูล สิริเรืองธนชัย )
นายกเทศมนตรีตําบลปาติ้ว

รายงานแสดงผลการปฏิบตั ิงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลตําบลปาติ้ว อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร
www.tessabalpatiu.go.th

คํานํา
“พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ.2552 มาตรา 48 ทศ
กําหนดใหนายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาเทศบาลเปน
ประจําทุกป และใหประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานไวโดยเปดเผยที่สํานักงานเทศบาล ดวย” เพื่อรายงาน
ผลการทํางานใหสภาเทศบาลและประชาชนทราบ เปนประจําทุกป
บัดนี้ เทศบาลตําบลปาติ้ว ไดดําเนินโครงการ/กิจกรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เสร็จสิ้น
แล ว กระผม นายพิ ตรพิ บู ล สิ ริ เ รื องธนชัย นายกเทศมนตรี ตําบลป าติ้ว ไดรั บเลื อกตั้งให ดํารงตําแหน ง
นายกเทศมนตรีตําบลปาติ้ว เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2556 และไดแถลงนโยบายการบริหารงานตอสภาเทศบาล
ตําบลปาติ้ว เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.
2556 จึงไดจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อรายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาเทศบาลตําบลปาติ้วและประชาชนทราบ ตอไป

ผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557
1. นโยบายการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
(1) การจัดการศึกษาอยางทั่วถึง
- สงเสริมการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน
- สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา อนุรักษศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและสืบสานวัฒนธรรม
ของทองถิ่น
- ขยายโอกาสทางการศึกษาแกเยาวชน และผูดอยโอกาสในชุมชน
ผลการดําเนินงาน การจัดการศึกษาอยางทั่วถึง มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ ดังนี้
1. จัดหาวัสดุอุปกรณสําหรับการจัดการเรียนการสอนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปาติ้ว
งบประมาณ 226,100.-บาท
2. จัดหาอาหารเสริม (นม) ใหกับนักเรียนศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปาติ้วและโรงเรียนอนุบาล
ปาติ้วรมโพธาภินันทนุกลู
งบประมาณ 608,996.97บาท
3. อุดหนุนคาอาหารกลางวันใหโรงเรียนปาติ้วรมโพธาภินันทนุกูล
งบประมาณ 632,000.-บาท
4. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
งบประมาณ 172,900.-บาท
5. โครงการจัดหาบุคลากรทางการศึกษาเพือ่ สงเสริมการเรียน การพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของเด็ก
และเยาวชนของเทศบาลตําบลปาติ้ว
งบประมาณ 125,137.-บาท
6. โครงการบริหารงานหองสมุดไอทีและศูนยเรียนรูชุมชน
งบประมาณ 142,575.-บาท
7. โครงการบัณฑิตนอย
งบประมาณ 5,000.-บาท
8. โครงการประชุมผูปกครองนักเรียนปฐมวัย
งบประมาณ 2,000.-บาท
9. โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
งบประมาณ 20,000.-บาท
10. โครงการแขงขันกีฬาภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปาติ้ว 1,2
งบประมาณ 8,000.-บาท
11. โครงการปรับปรุงสนามเด็กเลนศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปาติ้ว 1
งบประมาณ 33,900.-บาท
12. โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ
งบประมาณ 350,000.-บาท
13. โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษาอําเภอปาติ้ว
งบประมาณ 139,000.-บาท
14. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
งบประมาณ 54,000.-บาท
15. โครงการสรงน้ําศาลหลักเมือง รดน้ําขอพรผูสงู อายุและแหรปู เหมือนพระครูโพธาภินันท
งบประมาณ 40,000.-บาท
16. โครงการจัดงานบุญมหาชาติ(บุญผะเหวด) วัดบูรพา ประจําป 2557 งบประมาณ 40,000.-บาท
17. โครงการจัดงานประเพณีปดทองรอยพระพุทธบาทจําลองและปดทองรูปเหมือนพระครูโพธาภินันท
วัดปาสุริยาลัย ประจําป 2557 (บุญเดือนสาม)
งบประมาณ 400,000.-บาท
18. โครงการรวมสืบสานงานประเพณีทองถิ่นจังหวัดยโสธร
งบประมาณ 5,000.-บาท
19. โครงการพาบุตรหลานเขาวัด
งบประมาณ 3,000.-บาท

(2) การจัดการบริการสาธารณสุขที่ดีและทั่วถึง
- ส ง เสริ ม และพั ฒ นาระบบบริ ก ารสาธารณสุ ขที่ เ นนการส ง เสริ ม สุ ขภาพและป อ งกั นควบคุม โรค
ตลอดจนสงเสริมการออกกําลังกาย
- สงเสริมและพัฒนาดานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดลอม
- สงเสริมระบบประกันสุขภาพ โดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุ กลุมคนยากจน และผูดอยโอกาส
ผลการดําเนินงาน การจัดการบริการสาธารณสุขที่ดแี ละทั่วถึง มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ
ดังนี้
1. โครงการเทศบาลตําบลปาติ้วใสใจสงเสริมสุขภาพอนามัยแมและเด็ก
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. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสงู อายุ ผูพกิ าร ผูดอ ยโอกาส ตามหลัก 3 อ
งบประมาณ 30,000.-บาท
7. โครงการ “สนับสนุน ใหประชาชนรวมกันบริจาคโลหิต” เพื่อสํารองคลังเลือดและชวยเหลือผูปวย
ขาดเลือดในยามฉุกเฉิน
งบประมาณ 16,000.-บาท
8. โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข
งบประมาณ 90,000.-บาท
9. จัดหาเครื่องพนหมอกควัน
งบประมาณ 59,000.-บาท
10. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนพฒ
ั นาพื้นที่และปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาล
งบประมาณ 77,273.-บาท
(3) การพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง และการทําเกษตรอินทรียปลอดสารพิษ
- สงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุม ประกอบอาชีพของชุมชน และปรับปรุงจัดหาสถานที่จําหนาย
สินคาของชุมชน
- สงเสริมและการพัฒนาการรวมกลุมของประชาชนในลักษณะของการออมทรัพย หรือสหกรณและ
การสรางเครือขาย
- สนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยีแกเกษตรกร เพือ่ ประโยชนในการเพิ่มผลผลิต หรือการแปรรูป
ผลผลิต
- สนับสนุนสงเสริมการทําเกษตรอินทรียปลอดสารพิษ
- ปรับปรุง และพัฒนาแหลงน้ําเพื่อใชในการอุปโภค และการเกษตรของประชาชน
ผลการดําเนินงาน การพัฒนาระบบเศรษฐกิจพอเพียง และการทําเกษตรอินทรียปลอดสารพิษ
มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ ดังนี้
1. โครงการซอมบํารุงติดตั้งโรงผลิตปุยอินทรียชีวภาพ
งบประมาณ 11,881.-บาท
2. สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนออมวันละ 1 บาท
งบประมาณ 49,680.-บาท

3. สมทบกองทุนสวัสดิการผูสูงอายุเทศบาลตําบลปาติ้ว
งบประมาณ 71,870.-บาท
(4) การพัฒนาสังคมที่ดี
- เสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว และชุมชน พรอมจัดตั้งประชาคมชุมชน
- สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสังคมสงเคราะห โดยเฉพาะครอบครัวผูมีรายไดนอย และผูดอยโอกาส
ในชุมชน
- สรางเครือขายชุมชน โดยใหชุมชนไดรวมมือกันประสานและชวยเหลือซึ่งกันและกัน
- สงเสริมใหชุมชนไดตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและรวมมือปองกันแกไข
ผลการดําเนินงาน การพัฒนาสังคมที่ดี มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ ดังนี้
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. จัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬาใหกบั ชุมชนในเขตเทศบาล
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
- สงเสริมใหชุมชนไดรวมมือกันปองกันตนเอง
- สงเสริมการจัดระเบียบชุมชน
ผลการดําเนินงาน การจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิ น มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ
ดังนี้
1. การใหบริการการแพทยฉุกเฉินแกประชาชนในเขตเทศบาล(กูชีพกูภัย)
2. โครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบประมาณ 99,840.-บาท
3. โครงการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมขังในเขตเทศบาล
งบประมาณ 39,200.-บาท
4. โครงการจัดหาน้ําอุปโภคบริโภคเพื่อปองกันและแกไขปญหาภัยแลง
งบประมาณ 82,000.-บาท

5. โครงการปรับปรุง/ซอมแซม และจัดหาสัญญาณจราจรในเขตเทศบาล
งบประมาณ 74,800.-บาท
6. โครงการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด CCTV ในหมูบ าน/ชุมชน งบประมาณ 56,710.-บาท
7. ติดตั้งโทรทัศนวงจรปด บริเวณอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลปาติ้ว
งบประมาณ 42,500.-บาท
8. โครงการ อปพร. รักษาความสงบเรียบรอยงานประเพณีบุญเดือนสาม
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. โครงการกิจกรรมวัน อปพร.
งบประมาณ 10,000.-บาท
13. การรณรงคประชาสัมพันธแจงเตือนประชาชนในการปองกันสาธารณภัย/ภัยธรรมชาติ ฯลฯ
2. การพัฒนาทางดานสิ่งแวดลอม
(1) การจัดการขยะมูลฝอย
- เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยใหเปนไปตามหลักวิชาการ
- รวมมือกับสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันในการจัดการขยะมูลฝอย
- กระตุนและแสวงหาความรวมมือจากประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย
ผลการดําเนินงานการจัดการขยะมูลฝอย มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ ดังนี้
1. โครงการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ( ไถกลบและขุดบอขยะ)
งบประมาณ 61,950.-บาท
2. จางเหมาบริการขนถายขยะในเขตชุมชนเทศบาลตําบลปาติ้ว
งบประมาณ 365,400.-บาท
3. จัดซื้อถังขยะ
งบประมาณ 92,500.-บาท
4. โครงการธนาคารขยะ
(2) การจัดการระบบระบายน้ําและบําบัดน้ําเสีย
- กอสราง ปรับปรุงระบบระบายน้ําทิง้ ในชุมชนที่ไดมาตรฐาน เพื่อปองกัน แกไขปญหาน้ําทวมขังและเนาเสีย
- ขุดลอกทอระบายน้ํา เพื่อปองกัน แกไขปญหาน้ําทวมขังและเนาเสีย
ไมมีโครงการ/ กิจกรรม ที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2557
(3) การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน
- กอสราง และปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชน และพัฒนาสวนสาธารณะเพื่อเปนสถานทีพ่ ักผอนหยอนใจ
และออกกําลังกาย
- สงเสริมชุมชนใหมีสวนรวมตระหนักถึงความสําคัญในการเพิ่มพื้นทีส่ ีเขียวในชุมชน
ผลการดําเนินงาน การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน มีโครงการ/ กิจกรรมที่ดําเนินการ ดังนี้
1. จางเหมาบริการดูแลสวนสาธารณะและปรับปรุงภูมทิ ัศน ดูแลรักษาความสะอาดภายในเขต
เทศบาล
งบประมาณ 248,908.-บาท
2. โครงการทองถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษพื้นที่สเี ขียว
งบประมาณ 5,000.-บาท

3. นโยบายการพัฒนาดานสาธารณูปโภค และโครงสรางพื้นฐาน
(1) การกอสรางและปรับปรุงถนน
- กอสราง และปรับปรุงถนนสายหลักใหเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมวางทอระบายน้ํา
- กอสราง ซอมแซมและปรับปรุงถนน ซอย ที่ชํารุดใหใชการไดตามปกติ
- พัฒนาและปรับปรุงถนนสายหลักใหมีทางเทาและตนไมตลอดทัง้ สองฝง ตามความเหมาะสม
(2) การปรับปรุงขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
- ขยายเขตระบบไฟฟาสาธารณะทั่วทุกถนน ซอยตางๆ ใหครอบคลุมทั้งเขตเทศบาล
- ติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟาสาธารณะในถนนสายหลักโดยใชโคมไฟขนาดที่ใหแสงสวางเพียงพอและ
ไดมาตรฐาน
(3) การปรับปรุงขยายเขตบริการน้ําประปา
- สนับสนุนการขยายเขตบริการน้ําประปาสวนภูมภิ าคใหทั่วถึงทุกครัวเรือนในเขตเทศบาล
(4) การปรับปรุงขยายบริการโทรศัพทสาธารณะ
- สนับสนุนการขยายบริการโทรศัพทพื้นฐาน(สาธารณะ)ใหทั่วถึงทุกชุมชนในเขตเทศบาล
- สงเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบอินเตอรเน็ตในชุมชน
ผลการดําเนินงานการพัฒนาทางดานสาธารณูปโภค และโครงสรางพื้นฐานมีโครงการ/ กิจกรรม
ที่ดําเนินการ ดังนี้
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 ขุดลอกและปรับปรุงภูมิทัศนหนองหัวลิง (งบประมาณ ป 2556 อยูระหวาง
ดําเนินการ)
งบประมาณ 135,000.-บาท
5. โครงการขยายเขตไฟฟาริมถนนอรุณประเสริฐ หมูที่ 4 (อยูระหวางดําเนินการ)
งบประมาณ 24,492.82บาท
6. โครงการขยายเขตไฟฟาถนนเทศบาล 6 หมูท ี่ 12 (อยูระหวางดําเนินการ)
งบประมาณ 82,074.39บาท
7. โครงการขยายเขตไฟฟาถนนขางวัดปาติ้ว หมูที่ 4 (อยูร ะหวางดําเนินการ)
งบประมาณ 41,813.39บาท
8. โครงการขยายเขตไฟฟาซอยเทศบาล 11 หมูที่ 4 (อยูร ะหวางดําเนินการ)
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. โครงการติดตั้งอินเตอรเน็ตชุมชน
งบประมาณ 90,000.-บาท
4. การพัฒนาดานบริหารจัดการ
(1) การบริการประชาชน
- ปรับปรุงขั้นตอนการใหบริการในดานตางๆ ของเทศบาลใหรวดเร็วทั่วถึง เปนธรรม และเปนที่พอใจ
ของประชาชน
- พัฒนาระบบการใหบริการขอมูลขาวสารของประชาชน
- พัฒนาและปรับปรุงการบริการประชาชนโดยใชเทคนิคการบริหารงานสมัยใหม และใชเทคโนโลยี
ทันสมัยอยางเหมาะสม
ผลการดําเนินงานการบริการประชาชน มีโครงการ/ กิจกรรมที่ดําเนินการ ดังนี้
- เทศบาลตําบลปาติ้วมีการปรับปรุงการใหบริการในดานตางๆ ของเทศบาล ใหรวดเร็ว ทั่วถึง เปน
ธรรมและเป นที่พอใจของประชาชน เชน การบริการจัดเก็บภาษี การบริการงานทะเบียนและบัตร การ
บริการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยติดเชื้อ การจัดเก็บขยะมูลฝอย เปนตน
- มีการพัฒนาระบบการใหบริการขอมูลขาวสารของประชาชน ไดแก
1. การเผยแพรขอมูลขาวสารผานเว็บไซดของเทศบาล www.tessabalpatiu.go.th
2. โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย
งบประมาณ 49,800.-บาท
3. มีศูนยขอมูลขาวสารสําหรับบริการประชาชน
4. การใหบริการสืบคนขอมูลผานระบบอินเตอรเน็ต ณ หองสมุดไอทีและศูนยการเรียนรู
ชุมชน
5. โครงการสงเสริมสนับสนุนศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซือ้ จัดจางขององคกรปกครองสวน
ทองถิน่ ระดับอําเภอ อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร
งบประมาณ 24,605.-บาท
(2) การบริหารจัดการที่ดี
- ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการที่ดีทกุ ขั้นตอนใหโปรงใส ตรวจสอบได
- พัฒนาระบบการจัดเก็บ รวบรวมและนําเสนอขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยยึดประโยชนของประชาชนเปนหลัก
ผลการดําเนินงานการบริหารจัดการที่ดี มีโครงการ/ กิจกรรมที่ดําเนินการ ดังนี้
1. มีการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จและงบประมาณของงานหรือ
โครงการและประกาศใหประชาชนทราบ
2. จัดทําแผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปาย
3. จัดทํ าสื่ อในการประชาสัมพั นธ เชน เสียงตามสาย ปาย แผ นพั บ เว็บไซต สื่ อสิ่งพิมพ หนวย
ประชาสัมพันธเคลื่อนที่ และจดหมายแจงผูเสียภาษี
4. ตรวจสอบจํานวนเงินที่จัดเก็บไดจากรายรับจริง โดยการเปรียบเทียบรายไดแตละปของการจัดเก็บ
รายได
5. ปรับปรุงการใหบริการประชาชนผูเสียภาษี

6. ประชาสัมพันธใหประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว จัดทําคําแนะนําเผยแพรความรู และสงเสริม
ความมีจิตสํานึกในหนาที่เสียภาษีอากรของประชาชน
7. จัดทําโครงการประชาสัมพันธการจัดเก็บรายได
งบประมาณ 22,770.-บาท
8. จัดทําโครงการบริการเคลือ่ นที่ในดานเรงรัดการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่, ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ และ
ภาษีปายของเทศบาลตําบลปาติ้ว
งบประมาณ 10,075.-บาท
(3) การมีสวนรวมของประชาชน
- สนับสนุนกิจกรรมทีเ่ สริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง และสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
บริหารจัดการทุกขั้นตอน
- สงเสริมและจัดตัง้ เวทีประชาคมเพื่อจุดประกายพลังชุมชนในการพัฒนาทองถิ่น
- เตรียมความพรอมของชุมชน อบรมเพิม่ พูนความรูแกแกนนําของชุมชนในการพัฒนาทองถิ่นตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการดําเนินงานการมีสวนรวมของประชาชน มีโครงการ/ กิจกรรมที่ดําเนินการ ดังนี้
1. โครงการจัดงานวันขึ้นปใหม
งบประมาณ 30,000.-บาท
2. โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิรกิ ิติ์ พระบรมราชินีนารถ เนือ่ งในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557
งบประมาณ 40,000.-บาท
3. โครงการจัดกิจกรรมวันปยมหาราช
งบประมาณ 10,000.-บาท
4. โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2557
งบประมาณ 79,015.-บาท
5. โครงการ/กิจกรรมสําคัญตางๆตามนโยบายจังหวัดและรัฐบาล
งบประมาณ 19,800.-บาท
6. โครงการ/กิจกรรมปกปองสถาบัน
งบประมาณ 19,000.-บาท
7. จัดเวทีประชาคมทองถิ่น เพื่อรับทราบสภาพ ปญหาและความตองการของประชาชนและชุมชน
เพื่อใชเปนขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ตามโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)
และแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
งบประมาณ 15,000.-บาท
8. โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมและพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ
ชุมชน
งบประมาณ 52,350.-บาท
9. โครงการเทศบาลพบประชาชน
งบประมาณ 56,500.-บาท
10. โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน
งบประมาณ 9,000.-บาท
11. อุดหนุนชุมชนในการจัดทําแผนชุมชน ตามโครงการจัดทําแผนชุมชน
งบประมาณ 18,000.-บาท
(4) การบริหารสํานักงาน
- พัฒนาเพิ่มทักษะและความรูใหกบั บุคลากร
- ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน
- ปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายไดของเทศบาล
ผลการดําเนินงานการบริหารสํานักงาน มีโครงการ/ กิจกรรมที่ดําเนินการ ดังนี้
1. โครงการจัดงานวันเทศบาล
งบประมาณ 14,500.-บาท

2. วันทองถิ่นไทย
งบประมาณ 500.-บาท
3. โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผูบ ริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล
งบประมาณ 99,880.-บาท
4. โครงการทัศนศึกษาดูงาน การจัดนิทรรศการและเสวนาโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน
คมนาคมขนสงของประเทศ
งบประมาณ 165,100.-บาท
5. ใหทุนการศึกษาตอระดับปริญญาตรี ปริญญาโทแกพนักงานเทศบาล งบประมาณ 29,610.-บาท
6. จัดสงบุคลากรของเทศบาลเขารับการฝกอบรมเพือ่ พัฒนาทักษะและความรูนํามาใชใหเกิด
ประโยชนในการปฏิบัตงิ าน
7. มีการจัดหา พรอมทั้งปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชในสํานักงานใหสามารถปฏิบัตงิ านได
อยางมีประสิทธิภาพ ทั้งยังมีการพัฒนาสถานทีท่ ั้งภายในและภายนอกอาคารใหมีความสวยงาม เปนระเบียบ
เปนทีป่ ระทับใจตอผูม าติดตอราชการ

รวมภาพ

โครงการ/กิจกรรม เดน

นโยบายการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
เทศบาลตําบลปาติ้ว มีการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในเขตเทศบาลใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในทุกดาน ไมวา
จะเป นการจั ดการเรี ยนการสอนระดั บเด็ก เล็ ก และอนุบาล ซึ่ ง
เทศบาลตํ าบลป าติ้วมี ศูนยพั ฒ นาเด็กเล็ ก จํ านวน 2 แห ง คื อ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปาว 1 มีจํานวน นักเรียน 92 คน
และศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เทศบาลตํ า บลป า ติ้ ว 2 มี จํ า นวน
นัก เรียน 38 คน รวมถึง การส งเสริ มและพัฒ นาระบบบริ ก าร
สาธารณสุ ข สนับ สนุนการรวมกลุ ม การประกอบอาชีพ การ
รวมกลุมการออม สนับสนุนกิจกรรมสังคมสงเคราะห ครอบครัวผูมี
รายไดนอยและดอยโอกาสในชุมชน สงเสริมใหชุมชนไดตระหนัก
ถึงพิษภัยของยาเสพติดและรวมมือกันปองกันแกไข การจัดการ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพ ยสิน เพิ่ ม ประสิท ธิภาพในการ
ปอ งกั นและบรรเทาสาธารณภัย การรัก ษาความสงบเรียบร อ ย
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน อีกทั้งยังสงเสริมกิจกรรมทาง
ศาสนา อนุรักษศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและสืบ
สานวัฒนธรรมทองถิ่น อีกดวย

นโยบายการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
เทศบาลตําบลป าติ้ว ให ความสํ าคัญ กั บ
การบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม เปนอยางยิ่ง ไม
ว า จะเป น การกํ า จั ด ขยะมู ล ฝอยในชุ ม ชนและ
บานเรือน โดยเนนประชาชนมีสวนรวม การจัดการ
ระบบระบายน้ําทิ้งในชุมชน มีการขุดลอกทอระบาย
น้ํา เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขังและเนาเสียในชุมชน
มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหกับชุมชน โดยการปรับปรุง
ภู มิ ทั ศ น ใ นชุ ม ชน พั ฒ นาสวนสาธารณะให เ ป น
สถานที่พักผอนหยอนใจและออกกําลังกาย รวมทั้ง
สงเสริมใหชุมชนไดมีสวนรวมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ใหกับชุมชน กิจกรรมปลูกตนไมในชุมชน ปลูกปา
เปนตน

นโยบายการพัฒนาดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน
เทศบาลตําบลปาติ้ว ไดดําเนินการพั ฒนา
ดานสาธารณูป โภคและโครงสร างพื้ นฐาน โดยการ
กอ สร างและปรั บปรุ ง ถนนพร อ มวางท อ ระบายน้ํา
รวมถึงการซอมแซม ปรับปรุงถนน ซอย ตางๆ ที่ชํารุด
เสี ย หายให ส ามารถใช ก ารได ต ามปกติ รวมถึ ง ได
ประสานความรวมมือกับสวนราชการตางๆที่เกี่ยวของ
ในการจัดใหมีและปรับปรุง ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
น้ําประปา และการบริ ก ารโทรศัพ ท สาธารณะ ให
ครอบคลุมและทั่วถึงพื้นที่ในเขตเทศบาล

นโยบายการพัฒนาดานบริหารจัดการ
เทศบาลตําบลปาติ้ว ไดมีการปรั บปรุ งการ
ใหบริการในดานตางๆ ใหรวดเร็ว ทั่วถึง และเปนที่พอใจ
ของประชาชน มีการบริการขอมูลขาวสารผานเว็บไซต
ของเทศบาล www.tessabalpatiu.go.th การบริ หาร
จัดการที่ดี ทุกขั้นตอนใหโปรงใส สามารถตรวจสอบได
รวมถึ ง ส ง เสริ ม ให ป ระชาชนเข ามามี ส วนร วมในการ
พั ฒนาและบริ หารจั ดการ มี การจั ดตั้ งเวที ประชาคม
ทองถิ่นในการพัฒนาชุมชนของตนเอง และมีการพัฒนา
ทักษะความรูใหกับบุคลากรของเทศบาล พรอมทั้งจัดหา
ปรั บปรุ งและพั ฒนาเครื่ องมื อเครื่ องใชและสถานที่ ให
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน

