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คํานํา 
 

“พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13 ) พ.ศ.2552 มาตรา 48 ทศ  กําหนดให�
นายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได�แถลงไว�ต4อสภาเทศบาลเป7นประจําทุกป9  และให�
ประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานไว�โดยเป:ดเผยท่ีสํานักงานเทศบาลด�วย”  เพ่ือรายงานผลการทํางานให�สภาเทศบาล
และประชาชนทราบ เป7นประจําทุกป9   

กระผม นายพิตรพิบูล  สิริเรืองธนชัย  นายกเทศมนตรีตําบลป?าต้ิว  ได�รับเลือกต้ังให�ดํารงตําแหน4ง
นายกเทศมนตรีตําบลป?าต้ิว  เม่ือวันท่ี   21  เมษายน  2556  และได�แถลงนโยบายการบริหารงานต4อสภาเทศบาลตําบลป?า
ต้ิว  เม่ือคราวประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1  เม่ือวันท่ี  27  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556  จึงได�จัดทํา
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย  ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายท่ีได�แถลงไว�ต4อสภาเทศบาลตําบลป?าต้ิวและประชาชนทราบ  ต4อไป   

 
 
 
 

  



 
 

สารบัญ 
 

             หน:า 
                    

นโยบายการพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต        1-3 
นโยบายการพัฒนาด�านสิ่งแวดล�อม         3-4 
นโยบายการพัฒนาด�านสาธารณูปโภคและโครงสร�างพ้ืนฐาน      4-5 
นโยบายการพัฒนาด�านการบริหารจัดการ        5-7 
ภาคผนวก 
รวมภาพ โครงการ/กิจกรรมเด4น 
นโยบายของนายกเทศมนตรีตําบลป?าต้ิว 

 
 
  



ผลการดําเนินงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีตําบลป$าติ้ว ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2561 
 

1. นโยบายการพัฒนาด:านคุณภาพชีวิต 
(1) การจัดการศึกษาอยBางท่ัวถึง 

-  ส4งเสริมการเรียนการสอนข้ันพ้ืนฐานท้ังในระบบและนอกระบบโรงเรียน 
-  ส4งเสริมกิจกรรมทางศาสนา อนุรักษKศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปLญญาท�องถ่ินและสืบสานวัฒนธรรมของท�องถ่ิน 
-  ขยายโอกาสทางการศึกษาแก4เยาวชน และผู�ด�อยโอกาสในชุมชน 

ผลการดําเนินงาน การจัดการศึกษาอยBางท่ัวถึง  มีโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ  ดังนี้ 
1. ค4าจัดการเรียนการสอนสําหรับศูนยKพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลป?าต้ิว   

งบประมาณ 234,600.-บาท 
2. จัดหาอาหารเสริม (นม) ให�กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลป?าต้ิว  ศูนยKพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลป?าต้ิวและโรงเรียนอนุบาลป?าต้ิวร4มโพธาภินันทKนุกูล        งบประมาณ  635,210.78บาท 
3. อุดหนุนค4าอาหารกลางวันให�โรงเรียนป?าต้ิวร4มโพธาภินันทKนุกูล งบประมาณ 586,880.-บาท  
4. โครงการสนับสนุนค4าใช�จ4ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)  

งบประมาณ 739,200.-บาท 
5. โครงการจัดหาบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือส4งเสริมเพ่ือส4งเสริมการเรียนการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของ

เด็ก และเยาวชนของเทศบาลตําบลป?าต้ิว      งบประมาณ 5,400.-บาท 
6. โครงการบริหารงานห�องสมุดไอทีและศูนยKเรียนรู�ชุมชน  งบประมาณ  119,386.-บาท 
7. โครงการปLจฉิมนิเทศ      งบประมาณ 882.90บาท 
8. โครงการวันไหว�ครู      งบประมาณ  540.-บาท 
9. โครงการประชุมผู�ปกครอง     งบประมาณ  4,000.-บาท 
10. โครงการจัดงานประเพณีบุญบ้ังไฟ    งบประมาณ  265,334.80บาท 
11. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง    งบประมาณ  14,460.-บาท 
12. โครงการจัดงานสรงน้ําศาลหลักเมือง รดน้ําขอพรผู�สูงอายุและแห4รูปเหมือนหลวงปู?โพธาภินันทK

          งบประมาณ 49,983.-บาท 
13. โครงการพาบุตรหลานเข�าวัดงบประมาณ      งบประมาณ 5,000.-บาท 
14. โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีบุญบ้ังไฟ จ.ยโสธร ประจําป9 2561 

งบประมาณ 20,000.-บาท 
15. โครงการส4งเสริมและอนุรักษKภูมิปLญญาท�องถ่ินด�านศิลปวัฒนธรรมท�องถ่ิน 

 งบประมาณ 20,000.- บาท 
16. โครงการจัดต้ังโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลป?าต้ิว  งบประมาณ 15,000.-บาท 

(2)  แนวทางการพัฒนาสBงเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข 
-  ส4งเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขท่ีเน�นการส4งเสริมสุขภาพและปQองกันควบคุมโรค  

ตลอดจนส4งเสริมการออกกําลังกาย 
-  ส4งเสริมและพัฒนาด�านสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล�อม 
-  ส4งเสริมระบบประกันสุขภาพ  โดยเฉพาะกลุ4มผู�สูงอายุ กลุ4มคนยากจน และผู�ด�อยโอกาส 

ผลการดําเนินงาน การจัดการบริการสาธารณสุขท่ีดีและท่ัวถึง มีโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ  ดังนี้ 
1. โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ�า     งบประมาณ 29,460.-บาท 
2. โครงการควบคุมโรคระบาดในชุมชน(ตามช4วงท่ีระบาด  งบประมาณ 9,200.-บาท 
3. โครงการตรวจคัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง  งบประมาณ 5,000.-บาท 
4. โครงการควบคุมโรควัณโรค/เอดสKในชุมชน   งบประมาณ 4,900.- บาท 



5. โครงการแอโรบิคเพ่ือสุขภาพ     งบประมาณ  13,514.-บาท 
6. โครงการรณรงคKปQองกันโรคไข�เลือดออก    งบประมาน  39,800.-บาท 
7. โครงการรณรงคKรับบริจาคโลหิต     งบประมาณ  10,000.-บาท 
8. อุดหนุนชุมชนตามโครงการพระราชดําริ ดังนี้ 

8.1 โครงการอบรมหมอหมู4บ�านในพระราชประสงคK  งบประมาณ 50,000.-บาท 
8.2 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน   งบประมาณ 30,000.-บาท   
8.3 โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาวะเด็ก งบประมาณ 20,000.-บาท 
8.4 โครงการรณรงคKและแก�ไขปLญหายาเสพติด To be number one (ศูนยKเพ่ือนใจวยัรุ4นในชุมชน/

หมู4บ�าน)          งบประมาณ 20,000.-บาท 
9.  โครงการตรวจสุขาภิบาลสถานประกอบการ   งบประมาณ  5,450.-บาท 
10.  โครงการปรับปรุง/ต4อเติมอาคารเพิงพักข�างตลาดสดเทศบาลต4อเติมอาคารป:Zงย4างตลาดสด 

         งบประมาณ 230,000.-บาท 
11. โครงการโรงเรียนสร�างสุขผู�สูงอายุและผู�พิการ(สปสช.)  งบประมาณ 96,000.-บาท 
12. โครงการใส4ใจอนามัยแม4และเด็ก(สปสช.)   งบประมาณ  8,080.-บาท 
13. โครงการแก�ไขโรคมะเร็งตับและท4อน้ําดี(สปสช.)   งบประมาณ 26,150.-บาท 
14. โครงการตรวจคัดกรองเบาหวาน/ความดัน(สปสช.)  งบประมาณ 40,250.-บา  

(3)  การพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง และการทําเกษตรอินทรียIปลอดสารพิษ 
-  ส4งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ4มประกอบอาชีพของชุมชน  และปรับปรุงจัดหาสถานท่ีจําหน4ายสินค�าของ

ชุมชน 
- ส4งเสริมและการพัฒนาการรวมกลุ4มของประชาชนในลักษณะของการออมทรัพยK หรือสหกรณKและการสร�าง  

เครือข4าย 
- สนับสนุนการถ4ายทอดเทคโนโลยีแก4เกษตรกร เพ่ือประโยชนKในการเพ่ิมผลผลิต หรือการแปรรูปผลผลิต  
- สนับสนุนส4งเสริมการทําเกษตรอินทรียKปลอดสารพิษ 
- ปรับปรุง และพัฒนาแหล4งน้ําเพ่ือใช�ในการอุปโภค และการเกษตรของประชาชน 

ผลการดําเนินงาน การพัฒนาระบบเศรษฐกิจพอเพียง และการทําเกษตรอินทรียIปลอดสารพิษ 
มีโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ  ดังนี้ 

  1.  สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนออมวันละ 1 บาท    งบประมาณ  50,000.-บาท 
   2.  สมทบกองทุนสวัสดิการผู�สูงอายุเทศบาลตําบลป?าต้ิว   งบประมาณ  90,000.-บาท 

(4) การพัฒนาสังคมท่ีดี 
  -  เสริมสร�างความเข�มแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชน  พร�อมจัดต้ังประชาคมชุมชน 
  - ส4งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสังคมสงเคราะหK  โดยเฉพาะครอบครัวผู�มีรายได�น�อยและผู�ด�อยโอกาส
ในชุมชน 

  -  ส4งเสริมให�ชุมชนได�ตระหนักถึงพิษของยาเสพติดและร4วมมือปQองกันแก�ไข 
ผลการดําเนินงาน  การพัฒนาสังคมท่ีดี  มีโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ ดังนี้ 

1. โครงการบ�านม่ันคงเพ่ือคนยากจนในเขตเทศบาลตําบลป?าต้ิว  งบประมาณ   20,000.-บาท 
2. โครงการส4งเสริมอาชีพให�กับประชาชนในเขตเทศบาล  งบประมาณ  23,875.-บาท 
3. จ4ายเบ้ียยงัชีพผู�สูงอาย ุ      งบประมาณ  2,893,600.-บาท 
4. จ4ายเบ้ียยังชีพผู�พิการ      งบประมาณ  638,400.-บาท 
5. จ4ายเบ้ียผู�ป?วยเอดสK      งบประมาณ  6,000.-บาท 
6. โครงการฝ\กอบรมเยาวชนปQองกันและแก�ไขปLญหายาเสพติดในชุมชนในเขตเทศบาลตําบลป?าต้ิว 

          งบประมาณ  40,875.-บาท 



  7. โครงการกิจกรรมเดินรณรงคKวันต4อต�านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) งบประมาณ 6,311.60บาท 
  8. โครงการปQองกันและแก�ไขปLญหายาเสพติด(อุดหนุนอําเภอป?าต้ิว) งบประมาณ  10,000.-บาท 

9.  โครงการจัดการแข4งขันกีฬา     งบประมาณ  60,760.-บาท 
(5) การจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยIสิน 
 - เพ่ิมประสิทธิภาพในการปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร�อยความปลอดภัย 

          ในชีวิตและทรัพยKสิน 
  - ส4งเสริมให�ชุมชนได�ร4วมมือกันปQองกันตนเอง  
  - ส4งเสริมการจัดระเบียบชุมชน 

ผลการดําเนินงาน การจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยIสิน มีโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ ดังนี้ 
1. โครงการฝ\กซ�อมแผนปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย   8,070.-บาท 
2. โครงการกิจกรรมวัน อปพร.      11,370.-บาท 
3. โครงการปQองกันและแก�ไขปLญหาน้ําท4วมขังในเขตเทศบาลตําบลป?าต้ิว 4,885.-บาท 
4. โครงการฝ\กอบรมทบทวน อปพร.เทศบาลตําบลป?าต้ิว   72,269.-บาท 
 5. โครงการ อปพร.รักษาความสงบเรียบร�อยงานประเพณีบุญเดือนสาม  13,550.-บาท 
 6. โครงการปQองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช4วงเทศกาลป9ใหม4  21,801-.-บาท 
 7. โครงการปQองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช4วงเทศกาลสงกรานตK  19,292.90.-บาท 
 8. โครงการให�บริการการแพทยKฉุกเฉิน  
 9.  การเตรียมการปQองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาลตําบลป?าต้ิว 
10. โครงการปQองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตเทศบาลตําบลป?าต้ิว 34,140.-บาท 
11. โครงการติดต้ังกล�องวงจรป:ดในชุมชน เขตเทศบาลตําบลป?าต้ิว  179,000.-บาท 
12. โครงการจัดการจราจรในเขตเทศบาลตําบลป?าต้ิว 
  (1) ติดต้ังสัญญาณไฟจราจร (สี่แยกไฟแดง) งบประมาณแขวงทางหลวงยโสธร 
 13.  ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบ จํานวน 2 จุด    49,000.-บาท 
 14. จัดซ้ือเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง   2,800.-บาท 
 15. จัดซ้ือเครื่องสูบน้ํา แบบหอยโข4ง (มอเตอรKไฟฟQา) สูบน้ําได� 1,130 ลิตรต4อนาที จํานวน 1 เครื่อง  

           14,000.-บาท 
  16. จัดซ้ือวงล�อเก็บสายดับเพลิงสําหรับติดต้ังบนรถบรรทุกน้ํา จํานวน 1 ชุด 30,000.-บาท 
  17. จัดซ้ือถังน้ําแบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จํานวน 3 ถัง  19,200.-บาท 
 
2. การพัฒนาทางด:านส่ิงแวดล:อม 

(1)  การจัดการขยะมูลฝอย 
  - เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให�เป7นไปตามหลักวิชาการ 
  - ร4วมมือกับส4วนราชการและองคKกรปกครองส4วนท�องถ่ินด�วยกันในการจัดการขยะมูลฝอย 
  - กระตุ�นและแสวงหาความร4วมมือจากประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 

ผลการดําเนินงานการจัดการขยะมูลฝอย  มีโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ  ดังนี้ 
1. โครงการชุมชนจัดการขยะครบวงจร    งบประมาณ  76,175.- บาท 

(2)  การจัดการระบบระบายน้ําและบําบัดน้ําเสีย 
-  ก4อสร�าง ปรับปรุงระบบระบายน้ําท้ิงในชุมชนท่ีได�มาตรฐานเพ่ือปQองกัน แก�ไขปLญหาน้ําท4วมขัง 

 และเน4าเสีย 
-  ขุดลอกท4อระบายน้ําเพ่ือปQองกัน แก�ไขปLญหาน้ําท4วมขังและเน4าเสีย 

  



ผลการดําเนินงานการจัดการระบบระบายน้ําและบําบัดน้ําเสีย  มีโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ  ดังนี้ 
1. โครงการวางท4อระบายน้ํา คสล. ถนนเทศบาล 5 หมู4 5 ต.โพธิ์ไทร  อ.ป?าต้ิว จ.ยโสธร 

งบประมาณ 271,000 บาท   
2. โครงการวางท4อระบายน้ํา คสล. ถนนเทศบาล 6 หมู4 4 ต.โพธิ์ไทร  อ.ป?าต้ิว จ.ยโสธร 

งบประมาณ 34,700 บาท 
3. โครงการวางท4อระบายน้ํา คสล. ถนนเทศบาล 8 หมู4 5 ต.โพธิ์ไทร  อ.ป?าต้ิว จ.ยโสธร 

งบประมาณ 368,000 บาท   
4. โครงการวางท4อระบายน้ํา คสล. ซอยเทศบาล 4 หมู4 12 ต.โพธิ์ไทร  อ.ป?าต้ิว จ.ยโสธร 

งบประมาณ 92,700 บาท   
5. โครงการวางท4อระบายน้ํา คสล. ซอยเทศบาล 12 หมู4 12 ต.โพธิ์ไทร  อ.ป?าต้ิว จ.ยโสธร 

งบประมาณ 35,000 บาท 
(3) การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในชุมชน 

- ก4อสร�าง และปรับปรุงภูมิทัศนKในชุมชน และพัฒนาสวนสาธารณะเพ่ือเป7นสถานท่ีพักผ4อนหย4อนใจ 
และออกกําลังกาย 

- ส4งเสริมชุมชนให�มีส4วนร4วมตระหนักถึงความสําคัญในการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในชุมชน 
ผลการดําเนินงาน การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในชุมชน  มีโครงการ/ กิจกรรมท่ีดําเนินการ  ดังนี้ 

  1.  โครงการ รักน้ํา รักป?า รักษาแผ4นดิน    งบประมาณ  7,335.-บาท 
  2.  โครงการ/กิจกรรมสําคัญต4างๆตามนโยบายจังหวัดและรัฐบาล              

         (1)  โครงการคลองสวยน้ําใสคนไทยมีความสุขและบูรณาการกําจัดผักตบชวารูปแบบประชารัฐ
          งบประมาณ  8,125.-บาท 

3. จ�างเหมาบริการดูแลสวนสาธารณะและปรับปรุงภูมิทัศนKในเขตเทศบาล ปรับปรุงภูมิทัศนKและดูแล
รักษาความสะอาดภายในชุมชน        งบประมาณ 357,000 บาท 
 
3.  นโยบายด:านสาธารณูปโภคและโครงสร:างพ้ืนฐาน 

(1) การกBอสร:างและปรับปรุงถนน  
            - ก4อสร�าง และปรับปรุงถนนสายหลักให�เป7นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร�อมวางท4อระบายน้ํา 
            - ก4อสร�าง ซ4อมแซมและปรับปรุงถนน ซอย ท่ีชํารุดให�ใช�การได�ตามปกติ 
            - พัฒนาและปรับปรุงถนนสายหลักให�มีทางเท�าและต�นไม�ตลอดท้ังสองฝLcง ตามความเหมาะสม 

ผลการดําเนินงาน การกBอสร:างและปรับปรุงถนน  มีโครงการ/ กิจกรรมท่ีดําเนินการ  ดังนี้ 
  1.  โครงการก4อสร�างถนน คสล. ซอยเทศบาล 11  หมู4 4  ต.โพธิ์ไทร  อ.ป?าต้ิว จ.ยโสธร 

กันเงินงบประมาณ 338,000 บาท 
  2.  โครงการก4อสร�างถนน คสล. ถนนเทศบาล 7  หมู4 4  ต.โพธิ์ไทร  อ.ป?าต้ิว จ.ยโสธร 

งบประมาณอําเภอป?าต้ิว 
3.  โครงการก4อสร�างถนน คสล. ซอยเทศบาล 8  หมู4 5  ต.โพธิ์ไทร  อ.ป?าต้ิว จ.ยโสธร 

กันเงินงบประมาณ 321,000.-บาท 
4.  โครงการก4อสร�างถนน คสล. ซอยเทศบาล 18  หมู4 12  ต.โพธิ์ไทร  อ.ป?าต้ิว จ.ยโสธร 

งบประมาณ 406,000.-บาท 
5.  โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟLลทKติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 6 พร�อมเส�นจราจร  หมู4 4  

ต.โพธิ์ไทร  อ.ป?าต้ิว จ.ยโสธร (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)    งบประมาณ 800,000.-บาท 
6. โครงการก4อสร�างถนน คสล.ซอยเทศบาล 18 หมู4 4 ต.โพธิ์ไทร  อ.ป?าต้ิว จ.ยโสธร (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

        งบประมาณ 929,000.-บาท 



7.  โครงการก4อสร�างทางเท�าพร�อมวางท4อระบายน้ําถนนอรุณประเสริฐ (บางส4วน) (ดําเนินการโดยแขวง
ทางหลวงยโสธร)   

8. ติดต้ังสัญญาณไฟจราจร (สี่แยกไฟแดง) (ดําเนินการโดยแขวงทางหลวงยโสธร) 
(2)  การปรับปรุงขยายเขตไฟฟQาสาธารณะ 

-  ขยายเขตระบบไฟฟQาสาธารณะท่ัวทุกถนน ซอยต4างๆ ให�ครอบคลุมท้ังเขต 
-  ติดต้ังปรับปรุงระบบไฟฟQาสาธารณะในถนนสายหลักโดยใช�โคมไฟขนาดท่ีให�แสงสว4างเพียงพอ และได�

มาตรฐาน  
ผลการดําเนินงาน การปรับปรุงขยายเขตไฟฟQาสาธารณะ มีโครงการ/ กิจกรรมท่ีดําเนินการ  ดังนี้ 

  1.  โครงการขยายเขตไฟฟQา ซอยเทศบาล 4  หมู4 12 ต.โพธิ์ไทร  งบประมาณ   28,976.31 บาท 
  2.  โครงการขยายเขตไฟฟQา ซอยเทศบาล 16 หมู4 4 ต.โพธิ์ไทร    งบประมาณ   52,828.58 บาท 

3.  โครงการขยายเขตไฟฟQา ถนนเทศบาล 6 หมู4 12 ต.โพธิ์ไทร    งบประมาณ   19,579.01 บาท 
ซอยเทศบาล 4  หมู4 12 ต.โพธิ์ไทร อยู4ระหว4างดําเนินการโดยการไฟฟQาส4วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร 

(3)  การปรับปรุงขยายเขตบริการน้ําประปา 
- สนับสนุนการขยายเขตบริการน้ําประปาส4วนภูมิภาคให�ท่ัวถึงทุกครัวเรือนในเขตเทศบาล  

ผลการดําเนินงาน การปรับปรุงขยายเขตบริการน้ําประปา มีโครงการ/ กิจกรรมท่ีดําเนินการ  ดังนี้ 
-  ดําเนินการโดยการประปาส4วนภูมิภาคสาขาอํานาจเจริญ   

 
4. การพัฒนาด:านบริหารจัดการ 

(1) การบริการประชาชน 
  -  ปรับปรุงข้ันตอนการให�บริการในด�านต4างๆ ของเทศบาลให�รวดเร็วท่ัวถึง เป7นธรรม และเป7นท่ีพอใจ
ของประชาชน  
             -  พัฒนาระบบการให�บริการข�อมูลข4าวสารของประชาชน 
  -   พัฒนาและปรับปรุงการบริการประชาชนโดยใช�เทคนิคการบริหารงานทันสมัยใหม4 และใช�เทคโนโลยี
ทันสมัยอย4างเหมาะสม  

ผลการดําเนินงานการบริการประชาชน มีโครงการ/ กิจกรรมท่ีดําเนินการ ดังนี้ 
  1.  เทศบาลตําบลป?าต้ิว  มีการปรับปรุงการให�บริการในด�านต4างๆ ของเทศบาลให�รวดเร็วท่ัวถึงเป7นธรรม
และเป7นท่ีพึงพอใจของประชาชน เช4น การบริการจัดเก็บภาษี การบริการงานทะเบียนและบัตร การบริการจ4ายเบ้ียยังชีพ
ผู�สูงอายุ ผู�พิการและผู�ป?วยติดเชื้อ การจัดเก็บขยะมูลฝอย การให�บริการการแพทยKฉุกเฉิน  1669  เป7นต�น 
  2.  การเผยแพร4ข�อมูลข4าวสารผ4านเว็บไซดKเทศบาล www.tessabalpatiu.go.th 
  3.  มีศูนยKข�อมูลข4าวสารเทศบาลตําบลป?าต้ิวสําหรับบริการประชาชน 
  4.  การให�บริการสืบค�นข�อมูลผ4านระบบอินเตอรKเน็ต  ณ ห�องสมุดศูนยKไอทีและเรียนรู�ชุมชน 

5. โครงการติดต้ังอินเตอรKเน็ตชุมชน        งบประมาณ 19,500.-บาท 
6.  โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย    งบประมาณ  150,000.-บาท 

(2) การบริหารจัดการท่ีดี 
-  ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการท่ีดีทุกข้ันตอนให�โปร4งใส  ตรวจสอบได� 
-  พัฒนาระบบการจัดเก็บ  รวบรวมและนําเสนอข�อมูลอย4างมีประสิทธิภาพ 
-  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยยึดประโยชนKของประชาชนเป7นหลัก 

 ผลการดําเนินงานการบริหารจัดการท่ีดี  มีโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ  ดังนี้ 
1.  มีการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ�าง กําหนดระยะเวลาแล�วเสร็จและงบประมาณของงานหรือ

โครงการและประกาศให�ประชาชนทราบ 
2.  จัดทําแผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  ภาษีบํารุงท�องท่ี  และภาษีปQาย   



3. จัดทําสื่อในการประชาสัมพันธK  เช4น  ประกาศเสียงตามสาย  ปQาย  แผ4นพับ  เว็บไซตK  สื่อสิ่งพิมพK  
หน4วยประชาสัมพันธKเคลื่อนท่ี  และจดหมายแจ�งผู�เสียภาษี 

4.  ตรวจสอบจํานวนเงินท่ีจัดเก็บได�จากรายรับจริง  โดยเปรียบเทียบรายได�แต4ละป9ของการจัดเก็บ
รายได� 

5.  ปรับปรุงการให�บริการประชาชนผู�เสียภาษี 
6.  ประชาสัมพันธKให�ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลป?าต้ิว  จัดทําคําแนะนําเผยแพร4ความรู� และส4งเสริม

ความมีจิตสํานึกในหน�าท่ีเสียภาษีของประชาชน  
(3) การมีสBวนรBวมของประชาชน 

     - สนับสนุนกิจกรรมท่ีเสริมสร�างชุมชนให�เข�มแข็ง และส4งเสริมให�ประชาชนเข�ามามีส4วนร4วมในการ  
บริหารจัดการทุกข้ันตอน 
  - ส4งเสริมและจัดต้ังเวทีประชาชนเพ่ือจุดประกายพลังชุมชนในการพัฒนาท�องถ่ิน 
  - เตรียมความพร�อมของชุมชน อบรมเพ่ิมพูนความรู�แก4แกนนําของชุมชนในการพัฒนาท�องถ่ินตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
 ผลการดําเนินงานการมีสBวนรBวมของประชาชน  มีโครงการ/ กิจกรรมท่ีดําเนินการ ดังนี้ 
  1. โครงการจัดงานวันข้ึนป9ใหม4      12,000.-บาท 
  2. โครงการจัดงานวันแม4แห4งชาติ 12 สิงหา      19,581.20.-บาท 
  3. โครงการจัดกิจกรรมวันป:ยมหาราช     2,500.-บาท 
  4. โครงการ/กิจกรรมสําคัญต4างๆตามนโยบายจังหวัดและรัฐบาล               
   (1) โครงการเตรียมการและสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ      230,545.-บาท 
  5. โครงการ/กิจกรรมปกปQองสถาบันสําคัญของชาติ(ไม4ได�ใช4งบประมาณ) 
  6. โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และวันสําคัญ(อุดหนุนอําเภอป?าต้ิว) 10,000.-บาท 
  7. สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยKยุติธรรมชุมชนเทศบาลตําบลป?าต้ิว (ไม4ได�ใช�งบประมาณ) 
  8. โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพและส4งเสริมการมีส4วนร4วมของคณะกรรมการชุมชน 
           50,545.-บาท 
    9. โครงการส4งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน (ดําเนินการตามโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 

(4) การบริหารสํานักงาน 
  - พัฒนาเพ่ิมทักษะและความรู�ให�กับบุคลากร 

         - ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช�งานและสถานท่ีปฏิบัติงาน 
  - ปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได�ของเทศบาล 

ผลการดําเนินงานการบริหารสํานักงาน มีโครงการ/ กิจกรรมท่ีดําเนินการ ดังนี้ 
   1. โครงการจัดงานวันเทศบาล     งบประมาณ 8,000.-บาท 

   2. วันท�องถ่ินไทย (ไม4ได�ใช�งบประมาณ) 
             3. โครงการฝ\กอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู�บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล  

งบประมาณ  93,350.-บาท 
              4. โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานพนักงานเทศบาล/พนักงานจ�าง 

งบประมาณ  151,660.-บาท 
       5.  จัดส4งบุคลากรของเทศบาลเข�ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะและความรู�นํามาใช�ให�เกิดประโยชนK
สูงสุดในการปฏิบัติงาน 
  6. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได�     งบประมาณ 29,945 บาท 



  7.  จัดหาพัสดุอุปกรณKของสํานักงาน พร�อมท้ังปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช�ในสํานักงานให�
สามารถปฏิบัติงานได�อย4างมีประสิทธิภาพ  พร�อมท้ังจัดเก็บเอกสารให�เป7นระเบียบเรียบร�อยสะดวกต4อการค�นหา   
  8.  จัดทําโครงการประชาสัมพันธKการจัดเก็บรายได�     งบประมาณ  8,390  บาท 
  9.  โครงการปรับปรุงข�อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยKสิน   งบประมาณ 83,640 บาท  

10. โครงการบริการเต็มท่ีจัดเก็บภาษีถึงบ�านประจําป9   งบประมาณ 10,000 บาท 
  



นโยบายการพัฒนาด:านคุณภาพชีวิต 
  

 เทศบาลตําบลป?าต้ิว  มีการพัฒนาและส4งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดี    
ในทุกด�าน  ไม4ว4าจะเป7นการจัดการเรียนการสอนระดับ
เด็กเล็กและอนุบาล  ซ่ึงเทศบาลตําบลป?าต้ิวมีโรงเรียน
จํานวน 1 แห4ง คือ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลป?าต้ิว 
นักเรียนจํานวน 126 คน และมีศูนยKพัฒนาเด็กเล็ก  
จํานวน  1  แห4ง  คือ  ศูนยKพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลป?า
ต้ิว นักเรียนจํานวน  29 คน รวมถึงการส4งเสริมและ
พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข  สนับสนุนการรวมกลุ4ม
การประกอบอาชีพ  การรวมกลุ4มการออม สนับสนุน
กิจกรรมสังคมสงเคราะหK ครอบครัวผู�มีรายได�น�อยและ
ด�อยโอกาสในชุมชน ส4งเสริมให�ชุมชนได�ตระหนักถึงพิษ
ภัยของยาเสพติดและร4วมมือกันปQองกันแก�ไขการ
จัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยKสิน  เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปQองกันและบรรเทา-   สาธารณภัย 
การรักษาความสงบเรียบร�อย ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยKสิน อีกท้ังยังส4งเสริมกิจกรรมทางศาสนา 
อนุรักษKศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปLญญาท�องถ่ินและสืบ
สานวัฒนธรรมท�องถ่ิน อีกด�วย 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นโยบายการพัฒนาด:านส่ิงแวดล:อม 
 

เทศบาลตําบลป?าต้ิว  ให�ความสําคัญกับการ
บริหารจัดการด�านสิ่งแวดล�อม เป7นอย4างยิ่ง ไม4ว4าจะเป7น 
โครงการคลองสวย  น้ําใส  การกําจัดขยะมูลฝอยใน
ชุมชนและบ�านเรือน โดยเน�น การมีส4วนร4วมของ
ประชาชน  การจัดการระบบระบายน้ําท้ิงในชุมชน มี
การขุดลอกท4อระบายน้ํา เพ่ือแก�ไขปLญหาน้ําท4วมขัง
และเน4าเสียในชุมชน การทําความสะอาดในชุมชน มี
การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให�กับชุมชน  โดยการปรับปรุงภูมิ
ทัศนKในชุมชน พัฒนาสวนสาธารณะให�เป7นสถานท่ี
พักผ4อนหย4อนใจและออกกําลังกาย  รวมท้ังส4งเสริมให�
ชุมชนได�มีส4วนร4วมในการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให�กับชุมชน  
กิจกรรมปลูกต�นไม�ในชุมชน  ปลูกป?า เป7นต�น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  



นโยบายการพัฒนาด:านสาธารณูปโภคและโครงสร:างพ้ืนฐาน 
 

เทศบาล ตํ าบลป? า ต้ิ ว   ได� ดํ า เนิ นการ พัฒนาด� าน
สาธารณูปโภคและโครงสร�างพ้ืนฐาน  โดยการก4อสร�างและ
ปรับปรุง ถนนพร�อมวางท4อระบายน้ํา  รวมถึงการซ4อมแซม 
ปรับปรุงถนน ซอย ต4างๆ ท่ีชํารุดเสียหายให�สามารถใช�การได�
ตามปกติ  รวมถึงได�ประสานความร4วมมือกับส4วนราชการต4างๆท่ี
เก่ียวข�อง  ในการจัดให�มีและปรับปรุง ขยายเขตไฟฟQาสาธารณะ  
น้ําประปา และการบริการโทรศัพทK สาธารณะ ให�ครอบคลุมและ
ท่ัวถึงพ้ืนท่ีในเขตเทศบาล 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                          
 



นโยบายการพัฒนาด:านบริหารจัดการ 
 
เทศบาลตําบลป?าต้ิว  ได� มีการปรับปรุ งการ

ให�บริการในด�านต4างๆ ให�รวดเร็ว ท่ัวถึง และเป7นท่ีพอใจของ
ประชาชน มีการบริการข�อมูลข4าวสารผ4านเว็บไซดKของเทศบาล   
www.tessabalpatiu.go.th มี ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ท่ี ดี 
ทุกข้ันตอนให�โปร4งใส สามารถตรวจสอบได� รวมถึงส4งเสริมให�
ประชาชนเข�ามามีส4วนร4วมในการพัฒนาและบริหารจัดการ  มี
การจัดต้ังเวทีประชาคมท�องถ่ินในการพัฒนาชุมชนของตนเอง  
และมีการพัฒนาทักษะความรู�ให�กับบุคลากรของเทศบาล 
พร�อมท้ังจัดหา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช�และ
สถานท่ีให�เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



นโยบายของนายกเทศมนตรีตําบลป$าติ้ว 
นายพิตรพิบูล  สิริเรืองธนชัย  นายกเทศมนตรีตําบลป$าติ้ว 

แถลงตBอสภาเทศบาลตําบลป$าติ้ว  เม่ือวันท่ี  27  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2556 
.................................................................................. 

 
1. นโยบายด:านการพัฒนาด:านคุณภาพชีวิต 
          (1) การจัดการศึกษาอยBางท่ัวถึง 
                - ส4งเสริมการเรียนการสอนข้ันพ้ืนฐานท้ังในระบบและนอกระบบโรงเรียน 
                - ส4งเสริมกิจกรรมทางศาสนา อนุรักษKศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปLญญาท�องถ่ินและสืบสานวัฒนธรรมของ
ท�องถ่ิน 
               - ขยายโอกาสทางการศึกษาแก4เยาวชน และผู�ด�อยโอกาสในชุมชน 
          (2) การจัดการบริการสาธารณสุขท่ีดีและท่ัวถึง 
               - ส4งเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขท่ีเน�นการส4งเสริมสุขภาพและปQองกันควบคุมโรค ตลอดจน
ส4งเสริมการออกกําลังกาย 
               - ส4งเสริมและพัฒนาด�านสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล�อม 
               - ส4งเสริมระบบประกันสุขภาพ โดยเฉพาะกลุ4มผู�สูงอายุ กลุ4มคนยากจน และผู�ด�อยโอกาส 
          (3) การพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง และการทําเกษตรอินทรียIปลอดสารพิษ 
                 - ส4งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ4มประกอบอาชีพของชุมชน  และปรับปรุงจัดหาสถานท่ีจําหน4ายสินค�า
ของชุมชน 
                 - ส4งเสริมและการพัฒนาการรวมกลุ4มของประชาชนในลักษณะของการออมทรัพยK หรือสหกรณKและการ
สร�างเครือข4าย 
                 - สนับสนุนการถ4ายทอดเทคโนโลยีแก4เกษตรกร เพ่ือประโยชนKในการเพ่ิมผลผลิต หรือการ 
แปรรูปผลผลิต  
                 - สนับสนุนส4งเสริมการทําเกษตรอินทรียKปลอดสารพิษ 
                 - ปรับปรุง และพัฒนาแหล4งน้ําเพ่ือใช�ในการอุปโภค และการเกษตรของประชาชน 
             (4) การพัฒนาสังคมท่ีดี 
                 - เสริมสร�างความเข�มแข็งของสถาบันครอบครัว และชุมชน พร�อมจัดต้ังประชาคมชุมชน 
                 - ส4งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสังคมสงเคราะหK โดยเฉพาะครอบครัวผู�มีรายได�น�อย และผู�ด�อยโอกาสใน
ชุมชน 
                 - สร�างเครือข4ายชุมชน โดยให�ชุมชนได�ร4วมมือกันประสานและช4วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
                 - ส4งเสริมให�ชุมชนได�ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและร4วมมือปQองกันแก�ไข 
             (5) การจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยIสิน 
                 - เพ่ิมประสิทธิภาพในการปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร�อย 
 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยKสิน 
                 - ส4งเสริมให�ชุมชนได�ร4วมมือกันปQองกันตนเอง 
                 - ส4งเสริมการจัดระเบียบชุมชน 
 
2. การพัฒนาทางด:านส่ิงแวดล:อม 
         (1) การจัดการขยะมูลฝอย 
                  - เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให�เป7นไปตามหลักวิชาการ 
 



                  - ร4วมมือกับส4วนราชการ และองคKกรปกครองส4วนท�องถ่ินด�วยกันในการจัดการขยะมูลฝอย 
                  - กระตุ�นและแสวงหาความร4วมมือจากประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 
         (2) การจัดการระบบระบายน้ําและบําบัดน้ําเสีย 
                  - ก4อสร�าง ปรับปรุงระบบระบายน้ําท้ิงในชุมชนท่ีได�มาตรฐานเพ่ือปQองกันแก�ไขปLญหาน้ําท4วมขังและเน4าเสีย 
        -  ขุดลอกท4อระบายน้ํา  เพ่ือปQองกัน แก�ไขปLญหาน้ําท4วมขังและเน4าเสีย 
         (3) การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในชุมชน 
                 - ก4อสร�าง และปรับปรุงภูมิทัศนKในชุมชน และพัฒนาสวนสาธารณะเพ่ือเป7นสถานท่ีพักผ4อนหย4อนใจและ
ออกกําลังกาย 
                 - ส4งเสริมชุมชนให�มีส4วนร4วมตระหนักถึงความสําคัญในการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในชุมชน 
 
3. นโยบายการพัฒนาทางด:านสาธารณูปโภค และโครงสร:างพ้ืนฐาน 
        (1) การกBอสร:างและปรับปรุงถนน 
                 - ก4อสร�าง และปรับปรุงถนนสายหลักให�เป7นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร�อมวางท4อระบายน้ํา 
                 - ก4อสร�าง ซ4อมแซมและปรับปรุงถนน ซอย ท่ีชํารุดให�ใช�การได�ตามปกติ 
                 - พัฒนาและปรับปรุงถนนสายหลักให�มีทางเท�าและต�นไม�ตลอดท้ังสองฝLcง ตามความเหมาะสม 
         (2) การปรับปรุงขยายเขตไฟฟQาสาธารณะ 
                 - ขยายเขตระบบไฟฟQาสาธารณะท่ัวทุกถนน ซอยต4าง ๆ ให�ครอบคลุมท้ังเขตเทศบาล 
                 - ติดต้ังปรับปรุงระบบไฟฟQาสาธารณะในถนนสายหลักโดยใช�โคมไฟขนาดท่ีให�แสงสว4างเพียงพอและได�
มาตรฐาน   
         (3) การปรับปรุงขยายเขตบริการน้ําประปา 
                - สนับสนุนการขยายเขตบริการน้ําประปาส4วนภูมิภาคให�ท่ัวถึงทุกครัวเรือนในเขตเทศบาล 
         (4) การปรับปรุงขยายบริการโทรศัพทIสาธารณะ 

     - สนับสนุนการขยายบริการโทรศัพทKพ้ืนฐาน(สาธารณะ)ให�ท่ัวถึงทุกชุมชนในเขตเทศบาล 
                - ส4งเสริม และสนับสนุนการติดต้ังระบบอินเตอรKเน็ตในชุมชน       
 
 4. การพัฒนาด:านบริหารจัดการ 
            (1) การบริการประชาชน  
                   - ปรับปรุงข้ันตอนการให�บริการในด�านต4างๆ ของเทศบาลให�รวดเร็วท่ัวถึง เป7นธรรม และเป7นท่ีพอใจของ
ประชาชน 
                   - พัฒนาระบบการให�บริการข�อมูลข4าวสารของประชาชน 
                   - พัฒนาและปรับปรุงการบริการประชาชนโดยใช�เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม4 และใช�เทคโนโลยี
ทันสมัยอย4างเหมาะสม 
           (2) การบริหารจัดการท่ีดี 
                    - ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการท่ีดีทุกข้ันตอนให�โปร4งใส ตรวจสอบได� 
                    - พัฒนาระบบการจัดเก็บ รวบรวมและนําเสนอข�อมูลอย4างมีประสิทธิภาพ 
                    - เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยยึดประโยชนKของประชาชนเป7นหลัก 
           (3) การมีสBวนรBวมของประชาชน 
                    - สนับสนุนกิจกรรมท่ีเสริมสร�างชุมชนให�เข�มแข็ง และส4งเสริมให�ประชาชนเข�ามามีส4วนร4วมในการ
บริหารจัดการทุกข้ันตอน 
                    - ส4งเสริมและจัดต้ังเวทีประชาคมเพ่ือจุดประกายพลังชุมชนในการพัฒนาท�องถ่ิน 



                    - เตรียมความพร�อมของชุมชน อบรมเพ่ิมพูนความรู�แก4แกนนําของชุมชนในการพัฒนาท�องถ่ินตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
           (4) การบริหารสํานักงาน 
                   - พัฒนาเพ่ิมทักษะและความรู�ให�กับบุคลากร 
                   - ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช�และสถานท่ีปฏิบัติงาน 
                   - ปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได�ของเทศบาล 
 
                                        ----------------------------------------------- 
 
 


