


                                                   

 

 
 

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรี 
ประจำป�งบประมาณ  พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 

เทศบาลตำบลป#าติ้ว  อำเภอป#าติ้ว  จังหวัดยโสธร 
www.tessabalpatiu.go.th 



 

คำนำ 
 

“พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 13 ) พ.ศ.2552 มาตรา 48 ทศ  
กำหนดให�นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได�แถลงไว�ต5อสภาเทศบาลเป8น
ประจำทุกป: และให�ประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานไว�โดยเป;ดเผยท่ีสำนักงานเทศบาลด�วย”            

กระผม นายพิตรพิบูล สิริเรืองธนชัย นายกเทศมนตรีตำบลป@าต้ิว ได�รับเลือกต้ังให�ดำรงตำแหน5ง
นายกเทศมนตรีตำบลป@าต้ิว เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2556 และได�แถลงนโยบายการบริหารงานต5อสภาเทศบาล   
ตำบลป@าต้ิว เม่ือคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
จึงได�จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบั ติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรี ประจำป:งบประมาณ พ.ศ.2562           
เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได�แถลงไว�ต5อสภาเทศบาลตำบลป@าต้ิวและประกาศรายงานแสดงผล
การปฏิบัติงานไว�โดยเป;ดเผยท่ีสำนักงานเทศบาลตำบลป@าต้ิว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
สารบัญ 

 
                  หน�า 
                    
นโยบายการพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต      1-4 
นโยบายการพัฒนาด�านสิ่งแวดล�อม       4-5 
นโยบายการพัฒนาด�านสาธารณูปโภคและโครงสร�างพ้ืนฐาน    5-6 
นโยบายการพัฒนาด�านการบริหารจัดการ      6-9 
ภาคผนวก 
รวมภาพ โครงการ/กิจกรรมเด5น 
นโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลป@าต้ิว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมภาพ 
 

 

โครงการ/กิจกรรม เด�น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
นโยบายการพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต 

  

 เทศบาลตำบลป� า ต้ิ ว มีการพัฒนา    
และส�งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขต
เทศบาลให%มีคุณภาพชีวิตท่ีดีในทุกด%าน ไม�ว�าจะเป*น
การจัดการเรียนการสอนระดับเด็กเล็กและอนุบาล       
ซ่ึงเทศบาลตำบลป�าต้ิวมีโรงเรียน จำนวน 1 แห�ง     
คือ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป�าต้ิว นักเรียน
จำนวน 109 คน และมีศูนย5พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน    
1  แห�ง  คือ ศูนย5พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป�าต้ิว 
นั ก เรียนจำนวน  29 คน  รวม ถึ งการส� ง เสริม      
และพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข  สนับสนุน   
การ รวมกลุ�มการประกอบอาชีพ การรวมกลุ�มการออม 
สนับสนุนกิจกรรมสั งคมสงเคราะห5  ครอบครัว           
ผู% มีรายได%น%อยและด%อยโอกาสในชุมชน ส�งเสริม     
ให% ชุ มชนได%ตระหนั ก ถึ งพิษภั ยของยาเสพ ติด      
และร�วมมือกันป;องกันแก% ไขป<ญหายาเสพติด           
เพ่ิมประสิทธิภาพในการป;องกันและบรรเทา       
ส าธารณ ภั ย  การรั กษ าความส งบ เรี ยบ ร% อ ย        
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน อีกท้ัง    
ยังส� งเสริมกิจกรรมทางศาสนา อนุรักษ5 ศิลปะ     
จารีตประเพณี  ภู มิป<ญญาท%องถ่ินและสืบสาน
วัฒนธรรม ท%องถ่ิน 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



นโยบายการพัฒนาด�านส่ิงแวดล�อม 
 

เทศบาลตำบลป�าต้ิว  ให%ความสำคัญกับการบริหาร
จัดการ  ด%านสิ่งแวดล%อมเป*นอย�างยิ่ง เช�น การกำจัดขยะมูล
ฝอยในชุมชนและบ%านเรือน โดยรณรงค5ให%ประชาชนจัดทำ  
ถังขยะเป? ยกในครัวเรือนให%ครบทุกครัวเรือน เน%นการ          
มีส�วนร�วมของประชาชน การจัดการระบบระบายน้ำท้ิง    
ในชุมชน เพ่ือแก%ไขป<ญหาน้ำท�วมขังและน้ำเน�าเสียในชุมชน 
การทำความสะอาดในชุมชน มีการเพ่ิม พ้ืน ท่ีสี เขียว      
ให%กับชุมชน โดยการปรับปรุงภูมิทัศน5ในชุมชน พัฒนา
ส ว น ส า ธ า รณ ะ ให% เป* น ส ถ าน ท่ี พั ก ผ� อ น ห ย� อ น ใจ             
และออกกำลังกาย รวมท้ังส�งเสริมให%ชุมชนได%มีส�วนร�วม   
ในการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให%กับชุมชน  กิจกรรมปลูกต%นไม%   
ในชุมชน กิจกรรมการปลูกป�า เป*นต%น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
นโยบายการพัฒนาด�านสาธารณูปโภคและโครงสร�างพ้ืนฐาน 

 
 

เทศบาลตำบลป�าต้ิว  ได%ดำเนินการพัฒนาด%าน
สาธารณูปโภคและโครงสร%างพ้ืนฐาน โดยการก�อสร%าง  
และปรับป รุ งถนนพร%อมวางท� อระบ ายน้ ำ  รวม ถึ ง          
การซ�อมแซม ปรับปรุงถนน ซอยต�างๆ ท่ีชำรุดเสียหาย   
ให% ส าม ารถ ใช% ก าร ได% ต ามปก ติ  รวม ถึ งได% ป ระส าน        
ความร�วมมือกับส�วนราชการต�างๆท่ีเก่ียวข%องในการจัดให%มี 
และปรับปรุง ขยายเขตไฟฟ;าสาธารณะ น้ำประปา และการ
บริการโทรศัพท5 สาธารณะ ให%ครอบคลุมและท่ัวถึงพ้ืนท่ี   
ในเขตเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                    



 
นโยบายการพัฒนาด�านบริหารจัดการ 

 
เทศบาลตำบลป�าต้ิว ได%มีการปรับปรุงการให%บริการ   

ในด%านต�างๆ ให%รวดเร็ว ท่ัวถึง และเป*นท่ีพอใจของประชาชน         
มีการบริการข%อมูลข� าวสารผ� านเว็บไซด5 ของเทศบาล           
www.tessabalpatiu.go.th/facebookเทศบาลตำบลป�าต้ิว  
มีการบริหารจัดการท่ี ดี ทุกข้ันตอนให% โปร�งใส สามารถ
ตรวจสอบได% รวมถึงส�งเสริมให%ประชาชนเข%ามามีส�วนร�วม   
ในการพัฒนาและบริหารจัดการ มีการจัดต้ังเวทีประชาคม
ท%องถ่ินในการพัฒนาชุมชนของตนเอง และมีการพัฒนา
ทักษะความรู%ให%กับบุคลากรของเทศบาล พร%อมท้ังจัดหา 
ปรับปรุ งและพัฒนาเครื่ องมื อเครื่ องใช% และสถาน ท่ี             
ให% เหมาะสมในการปฏิ บั ติงานและส�งเสริมการดำเนิน
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา/การส�งเสริมให%พนักงานเจ%าหน%าท่ี
ร�วมสมัครเป*นจิตอาสาพัฒนา 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผลการดำเนินงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลป�าติ้ว ประจำป�งบประมาณ พ.ศ.2562 

 
1. นโยบายการพัฒนาด%านคุณภาพชีวิต 
       (1) การจัดการศึกษาอย/างท่ัวถึง 
           - ส�งเสริมการเรียนการสอนข้ันพ้ืนฐานท้ังในระบบและนอกระบบโรงเรียน 
             - ส�งเสริมกิจกรรมทางศาสนา อนุรักษ!ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิป'ญญาท)องถ่ินและสืบสานวัฒนธรรมของ
ท)องถ่ิน 
           - ขยายโอกาสทางการศึกษาแก�เยาวชน และผู)ด)อยโอกาสในชุมชน 

   ผลการดำเนินงาน การจัดการศึกษาอย/างท่ัวถึง  มีโครงการ/กิจกรรมท่ีดำเนินการ  ดังนี้ 
  1. โครงการป'จฉิมนิเทศ     งบประมาณ  4,000.-บาท 
 2. โครงการสนับสนุนค�าใช)จ�ายการบริหารสถานศึกษา งบประมาณ  1,112,290.-บาท   
 3. โครงการบริหารงานห)องสมุดไอทีและศูนย!เรียนรู)ชุมชน งบประมาณ  110,070.-บาท 

4. โครงการจัดทำแผนการศึกษา (ไม�ได)ใช)งบประมาณ) 
5. โครงการศูนย!พัฒนาเด็กเล็กแหล�งเรียนรู)และการศึกษาตามอัธยาศัย (ไม�ได)ใช)งบประมาณ)   
6. โครงการวันไหว)ครู      งบประมาณ  2,000.-บาท 
7. โครงการจัดประชุมผู)ปกครอง    งบประมาณ  2,000.-บาท 

  8. จัดหาอาหารเสริมนม     งบประมาณ  600,974.82บาท 
9. โครงการศูนย!พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท)องค!ราชันย! (ไม�ได)ใช)งบประมาณ) 

  10. โครงการจัดหาอาหารกลางวัน    งบประมาณ  586,000.-บาท  
11. โครงการส�งเสริมการเรียนรู)เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก (ไม�ได)ใช)งบประมาณ) 
12. โครงการเสริมสร)างทักษะการฝHกประสบการณ!นอกสถานท่ี (ไม�ได)ใช)งบประมาณ) 
13. โครงการส�งเสริมทักษะ ศิลปะ ดนตรี กีฬาและนันทนาการ(ไม�ได)ใช)งบประมาณ) 
14. โครงการวัฒนธรรมตามวิธีไทย (ไม�ได)ใช)งบประมาณ) 
15. โครงการเรียนรู)คู�ภูมิป'ญญา (ไม�ได)ใช)งบประมาณ) 
16. โครงการการแต�งกายตามวิถีไทย(ไม�ได)ใช)งบประมาณ) 
17. โครงการสถานศึกษาปลอดโรค (ไม�ได)ใช)งบประมาณ) 
18. โครงการวันสำคัญของชาติ (ไม�ได)ใช)งบประมาณ) 
19. โครงการก�อสร)างหลังคาอเนกประสงค!ระหว�างโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปJาต้ิวกับศูนย!พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตำบลปJาต้ิว      งบประมาณ 387,500.-บาท 
20. โครงการก�อสร)างห)องน้ำอาคารห)องสมุดศูนย!ไอทีและเรียนรู)ชุมชน ม. 5 ต.โพธิ์ไทร อ.ปJาต้ิว  
จ.ยโสธร        งบประมาณ 193,000.-บาท  
21. โครงการส�งเสริมการเรียนรู)เด็กปฐมวัยท)องถ่ินไทย ผ�านการเล�น(กิจกรรมก�อสร)างสนามเด็กเล�นสร)าง
ป'ญญา)       งบประมาณ 38,068.-บาท 
22. โครงการก�อสร)างศาลาอเนกประสงค!    งบประมาณ  46,500.-บาท  
23. โครงการจัดงานวันเด็กแห�งชาติ   งบประมาณ  19,736.-บาท 

 24. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง   งบประมาณ  97,880.-บาท 
25. โครงการจัดงานประเพณีบุญมหาชาติ(บุญผะเหวด) (ดำเนินการร�วมกับชุมชนในเขตเทศบาล) 

 26.  โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำศาลหลักเมืองและรดน้ำขอพรผู)สูงอายุ  งบประมาณ  57,140.-บาท 
 27.โครงการจัดงานประเพณีปLดทองรอยพระพุทธบาทจำลองและปLดทองรูปเหมือนหลวงปูJโพธา    
              ภินันท!นุกูล(บุญเดือนสาม) (ดำเนินการร�วมกับชุมชนในเขตเทศบาล) 
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 28. โครงการจัดงานประเพณีบุญบ้ังไฟ   งบประมาณ  345,988.80.-บาท 
 29. โครงการจัดงานประเพณีแห�เทียนพรรษา(ดำเนินการตามโครงการพาบุตรหลานเข)าวัด) 
 30.  โครงการพาบุตรหลานเข)าวัด    งบประมาณ  6,000.-บาท 
 31. สืบสาน ทำนุบำรุงจารีตประเพณีการไหว)และบวงสรวงปูJตาของท)องถ่ิน(ดำเนินการร�วมกับชุมชน
ในเขตเทศบาล) 
  32. จัดทำเอกสารแนะนำแหล�งท�องเท่ียวในท)องถ่ิน(ใช)งบประมาณจากโครงการจัดงานประเพณีต�างๆ) 
  33. โครงการส�งเสริมและอนุรักษ!ภูมิป'ญญาท)องถ่ินด)านศิลปวัฒนธรรมท)องถ่ินของสภาวัฒนธรรมอำเภอ
ปJาต้ิว            งบประมาณ  20,000.-บาท   
  34. โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีบุญบ้ังไฟจังหวัดยโสธร งบประมาณ  20,000.-บาท  

 

 (2)  แนวทางการพัฒนาส/งเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข 
 - ส�งเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขท่ีเน)นการส�งเสริมสุขภาพและปOองกันควบคุมโรค   
   ตลอดจนส�งเสริมการออกกำลังกาย 
 - ส�งเสริมและพัฒนาด)านสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล)อม 
 - ส�งเสริมระบบประกันสุขภาพ  โดยเฉพาะกลุ�มผู)สูงอายุ กลุ�มคนยากจน และผู)ด)อยโอกาส 

ผลการดำเนินงาน การจัดการบริการสาธารณสุขท่ีดีและท่ัวถึง มีโครงการ/กิจกรรมท่ีดำเนินการ  ดังนี้ 
1. โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ)า    งบประมาณ  29,960.-บาท 

2. โครงการควบคุมโรคระบาดในชุมชน(ตามช�วงท่ีระบาด งบประมาณ    8,200.-บาท 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด)านสาธารณสุข  งบประมาณ 135,935.-บาท 
4. โครงการรณรงค!ปOองกันโรคไข)เลือดออก   งบประมาน  39,493.-บาท 
5. โครงการรณรงค!รับบริจาคโลหิต    งบประมาณ  10,000.-บาท 
6. อุดหนุนชุมชนตามโครงการพระราชดำริ ดังนี้ 
  6.1 โครงการอบรมหมอหมู�บ)านในพระราชประสงค! งบประมาณ 50,000.-บาท 
  6.2 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน   งบประมาณ 30,000.-บาท             
  6.3 โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาวะเด็ก งบประมาณ 20,000.-บาท 
  6.4 โครงการรณรงค!และแก)ไขป'ญหายาเสพติด To be number one (ศูนย!เพ่ือนใจวยัรุ�นในชุมชน/หมู�บ)าน)
       งบประมาณ 20,000.-บาท 
7.  โครงการตรวจสุขาภิบาลสถานประกอบการ  งบประมาณ   9,430.-บาท 
8. โครงการอบรมผู)ประกอบการตลาดสด   งบประมาณ  11,010.-บาท 

 9.  โครงการก�อสร)างอาคารเอนกประสงค!ตลาดสด  งบประมาณ  294,000.-บาท 
 10.  โครงการปรับปรุงห)องน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลปJาต้ิว งบประมาณ  100,000.-บาท 
 11. โครงการโรงเรียนสร)างสุขผู)สูงอายุและผู)พิการ(สปสช.) งบประมาณ  106,845.-บาท 
 12. โครงการใส�ใจอนามัยแม�และเด็ก(สปสช.)  งบประมาณ     5,620.-บาท 

13. โครงการแก)ไขโรคมะเร็งตับและท�อน้ำดี(สปสช.)  งบประมาณ   19,475.-บาท 
14. โครงการติดต้ังโทรทัศน!วงจรปLด(CCTV)   งบประมาณ   90,000.-บาท 
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 (3)  การพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง และการทำเกษตรอินทรีย9ปลอดสารพิษ 
      - ส�งเสริมและสนบัสนุนการรวมกลุ�มประกอบอาชีพของชมุชน  และปรับปรุงจดัหาสถานท่ีจำหน�ายสนิค)า 
        ของชุมชน 
 - ส�งเสริมและการพัฒนาการรวมกลุ�มของประชาชนในลักษณะของการออมทรัพย! หรือสหกรณ!และการสร)าง             
   เครือข�าย 
      - สนับสนุนการถ�ายทอดเทคโนโลยีแก�เกษตรกร เพ่ือประโยชน!ในการเพ่ิมผลผลิต หรือการแปรรูปผลผลิต  
      - สนับสนุนส�งเสริมการทำเกษตรอินทรีย!ปลอดสารพิษ 
      - ปรับปรุง และพัฒนาแหล�งน้ำเพ่ือใช)ในการอุปโภค และการเกษตรของประชาชน 
    ผลการดำเนินงาน การพัฒนาระบบเศรษฐกิจพอเพียง และการทำเกษตรอินทรีย9ปลอดสารพิษ 
    มีโครงการ/กิจกรรมท่ีดำเนินการ  ดังนี้ 

1.สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนออมวันละ 1 บาท       งบประมาณ 50,000.-บาท 
2.สมทบกองทุนสวัสดิการผู)สูงอายุเทศบาลตำบลปJาต้ิว     งบประมาณ 106,945.-บาท 
3. โครงการส�งเสริมการเกษตรแนวทฤษฎีใหม� ไร�นาสวนผสม เกษตรนวัตกรรมใหม�ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง           งบประมาณ 82,645.-บาท 
4. โครงการส�งเสริมการทำเกษตรโดยใช)ปุ]ยอินทรีย!       งบประมาณ 55,250.-บาท 

 (4) การพัฒนาสังคมท่ีด ี
 - เสริมสร)างความเข)มแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชน  พร)อมจัดต้ังประชาคมชุมชน 

 - ส� งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมสั งคมสงเคราะห!   โดย เฉพาะครอบครัวผู) มี รายได) น) อย                
และผู)ด)อยโอกาสในชุมชน 
  - ส�งเสริมให)ชุมชนได)ตระหนักถึงพิษของยาเสพติดและร�วมมือปOองกันแก)ไข 

ผลการดำเนินงาน  การพัฒนาสังคมท่ีดี  มีโครงการ/กิจกรรมท่ีดำเนินการ ดังนี้ 
1. โครงการบ)านม่ันคงเพ่ือคนยากจนในเขตเทศบาลตำบลปJาต้ิว (ประสานการดำเนินงานกับอำเภอปJาต้ิว 

และสำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย! จังหวัดยโสธร ในการซ�อมแซมบ)านผู)สูงอายุในเขต
เทศบาลตำบลปJาต้ิว )  

2. เบ้ียยังชีพผู)สูงอายุ      งบประมาณ 3,132,400.-บาท 
3. จ�ายเบ้ียยังชีพผู)พิการ      งบประมาณ   703,200.-บาท 
4. จ�ายเบ้ียผู)ปJวยเอดส!       งบประมาณ      6,000.-บาท 
5.  อุปกรณ!อ�านบัตรแบบอเนกประสงค! จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 700.-บาท 

 6. โครงการฝHกอบรมเยาวชนปOองกันและแก)ไขป'ญหายาเสพติดในชุมชนในเขตเทศบาลตำบลปJาต้ิว 
            งบประมาณ 39,490.-บาท 
 7. โครงการกิจกรรมเดินรณรงค!วันต�อต)านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)  งบประมาณ   4,312.-บาท 
 8. โครงการปOองกันและแก)ไขป'ญหายาเสพติด(อุดหนุนอำเภอปJาต้ิว)   งบประมาณ 10,000.-บาท 

9. โครงการส�งทีมนักกีฬาเข)าร�วมแข�งขันฟุตบอลมวลชน “อำเภอปJาต้ิวคัพ” ประจำปa 2562  
   งบประมาณ  7,650.-บาท 

10. จัดหาเครื่องออกกำลังกายเครื่องออกกำลังกายกลางแจ)ง จำนวน 3 ชุด งบประมาณ 290,184.-บาท   
(5) การจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย9สิน 
 - เพ่ิมประสิทธิภาพในการปOองกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร)อยความปลอดภัย 
          ในชีวิตและทรัพย!สิน 
 - ส�งเสริมให)ชุมชนได)ร�วมมือกันปOองกันตนเอง  
 - ส�งเสริมการจัดระเบียบชุมชน 
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ผลการดำเนินงาน การจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย9สิน มีโครงการ/กิจกรรมท่ีดำเนินการ ดังนี้ 
   1. โครงการฝHกอบรมและศึกษาดูงานของ อปพร.เทศบาลตำบลปJาต้ิว  งบประมาณ 116,440.-บาท 

 2. โครงการ อปพร.รักษาความสงบเรียบร)อยงานประเพณีบุญเดือนสาม งบประมาณ 4,750.-บาท 
 3. โครงการปOองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช�วงเทศกาลปaใหม�     งบประมาณ 12,577.-บาท 
 4. โครงการปOองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช�วงเทศกาลสงกรานต!     งบประมาณ 9,150.-บาท 
 5. โครงการให)บริการการแพทย!ฉุกเฉิน  
 6.  การเตรียมการปOองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาลตำบลปJาต้ิว 
    7. นำ อปพร. เข)าร�วมกิจกรรม"วัน อปพร." ประจำปa 2562 จังหวัดยโสธร ณ สนามกีฬากลาง  
                 จังหวัดยโสธร (วันท่ี 29 มีนาคม 2562) 
 8. โครงการติดต้ังกล)องวงจรปLดในชุมชน เขตเทศบาลตำบลปJาต้ิว งบประมาณ 179,000.-บาท 
 9. โครงการปOองกันและบรรเทาสาธารณภัย   งบประมาณ 82,777.-บาท  
  -เบิกจ�ายจากโครงการปOองกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 14,986.-บาท(เหตุวาตภัยในพ้ืนท่ี) 
  -เบิกจ�ายจากเงินสำรองจ�าย จำนวน 67,791.-บาท(กรณีเกิดพายุโพดุลและคากิจิ) 
 10. โครงการปOองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตเทศบาลตำบลปJาต้ิว งบประมาณ 28,900.-บาท  
 11. โครงการจัดการจราจรในเขตเทศบาลตำบลปJาต้ิว       งบประมาณ 39,000.-บาท 
 12. เลื่อยยนต! จำนวน  2  เครื่องๆละ 5,400.-บาท       งบประมาณ 11,000.-บาท 
 13. อุปกรณ!เคลื่อนย)ายผู)ปJวย เตียงพยาบาลแบบล)อเลื่อน ชนิดปรับนั่งได) พร)อมอุปกรณ!  
             งบประมาณ 40,000.-บาท 
 14. รางรองเตียงพยาบาล พร)อมชุดล็อค และอุปกรณ!      งบประมาณ 22,000.-บาท 
 15. จัดซ้ือถังน้ำแบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง  งบประมาณ 12,800.-บาท 
 16. กล)องโทรทัศน!วงจรปLด(CCTV) พร)อมอุปกรณ!ติดต้ังครบชุด     งบประมาณ 90,000.-บาท 

  17. ป'cมสูบน้ำ(SUBMERSBLE PUMP) จำนวน 1 เครื่อง      งบประมาณ   3,400.-บาท 
 

2. การพัฒนาทางด%านส่ิงแวดล%อม 
(1)  การจัดการขยะมูลฝอย 
 - เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให)เปlนไปตามหลักวิชาการ 

 - ร�วมมือกับส�วนราชการและองค!กรปกครองส�วนท)องถ่ินด)วยกันในการจัดการขยะมูลฝอย 

 - กระตุ)นและแสวงหาความร�วมมือจากประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 
ผลการดำเนินงานการจัดการขยะมูลฝอย  มีโครงการ/กิจกรรมท่ีดำเนินการ  ดังนี้ 
1. โครงการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล  งบประมาณ  1,011,359.- บาท 

 
 (2)  การจัดการระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย 

-  ก�อสร)าง ปรับปรุงระบบระบายน้ำท้ิงในชุมชนท่ีได)มาตรฐานเพ่ือปOองกัน แก)ไขป'ญหาน้ำท�วมขัง 
   และเน�าเสีย 
-  ขุดลอกท�อระบายน้ำเพ่ือปOองกัน แก)ไขป'ญหาน้ำท�วมขังและเน�าเสีย 

ผลการดำเนินงานการจัดการระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย  มีโครงการ/กิจกรรมท่ีดำเนินการ  ดังนี้ 
ผลการดำเนินงานการจัดการระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย ไม/มีโครงการ/ กิจกรรมท่ีดำเนินการ

ในป�งบประมาณ พ.ศ.2562 
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 (3) การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในชุมชน 
- ก�อสร)าง และปรับปรุงภูมิทัศน!ในชุมชน และพัฒนาสวนสาธารณะเพ่ือเปlนสถานท่ีพักผ�อนหย�อนใจ 
  และออกกำลังกาย 
- ส�งเสริมชุมชนให)มีส�วนร�วมตระหนักถึงความสำคัญในการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในชุมชน 
ผลการดำเนินงาน การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในชุมชน  มีโครงการ/ กิจกรรมท่ีดำเนินการ  ดังนี้ 

 1.  โครงการ รักน้ำ รักปJา รักษาแผ�นดิน    งบประมาณ  5,160.-บาท 
 2. จ)างเหมาบริการดูแลสวนสาธารณะและปรับปรุงภูมิทัศน!ในเขตเทศบาล ปรับปรุงภูมิทัศน!และดูแล
รักษาความสะอาดภายในชุมชน       งบประมาณ 344,250.-บาท 
 
3.  นโยบายด%านสาธารณูปโภคและโครงสร%างพ้ืนฐาน 
(1) การก/อสร%างและปรับปรุงถนน  
           - ก�อสร)าง และปรับปรุงถนนสายหลักให)เปlนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร)อมวางท�อระบายน้ำ 
           - ก�อสร)าง ซ�อมแซมและปรับปรุงถนน ซอย ท่ีชำรุดให)ใช)การได)ตามปกติ 
           - พัฒนาและปรับปรุงถนนสายหลักให)มีทางเท)าและต)นไม)ตลอดท้ังสองฝ'mง ตามความเหมาะสม 

ผลการดำเนินงาน การก/อสร%างและปรับปรุงถนน  มีโครงการ/ กิจกรรมท่ีดำเนินการ  ดังนี้ 
1. โครงการก�อสร)างถนน คสล. ถนนเทศบาล 2 เชื่อมถนนเทศบาล 5ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอปJาต้ิว 

จังหวัดยโสธร        งบประมาณ 336,000.- บาท 
2. โครงการขยายไหล�ทาง คสล. ซอยข)างตลาดสดเทศบาล หมู�ท่ี  4 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอปJาต้ิว 

จังหวัดยโสธร        งบประมาณ 50,000.- บาท 
3. โครงการขยายไหล�ทาง คสล. พร)อมทางเดินเท)า ซอยเข)าวัดบ)านปJาต้ิว หมู�ท่ี 4ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอ

ปJาต้ิว จังหวัดยโสธร       งบประมาณ  450,000.- บาท 
4. โครงการก�อสร)างทางเดินเท)า ถนนเทศบาล 6 หมู�ท่ี 4ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอปJาต้ิว จังหวัดยโสธร 
        งบประมาณ  254,753.- บาท 
5. โครงการก�อสร)างถนน คสล.ซอยเทศบาล 11 หมู�ท่ี 4  ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอปJาต้ิวจังหวัดยโสธร 
        งบประมาณ  410,000.- บาท 
6. โครงการก�อสร)างถนน คสล. ทางไปภูดิน ม.5 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอปJาต้ิว จังหวัดยโสธร 
        งบประมาณ  600,000.- บาท 
7. โครงการก�อสร)างถนนลาดยางทับคอนกรีตถนนเทศบาล 8 (ทางเข)า อบต.โพธิ์ไทร) ตำบลโพธิ์ไทร 

อำเภอปJาต้ิว จังหวัดยโสธร      งบประมาณ 2,100,000.- บาท 
ข)อ 6) และ 7) งบประมาณปกครองอำเภอปJาต้ิว  

 

 (2)  การปรับปรุงขยายเขตไฟฟAาสาธารณะ 
-  ขยายเขตระบบไฟฟOาสาธารณะท่ัวทุกถนน ซอยต�างๆ ให)ครอบคลุมท้ังเขต 

           -  ติดต้ังปรับปรุงระบบไฟฟOาสาธารณะในถนนสายหลักโดยใช)โคมไฟขนาดท่ีให)แสงสว�างเพียงพอ 
             และได)มาตรฐาน  

ผลการดำเนินงาน การปรับปรุงขยายเขตไฟฟAาสาธารณะ มีโครงการ/ กิจกรรมท่ีดำเนินการ  ดังนี้ 
1. โครงการขยายเขตไฟฟOาสาธารณะ ถนนเทศบาล 5 (ทางไปบ)านหนองสำโรง) หมู�ท่ี 5 ตำบลโพธิ์ไทร 

อำเภอปJาต้ิว จังหวัดยโสธร       งบประมาณ 47,022.23บาท 
2. โครงการขยายเขตไฟฟOาสาธารณะ ถนนเทศบาล 6  ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอปJาต้ิว จังหวัดยโสธร  
        งบประมาณ 45,700.80บาท 
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3. โครงการขยายเขตไฟฟOาสาธารณะซอยเทศบาล 18/2 หมู�ท่ี 12 ตำบลโพธิ์ไทรอำเภอปJาต้ิว จังหวัด

ยโสธร          งบประมาณ 27,902.10บาท 
4. โครงการขยายเขตไฟฟOาสาธารณะซอยเทศบาล 17 หมู�ท่ี 4 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอปJาต้ิว จังหวัด

ยโสธร          งบประมาณ 27,931.55บาท 
5. โครงการขยายเขตไฟฟOาสาธารณะถนนเทศบาล 2 หมู�ท่ี 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอปJาต้ิว จังหวัด

ยโสธร          งบประมาณ 27,948.10บาท 
6. โครงการขยายเขตไฟฟOาสาธารณะ ถนนเทศบาล 5 (ซอยข)างไปรษณีย!) หมู�ท่ี 5 ตำบลโพธิ์ไทร 

อำเภอปJาต้ิว จังหวัดยโสธร       งบประมาณ 27,902.10บาท 
(3)  การปรับปรุงขยายเขตบริการน้ำประปา 

- สนับสนุนการขยายเขตบริการน้ำประปาส�วนภูมิภาคให)ท่ัวถึงทุกครัวเรือนในเขตเทศบาล  
ผลการดำเนินงาน การปรับปรุงขยายเขตบริการน้ำประปา ดำเนินการโดยประสานการดำเนินงาน

กับการประปาส/วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ(งบประมาณจากการประปาส/วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ)  
 

4. การพัฒนาด%านบริหารจัดการ 
(1) การบริการประชาชน 
 -  ปรับปรุงข้ันตอนการให)บริการในด)านต�างๆ ของเทศบาลให)รวดเร็วท่ัวถึง เปlนธรรม และเปlนท่ีพอใจ
    ของประชาชน  
           -  พัฒนาระบบการให)บริการข)อมูลข�าวสารของประชาชน 
 -   พัฒนาและปรับปรุงการบริการประชาชนโดยใช)เทคนิคการบริหารงานทันสมัยใหม� และใช)เทคโนโลยี 
     ทันสมัยอย�างเหมาะสม  
ผลการดำเนินงานการบริการประชาชน มีโครงการ/ กิจกรรมท่ีดำเนินการ ดังนี้ 
 1.  เทศบาลตำบลปJาต้ิว  มีการปรับปรุงการให)บริการในด)านต�างๆ ของเทศบาลให)รวดเร็ว ท่ัวถึง 
เปlนธรรมและเปlนท่ีพึงพอใจของประชาชน เช�น การบริการจัดเก็บภาษี การบริการงานทะเบียนราษฎร  
การบริการจ�ายเบ้ียยังชีพผู)สูงอายุ ผู)พิการและผู)ปJวยติดเชื้อ มีการจัดทำบัตรคิวให)บริการ การจัดเก็บขยะมูลฝอย 
การให)บริการการแพทย!ฉุกเฉิน  1669  เปlนต)น 
 2.  การเผยแพร�ข)อมูลข�าวสารผ�านเว็บไซต!เทศบาลตำบลปJาต้ิว www.tessabalpatiu.go.th 

3.  การเผยแพร�ข)อมูลข�าวสารผ�านเฟสบุwคเทศบาลตำบลปJาต้ิว 
4.  การอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน 
5. การจัดทำคู�มือประชาชนเผยแพร�ผ�านเว็บไซด!เทศบาลตำบลปJาต้ิว 
6. การจัดให)มีช�องทางการสื่อสารท่ีหลากหลาย เช�น ตู)รับฟ'งความคิดเห็น การประชุมรับฟ'งความ

คิดเห็น เว็บไซต! เฟสบุwค ไลน! โทรศัพท! เปlนต)น ในการอำนวยความสะดวกให)กับประชาชนท่ีจะติดต�อสอบถาม
หรือขอข)อมูลหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติงานของเทศบาล 
 7.  มีศูนย!ข)อมูลข�าวสารเทศบาลตำบลปJาต้ิวสำหรับบริการประชาชน 
 8.  การให)บริการสืบค)นข)อมูลผ�านระบบอินเตอร!เน็ต  ณ ห)องสมุดศูนย!ไอทีและเรียนรู)ชุมชนและการ
ให)บริการอินเตอร!เน็ตในชุมชน 

9.  โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย    งบประมาณ  150,000.-บาท 
(2) การบริหารจัดการท่ีดี 

-  ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการท่ีดีทุกข้ันตอนให)โปร�งใส  ตรวจสอบได) 
-  พัฒนาระบบการจัดเก็บ  รวบรวมและนำเสนอข)อมูลอย�างมีประสิทธิภาพ 



-7- 
 
-  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยยึดประโยชน!ของประชาชนเปlนหลัก 

 ผลการดำเนินงานการบริหารจัดการท่ีดี  มีโครงการ/กิจกรรมท่ีดำเนินการ  ดังนี้ 
1. เทศบาลมีการแต�งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามตามเหลักเกณฑ!และวิธีการบริหาร

กิจการบ)านเมืองท่ีดี ของเทศบาลตำบลปJาต้ิว  โดยมีผู)แทนชุมชน ผู)ทรงคุณวุฒิในชุมชนร�วมเปlนกรรมการ และ
มีการประชุมพิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติตามตามเหลักเกณฑ!และวิธีการบริหารกิจการบ)านเมืองท่ีดี
ของเทศบาลตำบลปJาต้ิว   

2. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการปOองกันการทุจริตสี่ปa(พ.ศ.2561-2564) และมีการดำเนินการตามแผนฯ ดังนี้ 
-โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
-กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
-โครงการเสริมสร)างความซ่ือสัตย!สุจริต และปลูกฝ'งทัศนคติ วัฒนธรรมท่ีดีในการต�อต)านการทุจริต 
-กิจกรรมติดปOายประชาสัมพันธ!กรณีพบเห็นการทุจริต   งบประมาณ 1,863.-บาท 
-มาตรการส�งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค!กรปกครองส�วนท)องถ่ิน 
-กิจกรรมประกาศเจตจำนงต�อต)านการทุจริตของผู)บริหารองค!กรปกครองส�วนท)องถ่ิน 
- มีการจัดต้ังศูนย!ดำรงธรรมเทศบาลตำบลปJาต้ิว 

ฯลฯ 
 3. สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย!ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลปJาต้ิว       งบประมาณ 1,250.-บาท 
 4.  มีการประชาสัมพันธ!เผยแพร�ข)อมูลข�าวสารผ�านช�องทางต�างๆ เช�น ระบบเสียงตามสายและไร)
สายในชุมชน เว็บไซต! เฟสบุwค ปOายประชาสัมพันธ! แผ�นพับ การปLดประกาศ ณ สำนักงานและชุมชน เปlนต)น 

5.  มีการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ)าง กำหนดระยะเวลาแล)วเสร็จและงบประมาณของงานหรือ
โครงการและประกาศให)ประชาชนทราบ 

6.  จัดทำแผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  ภาษีบำรุงท)องท่ี  และภาษีปOาย    
7. จัดทำสื่อในการประชาสัมพันธ!  เช�น  ประกาศเสียงตามสาย  ปOาย  แผ�นพับ  เว็บไซต!  สื่อสิ่งพิมพ!  

หน�วยประชาสัมพันธ!เคลื่อนท่ี  และจดหมายแจ)งผู)เสียภาษี 
 8. ตรวจสอบจำนวนเงินท่ีจัดเก็บได)จากรายรับจริง  โดยเปรียบเทียบรายได)แต�ละปaของการจัดเก็บ
รายได) 
 9. ปรับปรุงการให)บริการประชาชนผู)เสียภาษี 
 10. ประชาสัมพันธ!ให)ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปJาต้ิว  จัดทำคำแนะนำเผยแพร�ความรู)         
และส�งเสริมความมีจิตสำนึกในหน)าท่ีเสียภาษีของประชาชน  
 
(3) การมีส/วนร/วมของประชาชน 
           - สนับสนุนกิจกรรมท่ีเสริมสร)างชุมชนให)เข)มแข็ง และส�งเสริมให)ประชาชนเข)ามามีส�วนร�วมในการ 
   บริหารจัดการทุกข้ันตอน 
 - ส�งเสริมและจัดต้ังเวทีประชาชนเพ่ือจุดประกายพลังชุมชนในการพัฒนาท)องถ่ิน 
 - เตรียมความพร)อมของชุมชน อบรมเพ่ิมพูนความรู)แก�แกนนำของชุมชนในการพัฒนาท)องถ่ิน 
            ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 ผลการดำเนินงานการมีส/วนร/วมของประชาชน  มีโครงการ/ กิจกรรมท่ีดำเนินการ ดังนี้ 

1. โครงการจัดงานวันข้ึนปaใหม�     งบประมาณ  10,269.-บาท 
2. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปaหลวงและวันแม�แห�งชาติ 

         งบประมาณ  19,692.-บาท 
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3. โครงการจัดกิจกรรมวันปLยมหาราช    งบประมาณ    2,000.-บาท 
4. โครงการ/กิจกรรมสำคัญต�างๆตามนโยบายจังหวัดและรัฐบาล              
       (1)  จัดทำปOายรณรงค!สวมหมวกนิรภัย     งบประมาณ 1,600.-บาท 
       (2 ) จั ดทำพาน พุ� มดอกไม) ถวายสั กการะเนื่ อ งในวันคล) ายวันพระบรมราชสมภ พ                

ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ�อ
แห�งชาติ         งบประมาณ  1,000.-บาท 

       (3) จัดทำปOายไวนิลโครงการของขวัญปaใหม�ของกระทรวงมหาดไทยเพ่ือมอบให)ประชาชน 
ประจำปa พ.ศ. 2562                                                              งบประมาณ 540.-บาท 

       (4) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
                                                                                      งบประมาณ  10,740.-บาท  

5. โครงการจัดกิจกรรมวันคล)ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม)      งบประมาณ 2,500.-บาท 
 6. โครงการ/กิจกรรมปกปOองสถาบันสำคัญของชาติ 
       (1) จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ)าฯ พระบรมราชินี 
         งบประมาณ 35,625.-บาท 
 7. โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล)าเจ)าอยู�หัว     งบประมาณ  20,058.-บาท 
 8. โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และวันสำคัญ(อุดหนุนอำเภอปJาต้ิว)    งบประมาณ 10,000.-บาท 
 9. โครงการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท)องถ่ิน    งบประมาณ 20,000.-บาท 
 10. โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพและส�งเสริมการมีส�วนร�วมของคณะกรรมการชุมชน 
          งบประมาณ  36,965.-บาท 

  11. โครงการส�งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน (ดำเนินการตามโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
เพ่ือพัฒนาศักยภาพและส�งเสริมการมีส�วนร�วมของคณะกรรมการชุมชน) 
(4) การบริหารสำนักงาน 
 - พัฒนาเพ่ิมทักษะและความรู)ให)กับบุคลากร 
         - ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช)งานและสถานท่ีปฏิบัติงาน 
 - ปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได)ของเทศบาล 
ผลการดำเนินงานการบริหารสำนักงาน มีโครงการ/ กิจกรรมท่ีดำเนินการ ดังนี้ 
     1. โครงการจัดงานวันเทศบาล      งบประมาณ  7,775.-บาท 

  2. วันท)องถ่ินไทย        งบประมาณ  500.-บาท 
             3. โครงการฝHกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู)บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล งบประมาณ  116,560.-บาท 
             4. โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานพนักงานเทศบาล/พนักงานจ)าง งบประมาณ  149,970.-บาท 
 5. มีการดำเนินการจัดการความรู)ในองค!กร KM(Knowledge Management) เพ่ือให)เกิดประสิทธิภาพใน
การดำเนินงาน และมีการเผยแพร�องค!ความรูผ�านเว็บไซด!หน�วยงานเทศบาลตำบลปJาต้ิว 
 6. การส�งเสริมการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โดยพนักงานเจ)าหน)าท่ีร�วมสมัครเปlนจิตอาสาพัฒนา 
 7.  จัดส�งบุคลากรของเทศบาลเข)ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะและความรู)นำมาใช)ให)เกิดประโยชน!สูงสุด
ในการปฏิบัติงาน 
 8.  จัดหาพัสดุอุปกรณ!ของสำนักงาน พร)อมท้ังปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช)ในสำนักงานให)
สามารถปฏิบัติงานได)อย�างมีประสิทธิภาพ  พร)อมท้ังจัดเก็บเอกสารให)เปlนระเบียบเรียบร)อยสะดวกต�อการค)นหา 
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    9. การจัดให)มีเครื่องมือเครื่องใช)ในการปฏิบัติงาน   
  9.1 เครื่องคอมพิวเตอร!สำหรับงานประมวลผล  แบบท่ี 1 จำนวน 1 เครื่อง  

งบประมาณ  22,000.-บาท 
9.2  ตู)เก็บเอกสาร (ชนิดบานเลื่อน)จำนวน 1 ตู)  งบประมาณ  5,500.-บาท 
9.3 กล)องบันทึกภาพ จำนวน 1 ตัว   งบประมาณ  34,990.-บาท 

   9.4 เครื่องตัดหญ)า แบบล)อจักรยาน จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 12,000.-บาท 
   9.5 พัดลมดูดอากาศ จำนวน 4 ตัวๆละ 1,120.-บาท  งบประมาณ   4,480.-บาท 
   9.6 เครื่องขัดพ้ืน จำนวน 1 เครื่อง    งบประมาณ  20,000.-บาท 
   9.7 เก)าอ้ี จำนวน 1 ตัว     งบประมาณ    4,500.-บาท 

9.8 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส�วน ชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ)  ขนาด 18,000 บีทียู   
     จำนวน 3 เครื่อง     งบประมาณ  63,000.-บาท 
9.9 โทรทัศน! แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ   
   1920 X 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว  จำนวน 4 เครื่อง งบประมาณ  41,200.-บาท 
9.10 เครื่องตัดหญ)าแบบข)อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง  งบประมาณ  9,500.-บาท 
9.11 ป'cมสูบน้ำ ขนาดไม�น)อยกว�า 2 นิ้ว แรงม)าไม�ต่ำกว�า 2 แรงม)า จำนวน 1 เครื่อง 

งบประมาณ 4,000.-บาท 
     10.  โครงการปรับปรุงข)อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย!สิน  งบประมาณ 84,660.-บาท  

 11. โครงการบริการเต็มท่ีจัดเก็บภาษีถึงบ)านประจำปa   งบประมาณ 10,820.-บาท  
 



นโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลป�าติ้ว 
นายพิตรพิบูล  สิริเรืองธนชัย  นายกเทศมนตรีตำบลป�าติ้ว 

แถลงต"อสภาเทศบาลตำบลป�าติ้ว  เม่ือวันท่ี  27  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2556 
 

.................................................................................. 
 

 

1. นโยบายด/านการพัฒนาด/านคุณภาพชีวิต 
          (1) การจัดการศึกษาอย"างท่ัวถึง 
                - ส�งเสริมการเรียนการสอนข้ันพ้ืนฐานท้ังในระบบและนอกระบบโรงเรียน 
                - ส�งเสริมกิจกรรมทางศาสนา อนุรักษ!ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิป'ญญาท)องถ่ินและสืบสาน
วัฒนธรรมของท)องถ่ิน 
               - ขยายโอกาสทางการศึกษาแก�เยาวชน และผู)ด)อยโอกาสในชุมชน 
          (2) การจัดการบริการสาธารณสุขท่ีดีและท่ัวถึง 
               - ส�งเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขท่ีเน)นการส�งเสริมสุขภาพและป3องกันควบคุมโรค 
ตลอดจนส�งเสริมการออกกำลังกาย 
               - ส�งเสริมและพัฒนาด)านสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล)อม 
               - ส�งเสริมระบบประกันสุขภาพ โดยเฉพาะกลุ�มผู)สูงอายุ กลุ�มคนยากจน และผู)ด)อยโอกาส 
          (3) การพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง และการทำเกษตรอินทรีย:ปลอดสารพิษ 
                 - ส�งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ�มประกอบอาชีพของชุมชน  และปรับปรุงจัดหาสถานท่ี
จำหน�ายสินค)าของชุมชน 
                 - ส�งเสริมและการพัฒนาการรวมกลุ�มของประชาชนในลักษณะของการออมทรัพย! หรือสหกรณ!
และการสร)างเครือข�าย 
                 - สนับสนุนการถ�ายทอดเทคโนโลยีแก�เกษตรกร เพ่ือประโยชน!ในการเพ่ิมผลผลิต หรือการ 
แปรรูปผลผลิต  
                 - สนับสนุนส�งเสริมการทำเกษตรอินทรีย!ปลอดสารพิษ 
                 - ปรับปรุง และพัฒนาแหล�งน้ำเพ่ือใช)ในการอุปโภค และการเกษตรของประชาชน 
             (4) การพัฒนาสังคมท่ีดี 
                 - เสริมสร)างความเข)มแข็งของสถาบันครอบครัว และชุมชน พร)อมจัดต้ังประชาคมชุมชน 
                 - ส�งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสังคมสงเคราะห! โดยเฉพาะครอบครัวผู)มีรายได)น)อย และ
ผู)ด)อยโอกาสในชุมชน 
                 - สร)างเครือข�ายชุมชน โดยให)ชุมชนได)ร�วมมือกันประสานและช�วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
                 - ส�งเสริมให)ชุมชนได)ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและร�วมมือป3องกันแก)ไข 
             (5) การจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย:สิน 
                 - เพ่ิมประสิทธิภาพในการป3องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร)อย 
 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย!สิน 
                 - ส�งเสริมให)ชุมชนได)ร�วมมือกันป3องกันตนเอง 
                 - ส�งเสริมการจัดระเบียบชุมชน 
 
 
 
 



2 
 

    2. การพัฒนาทางด/านส่ิงแวดล/อม 
         (1) การจัดการขยะมูลฝอย 
                  - เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให)เป=นไปตามหลักวิชาการ 
                  - ร�วมมือกับส�วนราชการ และองค!กรปกครองส�วนท)องถ่ินด)วยกันในการจัดการขยะมูลฝอย 
                  - กระตุ)นและแสวงหาความร�วมมือจากประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 
         (2) การจัดการระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย 
                  - ก�อสร)าง ปรับปรุงระบบระบายน้ำท้ิงในชุมชนท่ีได)มาตรฐาน เพ่ือป3องกัน แก)ไขป'ญหาน้ำท�วมขัง
และเน�าเสีย 
        -  ขุดลอกท�อระบายน้ำ  เพ่ือป3องกัน แก)ไขป'ญหาน้ำท�วมขังและเน�าเสีย 
         (3) การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในชุมชน 
                 - ก�อสร)าง และปรับปรุงภูมิทัศน!ในชุมชน และพัฒนาสวนสาธารณะเพ่ือเป=นสถานท่ีพักผ�อน
หย�อนใจและออกกำลังกาย 
                 - ส�งเสริมชุมชนให)มีส�วนร�วมตระหนักถึงความสำคัญในการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในชุมชน 
3. นโยบายการพัฒนาทางด/านสาธารณูปโภค และโครงสร/างพ้ืนฐาน 
        (1) การก"อสร/างและปรับปรุงถนน 
                 - ก�อสร)าง และปรับปรุงถนนสายหลักให)เป=นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร)อมวางท�อระบายน้ำ 
                 - ก�อสร)าง ซ�อมแซมและปรับปรุงถนน ซอย ท่ีชำรุดให)ใช)การได)ตามปกติ 
                 - พัฒนาและปรับปรุงถนนสายหลักให)มีทางเท)าและต)นไม)ตลอดท้ังสองฝ'>ง ตามความเหมาะสม 
         (2) การปรับปรุงขยายเขตไฟฟ@าสาธารณะ 
                 - ขยายเขตระบบไฟฟ3าสาธารณะท่ัวทุกถนน ซอยต�างๆ ให)ครอบคลุมท้ังเขตเทศบาล 
                 - ติดต้ังปรับปรุงระบบไฟฟ3าสาธารณะในถนนสายหลักโดยใช)โคมไฟขนาดท่ีให)แสงสว�างเพียงพอ
และได)มาตรฐาน   
         (3) การปรับปรุงขยายเขตบริการน้ำประปา 
                - สนับสนุนการขยายเขตบริการน้ำประปาส�วนภูมิภาคให)ท่ัวถึงทุกครัวเรือนในเขตเทศบาล 
         (4) การปรับปรุงขยายบริการโทรศัพท:สาธารณะ 

     - สนับสนุนการขยายบริการโทรศัพท!พ้ืนฐาน(สาธารณะ)ให)ท่ัวถึงทุกชุมชนในเขตเทศบาล 
                - ส�งเสริม และสนับสนุนการติดต้ังระบบอินเตอร!เน็ตในชุมชน       
 4. การพัฒนาด/านบริหารจัดการ 
            (1) การบริการประชาชน  
                   - ปรับปรุงข้ันตอนการให)บริการในด)านต�างๆ ของเทศบาลให)รวดเร็วท่ัวถึง เป=นธรรม และเป=นท่ี
พอใจของประชาชน 
                   - พัฒนาระบบการให)บริการข)อมูลข�าวสารของประชาชน 
                   - พัฒนาและปรับปรุงการบริการประชาชนโดยใช)เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม� และใช)
เทคโนโลยีทันสมัยอย�างเหมาะสม 
           (2) การบริหารจัดการท่ีดี 
                    - ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการท่ีดีทุกข้ันตอนให)โปร�งใส ตรวจสอบได) 
                    - พัฒนาระบบการจัดเก็บ รวบรวมและนำเสนอข)อมูลอย�างมีประสิทธิภาพ 
                    - เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยยึดประโยชน!ของประชาชนเป=นหลัก 
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           (3) การมีส"วนร"วมของประชาชน 
                    - สนับสนุนกิจกรรมท่ีเสริมสร)างชุมชนให)เข)มแข็ง และส�งเสริมให)ประชาชนเข)ามามีส�วนร�วมใน
การบริหารจัดการทุกข้ันตอน 
                    - ส�งเสริมและจัดต้ังเวทีประชาคมเพ่ือจุดประกายพลังชุมชนในการพัฒนาท)องถ่ิน 
                    - เตรียมความพร)อมของชุมชน อบรมเพ่ิมพูนความรู)แก�แกนนำของชุมชนในการพัฒนาท)องถ่ิน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
           (4) การบริหารสำนักงาน 
                   - พัฒนาเพ่ิมทักษะและความรู)ให)กับบุคลากร 
                   - ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช)และสถานท่ีปฏิบัติงาน 
                   - ปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได)ของเทศบาล 
 

 

                                        ----------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


