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ประกาศเทศบาลตําบลปาติ้ว 
เรื่อง  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรี  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

*************************************** 
  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. ๒๕๖๐  โดยครอบคลุมอํานาจหนาที่  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  
แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑๓ ) พ.ศ.๒๕๕๒  และพระราชบญัญตัิกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  จึงไดรวบรวมจดัทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรี 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี ้

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกนั 

   ประกาศ  ณ  วันที่   ๓๑   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

               พิตรพิบลู สริิเรืองธนชัย 
                                                        (  นายพิตรพิบูล  สริิเรืองธนชัย  ) 
                                                            นายกเทศมนตรีตําบลปาติ้ว 
 
 



 

คํานํา 
 

“พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ.2552 มาตรา 48 ทศ  
กําหนดใหนายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาเทศบาลเปน
ประจําทุกป   และใหประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานไวโดยเปดเผยที่ สํานักงานเทศบาลดวย”              
เพื่อรายงานผลการทํางานใหสภาเทศบาลและประชาชนทราบ เปนประจําทุกป   

กระผม นายพิตรพิบูล  สิริเรืองธนชัย  นายกเทศมนตรีตําบลปาติ้ว  ไดรับเลือกตั้งใหดํารง
ตําแหนงนายกเทศมนตรีตําบลปาติ้ว  เมื่อวันที่   21  เมษายน  2556  และไดแถลงนโยบายการบริหารงานตอสภา
เทศบาลตําบลปาติ้ว  เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  2 ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่   27  เดือน 
พฤษภาคม พ.ศ. 2556  จึงไดจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เพื่อรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาเทศบาลตําบลปาติ้วและประชาชนทราบ  
ตอไป   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
สารบัญ 

 
ผลการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560           หนา 
                    
นโยบายการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต      1-3 
นโยบายการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม       3-4 
นโยบายการพัฒนาดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน    4-5 
นโยบายการพัฒนาดานการบริหารจัดการ      5-6 
ภาคผนวก   
รวมภาพ โครงการ/กิจกรรม  
นโยบายนายกเทศมนตรีตําบลปาติ้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
ผลการดําเนินงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีตําบลปาติ้ว ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

 
 

1. นโยบายการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 
       (1) การจัดการศึกษาอยางท่ัวถึง 
           - สงเสรมิการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน 
             - สงเสรมิกิจกรรมทางศาสนา อนรุักษศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและสบืสานวัฒนธรรมของ
ทองถิ่น 
           - ขยายโอกาสทางการศึกษาแกเยาวชน และผูดอยโอกาสในชุมชน 

   ผลการดําเนินงาน การจัดการศึกษาอยางท่ัวถึง  มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ  ดังน้ี 
 1.  คาจัดการเรียนการสอนสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปาติ้ว  งบประมาณ     205,700.-บาท 

2. จัดหาอาหารเสริม (นม) ใหกับนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปาติ้วและโรงเรียนปาติ้วรมโพธา  
   ภินันทนุกูล                          งบประมาณ     601,389.28.-บาท 

 3.  อุดหนุนคาอาหารกลางวันใหโรงเรียนปาติ้วรมโพธาภินันทนุกูล  งบประมาณ    601,120.-บาท 
 4.  โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา    งบประมาณ     698,000.-บาท 

5.  โครงการจัดหาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสงเสริมการเรียนการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของเด็ก 
     และเยาวชนของเทศบาลตําบลปาติ้ว               งบประมาณ     130,200.-บาท 
6.  โครงการบริหารงานหองสมุดไอทีและศูนยเรียนรูชุมชน                     งบประมาณ     126,716.91.-บาท 
7.  โครงการปจฉิมนิเทศน                            งบประมาณ        4,250.-บาท 
8.  โครงการไหวครู                            ไมไดใชงบประมาณ 
9. โครงการประชุมผูปกครอง                งบประมาณ         1,980.-บาท 

 10. โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ                งบประมาณ      298,682.80.-บาท
 11. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง    งบประมาณ        13,638.-บาท 
 12. โครงการจัดงานสรงน้ําศาลหลักเมือง รดน้ําขอพรผูสูงอายุและแหรูปเหมือนหลวงปูโพธาภินันท 
         งบประมาณ         47,110.-บาท 
 13. โครงการพาบุตรหลานเขาวัด     งบประมาณ          5,000.-บาท 
 14. โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ จ.ยโสธร ประจําป 2560   งบประมาณ         20,000.-บาท 
 15. โครงการสงเสริมและอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นดานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น งบประมาณ          20,000.-บาท 

(2)  แนวทางการพัฒนาสงเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสขุ 
 - สงเสริมและพฒันาระบบบริการสาธารณสุขทีเ่นนการสงเสริมสุขภาพและปองกันควบคุมโรค   
   ตลอดจนสงเสริมการออกกําลังกาย 
 - สงเสริมและพฒันาดานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิง่แวดลอม 
 - สงเสริมระบบประกันสุขภาพ  โดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุ กลุมคนยากจน และผูดอยโอกาส 

ผลการดาํเนินงาน การจดัการบริการสาธารณสขุที่ดแีละทั่วถึง มีโครงการ/กิจกรรมที่ดาํเนินการ  ดังน้ี 
1. โครงการควบคมุโรคพิษสุนัขบา     งบประมาณ  29,950.-บาท 
2. โครงการควบคุมโรคเอดสในชุมชน    งบประมาณ 10,000.- บาท 
3. โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตานม  งบประมาณ 19,900.- บาท 
4. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางดานสาธารณสุข  งบประมาณ  49,340.-บาท 
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5. โครงการรณรงคปองกันโรคไขเลอืดออก   งบประมาน  49,400.-บาท 
6. โครงการรณรงครบับริจาคโลหิต    งบประมาณ  10,000.-บาท 
7. โครงการเทศบาลตําบลปาติ้วใสใจสงเสริมอนามัยแมและเดก็ งบประมาณ  10,000.-บาท 
8. อุดหนุนเงินตามโครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข  งบประมาณ 30,000.- บาท 
9. โครงการตรวจสุขาภิบาลสถานประกอบการ   งบประมาณ  9,692.-  บาท 
10. โครงการปรับปรงุซอมแซมอาคารตลาดสดเทศบาล  งบประมาณ  890,000.- บาท 
11. โครงการกอสรางหองน้ําตลาดสดเทศบาลตําบลปาติ้ว  กันเงินงบประมาณ  100,000.-บาท 
12. โครงการปรับปรงุหองน้ําตลาดสดเทศบาลตําบลปาติ้ว  กันเงินงบประมาณ  250,000.-บาท 
13. โครงการรณรงคติดตั้งบอดักไขมันในสถานประกอบการ  ไมไดใชงบประมาณ 

 (3)  การพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง และการทําเกษตรอินทรียปลอดสารพิษ 
      - สงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมประกอบอาชีพของชุมชน  และปรับปรุงจัดหาสถานที่จําหนายสินคา 
        ของชุมชน 
 - สงเสริมและการพัฒนาการรวมกลุมของประชาชนในลักษณะของการออมทรัพย หรือสหกรณและการสราง             
   เครือขาย 
      - สนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยีแกเกษตรกร เพื่อประโยชนในการเพิ่มผลผลิต หรือการแปรรูปผลผลิต  
      - สนบัสนุนสงเสริมการทําเกษตรอินทรียปลอดสารพิษ 
      - ปรับปรุง และพัฒนาแหลงน้ําเพื่อใชในการอุปโภค และการเกษตรของประชาชน 
    ผลการดําเนินงาน การพัฒนาระบบเศรษฐกิจพอเพียง และการทําเกษตรอินทรียปลอดสารพิษ 
    มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ  ดังน้ี 

 1. สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนออมวันละ 1 บาท    งบประมาณ  50,000.-บาท 
  2.  สมทบกองทุนสวัสดิการผูสูงอายุเทศบาลตําบลปาติ้ว   งบประมาณ  90,000.-บาท 

           3.  โครงการฝกอบรมศึกษาดูงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”ตามรอยพอของพระบาทสมเด็จ
     พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบประมาณ  30,850.-บาท 

(4) การพัฒนาสังคมที่ดี 
 - เสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชน  พรอมจัดตั้งประชาคมชุมชน 

 - สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสังคมสงเคราะห  โดยเฉพาะครอบครัวผูมีรายไดนอย และผูดอยโอกาส 
     ในชุมชน 
  - สงเสริมใหชุมชนไดตระหนักถึงพิษของยาเสพติดและรวมมือปองกันแกไข 

ผลการดําเนินงาน  การพัฒนาสังคมที่ดี  มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ ดังน้ี 
 1. โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด(อุดหนุนอําเภอปาติ้ว) งบประมาณ  15,000.-บาท 
 2. โครงการกิจกรรมเดินรณรงควันตอตานยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)งบประมาณ  7,110.-บาท 
 3.  โครงการหมูบานตนแบบปลอดยาเสพติด   งบประมาณ  25,295.-บาท 
4. โครงการบานมั่นคงเพื่อคนยากจนในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว  งบประมาณ   96,916.-บาท  
5. โครงการสงเสริมอาชีพใหกับประชาชนในเขตเทศบาล   งบประมาณ  14,431.-บาท 
6. โครงการจัดทําปายคณะกรรมการชุมชน/ปายบาน   งบประมาณ  14,350.-บาท 
7. จายเบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ      งบประมาณ  2,832,700.-บาท 
8. จายเบี้ยยังชีพผูพิการ      งบประมาณ  632,800.-บาท 
9. จายเบี้ยผูปวยเอดส      งบประมาณ  6,000.-บาท 
10. โครงการจัดการแขงขันกีฬา     งบประมาณ  56,670.-บาท 
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 (5) การจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 - เพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบรอยความปลอดภัย 
          ในชีวิตและทรัพยสิน 
 - สงเสริมใหชุมชนไดรวมมือกันปองกันตนเอง  
 - สงเสริมการจัดระเบียบชุมชน 

ผลการดาํเนินงาน การจดัการความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน มีโครงการ/กิจกรรมที่ดาํเนินการ ดังน้ี 
 1. โครงการ อปพร.รักษาความสงบเรียบรอยงานประเพณีบญุเดือนสาม  งบประมาณ  14,930.-บาท 
 2. โครงการปองกันและลดอบุัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม 2560 งบประมาณ  22,373.-บาท 
 3.  จัดหาไฟหยุดตรวจแบบแบตเตอรี่/ไฟฟา    งบประมาณ  16,500.-บาท 
 4.  โครงการติดตั้งกลองวงจรปดในชุมชน เขตเทศบาลตําบลปาติ้ว  งบประมาณ  96,000.-บาท 
 5. โครงการปองกันและลดอบุัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต 2560 งบประมาณ  21,245.-บาท 
 6. โครงการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน     งบประมาณ    3,200.-บาท 
 7. โครงการปรบัปรุงการจราจรในเขตเทศบาล (จัดซื้อกรวยจราจร)  งบประมาณ  14,000.-บาท 
 8. ฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย    งบประมาณ   9,672.-บาท 
 9. โครงการกิจกรรมวัน อปพร.      งบประมาณ  15,000.-บาท 
 10.  โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ อปพร.เทศบาลตําบลปาติ้ว งบประมาณ 127,605.-บาท 
 11.  จัดหาครุภัณฑประจําศูนย อปพร.เทศบาลตําบลปาติ้ว (เครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 เครื่อง) 
          งบประมาณ  26,000.-บาท 
 12. จัดหาครุภัณฑตางๆ เครื่องดบัเพลิงไฟปาแบบสะพายหลังชนิดมอเตอร ขนาดความจุ 20 ลิตร  
     จํานวน 2 เครื่อง       งบประมาณ  10,000.-บาท 
 13.  โครงการกอสรางหองเก็บเครื่องสบูน้ําเทศบาลตําบลปาติ้ว   งบประมาณ  51,800.-บาท 
 14. โครงการตอเติมโรงจอดรถศูนย อปพร.เทศบาลตําบลปาติ้ว   งบประมาณ  49,850.-บาท 
 15. จัดหาครุภัณฑการเกษตร(เลื่อยโซยนต)    งบประมาณ  25,000.-บาท 
 16. โครงการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมขังในเขตเทศบาล              (ไมไดใชงบประมาณ) 
   17. จัดหาวัสดุเครื่องแตงกายผูปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณ 7,720.-บาท     

 
2. การพัฒนาทางดานสิ่งแวดลอม 
(1)  การจัดการขยะมูลฝอย 
 - เพิ่มประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการขยะมลูฝอยใหเปนไปตามหลักวิชาการ 

 - รวมมือกับสวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันในการจัดการขยะมลูฝอย 

 - กระตุนและแสวงหาความรวมมอืจากประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 
ผลการดําเนินงานการจัดการขยะมลูฝอย  มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ  ดังน้ี 

1.  โครงการกําจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล    งบประมาณ  50,000.-บาท 
2.  โครงการชุมชนรักษสะอาด     งบประมาณ  10,000.-บาท 
3.  โครงการชุมชนจัดการขยะครบวงจร    งบประมาณ  31,050.- บาท 

 (2)  การจัดการระบบระบายนํ้าและบําบัดนํ้าเสีย 
-  กอสราง ปรับปรุงระบบระบายน้ําทิ้งในชุมชนที่ไดมาตรฐานเพื่อปองกัน แกไขปญหาน้ําทวมขัง 
   และเนาเสีย 
-  ขุดลอกทอระบายน้ําเพื่อปองกัน แกไขปญหาน้ําทวมขังและเนาเสีย 
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ผลการดําเนินงานการจัดการระบบระบายนํ้าและบําบัดนํ้าเสีย  มโีครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ  ดังน้ี 
1. โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. ซอยเทศบาล 12 หมู 12 ต.โพธิ์ไทร  อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร 

กันเงินงบประมาณ 176,000 บาท   
(3) การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน 

- กอสราง และปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชน และพัฒนาสวนสาธารณะเพื่อเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ 
  และออกกําลังกาย 
- สงเสริมชุมชนใหมีสวนรวมตระหนักถึงความสําคัญในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน 
ผลการดําเนินงาน การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน  มีโครงการ/ กิจกรรมที่ดําเนินการ  ดังน้ี 

 1.  โครงการทองถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษพื้นที่สเีขียว   งบประมาณ 6,837.-บาท 
 2.  กิจกรรมกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ําสาธารณะ  งบประมาณ 6,630.-บาท 
 3.  จัดหาเรือพลาสติก จํานวน 2 ลํา     งบประมาณ 12,000.-บาท 
 4.  จางเหมาบริการดูแลสวนสาธารณะและปรับปรุงภูมทิัศนในเขตเทศบาล ปรบัปรุงภูมทิัศนและดูแล 
                  รักษาความสะอาดภายในชุมชน      งบประมาณ    386,240 บาท 
3.  นโยบายดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน 
(1) การกอสรางและปรับปรุงถนน  
           - กอสราง และปรับปรุงถนนสายหลักใหเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมวางทอระบายน้ํา 
           - กอสราง ซอมแซมและปรับปรุงถนน ซอย ที่ชํารุดใหใชการไดตามปกต ิ
           - พัฒนาและปรับปรุงถนนสายหลักใหมีทางเทาและตนไมตลอดทั้งสองฝง ตามความเหมาะสม 

ผลการดําเนินงาน การกอสรางและปรับปรุงถนน  มีโครงการ/ กิจกรรมที่ดําเนินการ  ดังน้ี 
 1.  โครงการกอสรางถนน คสล. ทางเขาหนองหัวลิง  หมู 12  ต.โพธิ์ไทร  อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร 

กันเงินงบประมาณ 241,000 บาท 
 2.  โครงการขยายไหลทาง คสล. ซอยเทศบาล 11  หมู 4  ต.โพธิ์ไทร  อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร 

กันเงินงบประมาณ 273,000 บาท 
 3.  โครงการขยายไหลทาง คสล. ซอยเทศบาล 4  หมู 4  ต.โพธิ์ไทร  อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร 

กันเงินงบประมาณ 164,000 บาท 
4.  ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 6 เชื่อมถนนเทศบาล 1 พรอมเสนจราจร   
    หมูที่ 4 ต.โพธิ์ไทร  อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร    กันเงินงบประมาณ 529,300.-บาท 

 (2)  การปรับปรุงขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 
-  ขยายเขตระบบไฟฟาสาธารณะทั่วทุกถนน ซอยตางๆ ใหครอบคลุมทั้งเขต 

           -  ติดต้ังปรับปรุงระบบไฟฟาสาธารณะในถนนสายหลักโดยใชโคมไฟขนาดที่ใหแสงสวางเพียงพอ 
             และไดมาตรฐาน  

ผลการดําเนินงาน การปรับปรุงขยายเขตไฟฟาสาธารณะ มีโครงการ/ กิจกรรมท่ีดําเนินการ  ดังน้ี 
 1.  ขยายเขตไฟฟา ถนนเทศบาล 5 หมู 5 ต.โพธิ์ไทร   จํานวน 6 ตน งบประมาณ   59,454.54 บาท 
 2.  ขยายเขตไฟฟา ถนนเทศบาล 9 หมู 12 ต.โพธิ์ไทร  จํานวน 2 ตน งบประมาณ   29,362.64 บาท 
 3.  ขยายเขตไฟฟา ซอยเทศบาล 4  หมู 12 ต.โพธิ์ไทร จํานวน 3 ตน งบประมาณ   37,184.01 บาท 
 4.  ขยายเขตไฟฟา ซอยเทศบาล 16 หมู 4 ต.โพธิ์ไทร   จํานวน 2 ตน งบประมาณ   22,522.19 บาท 
          กันเงินงบประมาณเพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดยโสธร รอการกอสรางจาก
การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดยโสธร  

5.  ติดต้ังปรับปรุงระบบไฟฟาสาธารณะ งบประมาณ 100,000.-บาท 
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(3)  การปรับปรุงขยายเขตบริการนํ้าประปา 
- สนับสนุนการขยายเขตบริการน้ําประปาสวนภูมิภาคใหทั่วถึงทุกครัวเรือนในเขตเทศบาล    
-  ไมมีโครงการที่ดําเนินการ   

4. การพัฒนาดานบริหารจัดการ 
(1) การบริการประชาชน 
 -  ปรับปรงุขั้นตอนการใหบริการในดานตางๆ ของเทศบาลใหรวดเร็วทั่วถึง เปนธรรม และเปนที่พอใจ
    ของประชาชน  
           -  พัฒนาระบบการใหบริการขอมลูขาวสารของประชาชน 
 -   พัฒนาและปรับปรงุการบรกิารประชาชนโดยใชเทคนิคการบรหิารงานทันสมัยใหม และใชเทคโนโลย ี
     ทันสมัยอยางเหมาะสม  
    ผลการดําเนินงานการบริการประชาชน มีโครงการ/ กิจกรรมที่ดําเนินการ ดังน้ี 
 1.  เทศบาลตําบลปาติ้ว  มีการปรบัปรุงการใหบริการในดานตางๆ ของเทศบาลใหรวดเร็ว ทั่วถึง 
เปนธรรมและเปนที่พงึพอใจของประชาชน เชน การบรกิารจัดเกบ็ภาษี การบรกิารงานทะเบยีนและบัตร  
การบริการจายเบี้ยยังชีพผูสงูอายุ ผูพกิารและผูปวยติดเชื้อ การจัดเก็บขยะมูลฝอย การใหบริการการแพทย
ฉุกเฉิน  1669  เปนตน 
 2.  การเผยแพรขอมลูขาวสารผานเว็บไซดเทศบาล www.tessabalpatiu.go.th , เฟสบุคเทศบาล
ตําบลปาติ้ว 
 3.  มีศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลปาติ้วสําหรบับริการประชาชน 
 4.  การใหบรกิารสืบคนขอมลูผานระบบอินเตอรเน็ต ณ หองสมุดศูนยไอทีและเรียนรูชุมชนและตาม
จุดบรกิารในชุมชน 

5. โครงการติดตัง้อินเตอรเน็ตชุมชน        งบประมาณ 39,500.-บาท 
6.  โครงการปรับปรงุระบบเสียงตามสาย    งบประมาณ  330,000.-บาท

(2) การบริหารจัดการที่ด ี
-  ปรับปรงุระบบการบรหิารจัดการที่ดีทุกขั้นตอนใหโปรงใส  ตรวจสอบได 
-  พัฒนาระบบการจัดเกบ็  รวบรวมและนําเสนอขอมลูอยางมีประสิทธิภาพ 
-  เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการโดยยึดประโยชนของประชาชนเปนหลัก 

 ผลการดําเนินงานการบริหารจัดการที่ดี  มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ  ดังน้ี 
1. มีการจดัทําแผนปฏิบัตกิารจัดซื้อจัดจาง กาํหนดระยะเวลาแลวเสรจ็และงบประมาณของงานหรือ

โครงการและประกาศใหประชาชนทราบ 
2. จัดทําแผนปฏิบัตงิานการจดัเก็บภาษโีรงเรอืนและที่ดิน ภาษีบาํรุงทองที่ และภาษีปาย 
3. จัดทําสื่อในการประชาสัมพันธ เชน ประกาศเสียงตามสาย ปาย แผนพบั เว็บไซด สื่อสิง่พมิพ      

หนวยประชาสัมพนัธเคลื่อนที่ และจดหมายแจงผูเสียภาษ ี
4.  ตรวจสอบเงินทีจ่ัดเกบ็ไดจากรายรบัจรงิ โดยเปรยีบเทยีบรายไดแตละปของการจัดเกบ็รายได 
5. ปรบัปรงุการใหบรกิารประชาชนผูเสียภาษ ี
6. ประชาสัมพนัธใหประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว จดัทําคาํแนะนําเผยแพรความรู และสงเสรมิ

ความมจีิตสาํนึกในหนาทีเ่สียภาษีของประชาชน 
7. จัดทําโครงการสนับสนุนการดําเนินงานศูนยรวมขอมลูขาวสารการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นระดับอาํเภอ งบประมาณ 169,082.26บาท 
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 (3) การมีสวนรวมของประชาชน 
           - สนับสนุนกจิกรรมที่เสรมิสรางชุมชนใหเขมแข็ง และสงเสรมิใหประชาชนเขามามสีวนรวมในการ 
      บริหารจัดการทุกขั้นตอน 
 - สงเสริมและจัดตัง้เวทปีระชาชนเพือ่จุดประกายพลงัชุมชนในการพัฒนาทองถิ่น 
 - เตรียมความพรอมของชุมชน อบรมเพิม่พูนความรูแกแกนนําของชุมชนในการพัฒนาทองถิ่น 
            ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 ผลการดําเนินงานการมีสวนรวมของประชาชน  มีโครงการ/ กิจกรรมที่ดําเนินการ ดังน้ี 
 1. โครงการจัดงานวันขึน้ปใหม    งบประมาณ 12,615.-บาท 
 2. โครงการจัดกจิกรรมวันปยมหาราช   งบประมาณ 10,550.-บาท 
 3. โครงการ/กิจกรรมสําคญัตางๆตามนโยบายจังหวัดและรฐับาล               
  3.1 กิจกรรมแสดงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายอาลัยแดพระบาทสมเดจ็พระปรมินทร 
                          มหาภูมิพลอดุลยเดช     งบประมาณ 118,208.-บาท 
  3.2  กิจกรรมกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ําสาธารณะ งบประมาณ 6,630.-บาท 

 3.3  โครงการฝกอบรมศึกษาดูงานตามรอยแนวทางเศรษฐกจิพอเพียงและเขากราบพระบรมศพฯ  
                                                                                 งบประมาณ 60,136.-บาท 

  3.4  โครงการเตรียมการและสนบัสนุนการจัดงานพระราชพธิีถวายพระเพลงิพระบรมศพ 
                           พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมพิลอดลุยเดชของจังหวัดและอําเภอ  
         งบประมาณ      68,472.-บาท  
 4. โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และวันสําคัญ(อุดหนุนอําเภอปาติ้ว) งบประมาณ  10,000.-บาท 
 5. โครงการจัดงานวันแมแหงชาติ 12 สิงหา     งบประมาณ  14,950.-บาท 
 6. สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชนเทศบาลตําบลปาติ้ว       (ไมไดใชงบประมาณ) 
 7. โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพและสงเสริมการมสีวนรวมของคณะกรรมการชุมชน 
         งบประมาณ   44,300.-บาท 

   8. โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน (ดําเนนิการตามโครงการประชุมสมัมนาทางวิชาการ
เพื่อพฒันาศักยภาพและสงเสริมการมสีวนรวมของคณะกรรมการชุมชน) 
(4) การบริหารสํานักงาน 
 - พัฒนาเพิ่มทกัษะและความรูใหกบับุคลากร 
         - ปรับปรุงและพฒันาเครื่องมือเครื่องใชงานและสถานทีป่ฏิบัติงาน 
 - ปรับปรุงและพฒันาการจัดเกบ็รายไดของเทศบาล 
ผลการดําเนินงานการบริหารสํานักงาน มีโครงการ/ กิจกรรมที่ดําเนินการ ดังน้ี 

 1. วันทองถิ่นไทย (ไมไดใชงบประมาณ) 
 2. โครงการจัดงานวันเทศบาล      งบประมาณ  10,000.-บาท 
 3. โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผูบรหิาร/สมาชิกสภาเทศบาล งบประมาณ  120,280.-บาท 
 4. โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานพนักงานเทศบาล/พนักงานจาง งบประมาณ  152,121.-บาท 
 5.  จัดหาครุภัณฑตางๆ เพื่อใชในการบรหิารงาน    งบประมาณ  553,530.-บาท  

  6.  โครงการเพิม่ประสทิธิภาพในการจัดเกบ็รายได    งบประมาณ   35,000.-บาท 
  7.  โครงการประชาสัมพันธการจัดเกบ็รายได      งบประมาณ  10,000.-บาท 
  8.  โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสนิ    งบประมาณ 140,960.-บาท 
 



 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมภาพ 
 
 

โครงการ/กิจกรรม เดน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

นโยบายการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 
  

 เทศบาลตําบลปาติ้ว  มีการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี    
ในทุกดาน  ไมวาจะเปนการจัดการเรียนการสอนระดับเด็ก
เล็กและอนุบาล  ซึ่งเทศบาลตําบลปาติ้วมีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
จํานวน  2  แหง  คือ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปาติ้ว 1  
มีจํานวน  นักเรียน  121 คน  และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลปาติ้ว  2  มีจํานวน  นักเรียน  35 คน  
รวมถึงการสงเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข  
สนับสนุนการรวมกลุมการประกอบอาชีพ  การรวมกลุม
การออม สนับสนุนกิจกรรมสังคมสงเคราะห ครอบครัวผูมี
รายไดนอยและดอยโอกาสในชุมชน สงเสริมใหชุมชนได
ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและรวมมือกันปองกัน
แกไขการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน     
เพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
การรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน อีกทั้งยังสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา อนุรักษ
ศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถิ่นและสืบสาน
วัฒนธรรมทองถิ่น อีกดวย 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
นโยบายการพฒันาดานสิ่งแวดลอม 

 
เทศบาลตําบลปาติ้ว  ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ
ดานสิ่งแวดลอม เปนอยางยิ่ง ไมวาจะเปน โครงการคลองสวย 
น้ําใส  การกําจัดขยะมูลฝอยในชุมชนและบานเรือน โดยเนน
การมีสวนรวมของประชาชน  การจัดการระบบระบายน้ําทิ้ง
ในชุมชน มีการขุดลอกทอระบายน้ํา เพื่อแกไขปญหาน้ํา
ทวมขังและเนาเสียในชุมชน การทําความสะอาดในชุมชน 
มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหกับชุมชน  โดยการปรับปรุงภูมิ
ทัศนในชุมชน พัฒนาสวนสาธารณะใหเปนสถานที่พักผอน
หยอนใจและออกกําลังกาย  รวมทั้งสงเสริมใหชุมชนไดมี
สวนรวมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหกับชุมชน  กิจกรรมปลูก
ตนไมในชุมชน   ปลูกปา เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
นโยบายการพัฒนาดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน 

 
เท ศบ าล ตํ าบ ล ป า ติ้ ว   ได ดํ า เนิ น ก าร พั ฒ น าด า น
สาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน  โดยการกอสรางและ
ปรับปรุง ถนนพรอมวางทอระบายน้ํา  รวมถึงการซอมแซม 
ปรับปรุงถนน ซอย ตางๆ ที่ชํารุดเสียหายใหสามารถใชการ
ไดตามปกติ  รวมถึงไดประสานความรวมมือกับสวน
ราชการตางๆที่เกี่ยวของ  ในการจัดใหมีและปรับปรงุ ขยาย
เขตไฟฟาสาธารณะ  นํ้าประปา และการบริการโทรศัพท 
สาธารณะ ใหครอบคลุมและทั่วถึงพื้นที่ในเขตเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       
 

 



 
นโยบายการพัฒนาดานบริหารจัดการ 

 
เทศบาลตําบลปาติ้ว  ไดมีการปรับปรุงการใหบริการในดาน
ตางๆ ให รวดเร็ว ทั่วถึง และเปนที่พอใจของประชาชน        
มีการบริการขอมูลขาวสารผ านเว็บไซดของเทศบาล           
www.tessabalpatiu.go.th มี ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ที่ ด ี       
ทุกขั้นตอนใหโปรงใส สามารถตรวจสอบได รวมถึงสงเสริมให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาและบริหารจัดการ  
มีการจัดตั้ งเวที ประชาคมทองถิ่นในการพัฒนาชุมชน       
ของตนเอง  และมีการพัฒนาทักษะความรูใหกับบุคลากร    
ของเทศบาล พรอมทั้งจัดหา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใชและสถานที่ใหเหมาะสมในการปฏิบัติงาน  
 
 
 
 
 



นโยบายของนายกเทศมนตรีตําบลปาติ้ว 
นายพิตรพิบูล  สิริเรืองธนชัย  นายกเทศมนตรีตําบลปาติ้ว 

แถลงตอสภาเทศบาลตําบลปาติ้ว  เมื่อวันที่  27  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2556 
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1. นโยบายดานการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 
          (1) การจัดการศึกษาอยางท่ัวถึง 
                - สงเสรมิการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน 
                - สงเสรมิกจิกรรมทางศาสนา อนรุักษศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและสืบสาน
วัฒนธรรมของทองถิ่น 
               - ขยายโอกาสทางการศึกษาแกเยาวชน และผูดอยโอกาสในชุมชน 
          (2) การจัดการบริการสาธารณสขุที่ดีและทั่วถึง 
               - สงเสริมและพฒันาระบบบรกิารสาธารณสุขทีเ่นนการสงเสริมสุขภาพและปองกันควบคมุโรค 
ตลอดจนสงเสริมการออกกําลงักาย 
               - สงเสริมและพฒันาดานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดลอม 
               - สงเสริมระบบประกันสุขภาพ โดยเฉพาะกลุมผูสงูอายุ กลุมคนยากจน และผูดอยโอกาส 
          (3) การพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง และการทําเกษตรอินทรียปลอดสารพิษ 
                 - สงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมประกอบอาชีพของชุมชน  และปรับปรุงจัดหาสถานที่
จําหนายสินคาของชุมชน 
                 - สงเสริมและการพฒันาการรวมกลุมของประชาชนในลักษณะของการออมทรัพย หรือสหกรณ
และการสรางเครือขาย 
                 - สนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยีแกเกษตรกร เพื่อประโยชนในการเพิ่มผลผลิต หรือการ 
แปรรปูผลผลิต  
                 - สนับสนุนสงเสริมการทําเกษตรอินทรียปลอดสารพิษ 
                 - ปรับปรุง และพัฒนาแหลงน้ําเพือ่ใชในการอปุโภค และการเกษตรของประชาชน 
             (4) การพัฒนาสังคมที่ดี 
                 - เสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว และชุมชน พรอมจัดตั้งประชาคมชุมชน 
                 - สงเสริมและสนับสนุนกจิกรรมสังคมสงเคราะห โดยเฉพาะครอบครัวผูมรีายไดนอย และ
ผูดอยโอกาสในชุมชน 
                 - สรางเครือขายชุมชน โดยใหชุมชนไดรวมมือกันประสานและชวยเหลือซึง่กันและกัน 
                 - สงเสริมใหชุมชนไดตระหนกัถึงพิษภัยของยาเสพติดและรวมมือปองกันแกไข 
             (5) การจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
                 - เพิ่มประสทิธิภาพในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การรกัษาความสงบเรียบรอย 
 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
                 - สงเสริมใหชุมชนไดรวมมือกันปองกันตนเอง 
                 - สงเสริมการจัดระเบียบชุมชน 
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    2. การพัฒนาทางดานสิ่งแวดลอม 
         (1) การจัดการขยะมูลฝอย 
                  - เพิ่มประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการขยะมูลฝอยใหเปนไปตามหลักวิชาการ 
                  - รวมมือกบัสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันในการจัดการขยะมูลฝอย 
                  - กระตุนและแสวงหาความรวมมอืจากประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 
         (2) การจัดการระบบระบายนํ้าและบําบัดนํ้าเสีย 
                  - กอสราง ปรับปรงุระบบระบายน้ําทิ้งในชุมชนที่ไดมาตรฐาน เพื่อปองกัน แกไขปญหาน้ําทวมขัง
และเนาเสีย 
        -  ขุดลอกทอระบายน้ํา  เพื่อปองกัน แกไขปญหาน้ําทวมขังและเนาเสีย 
         (3) การเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวในชุมชน 
                 - กอสราง และปรับปรงุภูมิทัศนในชุมชน และพัฒนาสวนสาธารณะเพื่อเปนสถานทีพ่ักผอน
หยอนใจและออกกําลงักาย 
                 - สงเสริมชุมชนใหมีสวนรวมตระหนักถึงความสําคัญในการเพิ่มพื้นทีส่ีเขียวในชุมชน 
3. นโยบายการพัฒนาทางดานสาธารณูปโภค และโครงสรางพื้นฐาน 
        (1) การกอสรางและปรับปรุงถนน 
                 - กอสราง และปรับปรงุถนนสายหลักใหเปนถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็พรอมวางทอระบายนํ้า 
                 - กอสราง ซอมแซมและปรบัปรุงถนน ซอย ทีช่ํารุดใหใชการไดตามปกต ิ
                 - พัฒนาและปรับปรงุถนนสายหลักใหมทีางเทาและตนไมตลอดทั้งสองฝง ตามความเหมาะสม 
         (2) การปรับปรุงขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 
                 - ขยายเขตระบบไฟฟาสาธารณะทั่วทกุถนน ซอยตางๆ ใหครอบคลุมทัง้เขตเทศบาล 
                 - ตดิตั้งปรับปรงุระบบไฟฟาสาธารณะในถนนสายหลักโดยใชโคมไฟขนาดที่ใหแสงสวางเพียงพอ
และไดมาตรฐาน   
         (3) การปรับปรุงขยายเขตบริการนํ้าประปา 
                - สนับสนุนการขยายเขตบรกิารน้ําประปาสวนภูมิภาคใหทั่วถึงทุกครัวเรือนในเขตเทศบาล 
         (4) การปรับปรงุขยายบริการโทรศัพทสาธารณะ 

     - สนับสนุนการขยายบรกิารโทรศัพทพื้นฐาน(สาธารณะ)ใหทั่วถึงทกุชุมชนในเขตเทศบาล 
                - สงเสรมิ และสนับสนุนการติดตั้งระบบอินเตอรเน็ตในชุมชน       
 4. การพัฒนาดานบริหารจัดการ 
            (1) การบริการประชาชน  
                   - ปรับปรงุขั้นตอนการใหบริการในดานตางๆ ของเทศบาลใหรวดเร็วทั่วถึง เปนธรรม และเปนที่
พอใจของประชาชน 
                   - พัฒนาระบบการใหบริการขอมลูขาวสารของประชาชน 
                   - พัฒนาและปรบัปรุงการบริการประชาชนโดยใชเทคนิคการบริหารงานสมัยใหม และใช
เทคโนโลยีทันสมัยอยางเหมาะสม 
           (2) การบริหารจัดการที่ด ี
                    - ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการที่ดีทกุขัน้ตอนใหโปรงใส ตรวจสอบได 
                    - พัฒนาระบบการจัดเก็บ รวบรวมและนําเสนอขอมลูอยางมีประสทิธิภาพ 
                    - เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยยดึประโยชนของประชาชนเปนหลัก 
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           (3) การมีสวนรวมของประชาชน 
                    - สนับสนุนกจิกรรมที่เสรมิสรางชุมชนใหเขมแข็ง และสงเสรมิใหประชาชนเขามามสีวนรวมใน
การบริหารจัดการทกุขั้นตอน 
                    - สงเสริมและจัดตัง้เวทปีระชาคมเพื่อจุดประกายพลังชุมชนในการพัฒนาทองถิ่น 
                    - เตรียมความพรอมของชุมชน อบรมเพิ่มพนูความรูแกแกนนําของชุมชนในการพฒันาทองถิ่น
ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
           (4) การบริหารสํานักงาน 
                   - พัฒนาเพิ่มทักษะและความรูใหกับบุคลากร 
                   - ปรับปรงุและพฒันาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัตงิาน 
                   - ปรับปรงุและพฒันาการจัดเก็บรายไดของเทศบาล 
 
 
                                        ----------------------------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




