
 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562  

 
 

ของ 

 
 

นายพลายชุมพล  อยูเอนก 
นายกเทศมนตรีตําบลปว 

 



 

บทนํา 

    พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 มาตรา  
48  ทศ วรรคหา บัญญัติวา ใหนายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไว
ตอ    สภาเทศบาลเปนประจําทุกป 
  กระผม นายพลายชุมพล  อยูเอนก  นายกเทศมนตรีตําบลปว  ไดแถลงนโยบายตอสภา
เทศบาลตําบลปว   เมื่อวันท่ี  6  มิถุนายน 2555 โดยไดกําหนดนโยบายการบริหารราชการและการพัฒนา
เทศบาลตําบลปว ไว  6  ดาน ประกอบดวย   
   1) ดานโครงสรางพื้นฐาน 
   2) ดานเศรษฐกิจ 
   3) ดานการศึกษาและอนุรักษศิลปะ  วัฒนธรรม ประเพณี 
   4) ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   5) ดานสังคม  สาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
   6) ดานการทองเท่ียวและกีฬา 

ซึ่งในรอบปงบประมาณท่ีผานมา    กระผมในฐานะผูบริหารเทศบาลไดพยายามท่ีจะดําเนิน 
โครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ตามแนวนโยบายท่ีไดแถลงตอสภาเทศบาล  และตามแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป (พ.ศ.
2561-2564) ของเทศบาลตําบลปว ท่ีไดวางไว  โดยการดําเนินงานตามนโยบายดังกลาว ไดยึดตาม
แนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม จังหวัด และยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
เขตจังหวัด ซึ่งกระผมมีความเช่ือมั่นวา โครงการตางๆ ท่ีไดดําเนินการไปนั้น จะสามารถสนองตอบตอการแกไข
ปญหาความเดือดรอนของประชาชนในเขตเทศบาลไดในระดับหนึ่ง  อันเปนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนใหดีข้ึน  แตปญหาความตองการโดยรวมของประชาชนยังมีอีกเปนจํานวนมากท่ีรอรับการแกไข  
ซึ่งจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และปจจัยอื่นๆในการดําเนินงาน เพื่อใหมีความ
ตอเนื่องในการดําเนินงานและเกิดความยั่งยืนในเชิงการพัฒนา  ท้ังนี้ การดําเนินโครงการ/กิจกรรมตางๆ ของ
เทศบาลไดยึดหลักประโยชนสุขของประชาชนในชุมชนเปนท่ีต้ัง  
       ทายนี้  กระผมขอขอบคุณผูท่ีมีสวนเกี่ยวของทุกทาน ท้ังหนวยงานภาครัฐ  องคกรเอกชน  
ภาคประชาชนและกํานัน  ผูใหญบาน  แกนนําชุมชน    ชมรม สมาคม  ตลอดจนกลุมและเครือขายตางๆ ท่ีได
ใหความรวมมือและมีสวนรวมในการดําเนินงานตาง  ๆ อันทําใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความเรียบรอย  จึง
ขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้ดวย 
 

(ลงช่ือ) 
   (นายพลายชุมพล  อยูเอนก) 

                นายกเทศมนตรีตําบลปว 
      5  พฤศจิกายน  2562



สารบัญ 

หนา 

นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถิ่น      1-2 
1) นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน      3-4 
3) นโยบายดานการศึกษาและอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  5 
4) นโยบายดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย    5 
5) นโยบายดานสังคม สาธารณสุขและส่ิงแวดลอม    6 
6) นโยบายดานการทองเที่ยวและกีฬา      7 
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1.  นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถ่ิน 

 1. วิสัยทัศนการพัฒนา 
ยึดมั่นการพัฒนา           รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี    

   วิถีชีวิตชุมชน      พัฒนาการศึกษา  
   เพื่อเตรียมพรอมสูเมืองดานหนา    ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2. นโยบายการบริหารราชการและการพัฒนาเทศบาล  6  ดาน  ประกอบดวย 

ยุทธศาสตรท่ี  1. นโยบายการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนา 1.1 สงเสริมและสนับสนุนการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ํา 

1.2 ดําเนินการขยายไฟฟาสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ใหท่ัวถึง 
1.3 สงเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณท่ีสาธารณะในเขตเทศบาล 
1.4 จัดหาแหลงน้ําเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคใหเพียงพอทุกหมูบาน 
1.5 ปรับปรุง ซอมแซม  พนังกันตล่ิงและลําเหมืองใหเปนคอนกรีต 

ยุทธศาสตรท่ี  2. นโยบายการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 2.1 สงเสริมและสนับสนุนกลุมอาชีพทุกหมูบาน 

2.2 สงเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก 
2.3 สงเสริมและสนับสนุนการจัดทําปุยชีวภาพและเกษตรอินทรีย 
2.4 สงเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรท่ี  3. นโยบายการพัฒนาดานการศึกษาและอนุรักษศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี 
แนวทางการพัฒนา 3.1  สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ 

3.2  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหไดมาตรฐาน 
3.3 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสําหรับเยาวชน  ผูสูงอายุและประชาชนในทุกดาน 
3.4  สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีตางๆ เชน ประเพณีสงกรานต  
ประเพณีแหเทียนพรรษา  ประเพณีแขงเรือ  เปนตน 
3.5 สงเสริมการสรางจิตสํานึกท่ีดีในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม  จริยธรรม และประเพณีอัน
ดีงามของทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรท่ี  4. นโยบายการพัฒนาดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แนวทางการพัฒนา 4.1 สงเสริมและสนับสนุนการจัดหาเครื่องมือวัสดุอุปกรณสําหรับการปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 
4.2 สงเสริมและสนับสนุนการฝกอบรม  สมาชิก อปพร.พรอมการจัดหาเครื่องแบบและ 
อุปกรณตางๆท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ี 
4.3 ดําเนินการติดต้ังกลองวงจรปดตามจุดลอแหลมและตลาดสดเทศบาล 
4.4 สนับสนุนหอกระจายขาวไรสายทุกหมูบานในเขตเทศบาล 

ยุทธศาสตรท่ี  5. นโยบายการพัฒนาดานสังคม  สาธารสุขและสิ่งแวดลอม 
แนวทางการพัฒนา 5.1 สงเสริมและสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

5.2 สงเสริมและสนับสนุนการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาและโรคระบาด 
5.3 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมผูสูงอายุและดูแลสุขภาพสายตาผูสูงอายุ 
5.4 สงเสริมและรณรงคใหประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรส่ิงแวดลอม 
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5.5 สงเสริมและสรางจิตสํานึกใหกับเยาวชนและประชาชน เพื่อใหเกิดความรักและหวง 
แหนตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
5.6 พัฒนาและปรับปรุงตลาดสดเทศบาลใหสะอาด ถูกสุขลักษณะและทันสมัยไดมาตรฐาน 
5.7 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพฒันาทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรท่ี  6. นโยบายการพัฒนาดานการทองเท่ียวและกีฬา 
แนวทางการพัฒนา 6.1 สงเสริมและสนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬาในทุกระดับ 

6.2 ปรับปรุงภูมิทัศนและสวนสาธารณะในเขตเทศบาลใหเปนสถานท่ีออกกําลังกาย 
6.3 ปรับปรุงและซอมแซมอุปกรณออกกําลังกายประจําหมูบานใหไดมาตรฐาน 
6.4 พัฒนาแหลงทองเท่ียวท้ังแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร  วัฒนธรรมและ
แหลงทองเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกับวิถีชุมชน 
6.5 สงเสริมและสนับสนุนงานประเพณีทองถ่ินตางๆ เพื่อสงเสริมการทองเท่ียว 
6.6 สงเสริมการบริการดานการทองเท่ียว  เชน  มีรถรางบริการนําเท่ียวในเขตเทศบาล 
 

 

ขอมูลท่ีรวบรวมจากการรายงานผลดังกลาว จะแสดงใหเห็นความกาวหนาในการดําเนินงานโครงการพัฒนา
ตามยุทธศาสตรการพัฒนา และการเบิกจายเงินงบประมาณท่ีใชจริงของโครงการท่ีไดรับงบประมาณ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 

ท่ี ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ งบประมาณท่ีเบิกจาย 

1 การพัฒนาดานโครงสรางพืน้ฐาน 12 4,104,927.90 
2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ - - 
3 การพัฒนาดานการศึกษาและอนุรักษศิลปะ  

วัฒนธรรม ประเพณี 
10 13,839,199 

4 การพัฒนาดานการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 2 197,362.25 
5 การพัฒนาดานสังคม  สาธารสุขและส่ิงแวดลอม 18 21,779,286 
6 การพัฒนาดานการทองเท่ียวและกีฬา 3 115,570 

รวม  47 40,036,345.15 
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1. นโยบายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม พื้นท่ีดําเนนิการ ผลผลิต 
งบประมาณท่ี

เบิกจาย 
1 ปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะ (อางเก็บ

น้ํา รศ.200 ป) 
สวนสาธารณะ 
(อางเก็บน้ํา รศ.

200 ป) 

การขุดดิน กวางเฉล่ีย      
7.00 ม. ยาว 180 ม.       
สูงเฉล่ีย 3.00 ม.  หรือมี
พื้นท่ีรวมไมนอยกวา 
3,780 ตร.ม. 

200,000 

2 กอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู แบบมี
ฝาปดบานปรางค 

หมู 3 ต.ปว ขนาดปากกวาง 0.50 ม. 
ลึกเฉล่ีย 0.50 ม. หนา 
0.10 ม. ยาว 120.00 ม. 

358,000 

3 กอสรางถนน คสล. บานปาหัด หมู 2 ต.ปว (1) ขนาดผิวจราจรกวาง    
4.00 ม. ยาว 60.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ี
รวมไมนอยกวา 240.00 
ตร.ม. 
(2) ขนาดผิวจราจรกวาง   
5.00 ม. ยาว 33.00 ม.    
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ี
รวมไมนอยกวา 165.00 
ตร.ม. 
(3) ขนาดผิดจราจรกวาง   
4.00 ม. ยาว 24.00 ม.    
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ี
รวมไมนอยกวา 96.00  
ตร.ม. 

350,000 

4 กอสรางดาดลําเหมือง คสล.บานรอง หมู 4 ต.ปว ขนาดปากกวาง 2.50 ม.  
ลึกเฉล่ีย 1.30 ม. หนา
0.10 ม.  ยาว 54.00 ม. 

347,000 

5 กอสรางถนน คสล. บานปาลาน หมู 5 ต.ปว ขนาดผิวจราจรกวาง    
6.00 ม. ยาว 91.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ี
รวมไมนอยกวา 546 ตร.ม. 

350,000 

6 กอสรางถนน คสล. บานแกมราษฏร
พัฒนา 

หมู 4 ต.วรนคร ขนาดผิวจราจรกวาง       
4.00 ม. ยาว 150.00 ม. 
หนา0.15 ม.หรือมีพื้นท่ี
รวมไมนอยกวา 600.00 
ตร.ม. 

350,000 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม พื้นท่ีดําเนนิการ ผลผลิต 
งบประมาณท่ี

เบิกจาย 
7 กอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู แบบ

มีฝาปดบานแกม 
หมู 5 ต.วรนคร ขนาดปากกวาง 0.50 ม. 

ลึกเฉล่ีย 0.50 ม. หนา  
0.10 ม. ยาว 110.00 ม. 

350,000 

8 กอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู แบบ
มีฝาปดบานตนแหลง 

หมู 2 ต.ไชยวัฒนา ขนาดปากกวาง 0.50 ม. 
ลึกเฉล่ีย 0.50 ม. หนา 
0.10 ม. ยาว 100.00 ม. 

326,500 

9 กอสรางสะพาน คสล. บานนาปาน หมู 1 ต.สถาน (1)กอสรางตอเติมสะพานเกา
โดยขยายผิวจราจรกวางดานละ 
0.50 ม. ยาว 6.50 ม.พรอม
ขอบคันและราวเหล็กกันตกสูง 
0.90 ม. 
(2)กอสรางดาดกันตลิ่ง พ้ืนท่ี
รวมไมนอยกวา 44.00 ตร.ม. 
(3)กอสรางรางระบายนํ้าคสล. 
รูปตัวยู แบบมีฝาปด ปากกวาง 
0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. 
หนา 0.10 ม.  ยาว 60 ม. 

346,000 

10 อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาคสาขา        
อําเภอทาวังผา 

หมู 6 ต.วรนคร ขยายเขตจําหนาย
น้ําประปา งานวางทอขยาย
เขตจําหนายน้ํา หนาวัด
บานสวนดอก 

350,000 

11 คาออกแบบ คาควบคุมงานท่ีจายใหแก
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนนอก 

ทต.ปว เพื่อจายเปนคาจาง
ออกแบบคาควบคุมงานท่ี
จายใหแกเอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให
ไดมาซึ่งส่ิงกอสราง 

45,000 

12 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค  อําเภอปว หมู 6 ต.ปว (1) ขยายเขตไฟฟา สาย
บาน  ไรรวงทองถึงบาน 
น้ําฮาว 

348,954.34 

หมู 8 ต.ปว 
 
 

(2) ขยายเขตไฟฟา สาย
บานปรางคพัฒนา 2 ถึง
บานจูน 

348,155.28 

หมู 2 ต.ไชยวัฒนา (3) ขยายเขตไฟฟา ซอย
นายพงศสุวัฒน วิทยา บาน
ตนแหลง 

35,318.28 
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3. นโยบายการพัฒนาดานการศึกษาและอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม พื้นท่ีดําเนนิการ ผลผลิต 
งบประมาณท่ี

เบิกจาย 
1 
 

จัดงานวันลอยกระทง 
 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ทต.ปว 

1 ครั้ง 4,900 
 

2 
 

สนับสนุนกิจกรรมดานการศึกษา 
 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ทต.ปว 

4 ครั้ง 1,487550 
 

3 
 

คาอาหารเสริม (นม) 
 

6 โรงเรียนในเขต 
ทต.ปว 

12 ครั้ง 3,820,899 
 

4 
 

คาอาหารกลางวัน  
 

6 โรงเรียนในเขต 
ทต.ปว 

12 ครั้ง 7,136,000 
 

5 
 

คาอาหารกลางวัน 
 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ทต.ปว 

12 ครั้ง 938,370 
 

6 วันเด็กแหงชาติ ทต.ปว 1 ครั้ง 40,980 

7 
 

จัดงานวัฒนธรรมประเพณีและงานรัฐ
พิธีอําเภอปว 

อําเภอปว 
 

5 ครั้ง 30,000 
 

8 
 

จัดงานวันสําคัญสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย 

ทต.ปว 
 

5 ครั้ง 330,500 
 

9 ประเพณีสงกรานต ทต.ปว 1 ครั้ง 30,000 

10 สงเสริมประเพณีรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ ทต.ปว 1 ครั้ง 20,000 

 
 
4. นโยบายการพัฒนาดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม พื้นท่ีดําเนนิการ ผลผลิต 
งบประมาณท่ี

เบิกจาย 

1 
 

สนับสนุนการสรางความปลอดภัยบนทอง
ถนน 

ทต.ปว 
 

2 ครั้ง 55,000 
 

2 
 

สนับสนุนการชวยเหลือผูประสบสาธารณ
ภัย 

ทต.ปว 
 

1 ครั้ง 142,362.25 
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5. นโยบายการพัฒนาสังคม สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม พื้นท่ีดําเนนิการ ผลผลิต 
งบประมาณท่ี

เบิกจาย 

1 รณรงคตอตานการทุจริตคอรัปช่ัน ทต.ปว 1 ครั้ง 1,669 

2 
 

อบรมดานคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร
เทศบาลตําบลปว 

ทต.ปว 1 ครั้ง 20,000 
 

3 จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลปว ทต.ปว 1 ครั้ง 6,500 

4 นําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ทต.ปว 1 ครั้ง 300,000 

5 ชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนารายได ทต.ปว 12 ครั้ง 101,782 

6 
 

การรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลปว 

ทต.ปว 2 ครั้ง 5,000 
 

7 อบรมเยาวชนรวมใจตานภัยยาเสพติด ทต.ปว 1 ครั้ง 10,000 

8 รณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ทต.ปว 1 ครั้ง 37,335 

9 
 
 

พระราชดําริดานสาธารณสุข (อุดหนุน
คณะกรรมการหมูบานในเขตเทศบาล
ตําบลปว) 

ทต.ปว 
 
 

1 ครั้ง 260,000 
 
 

10 อาหารปลอดภัยใสใจผูบริโภค ทต.ปว 1 ครั้ง 6,800 

11 เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ทต.ปว 12 ครั้ง 15,865,700 

12 เบ้ียยังชีพคนพิการ ทต.ปว 12 ครั้ง 4,827,200 

13 เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส ทต.ปว 12 ครั้ง 100,500 

14 สงเสริมประชาสัมพันธขาวสารเทศบาล ทต.ปว 12 ครั้ง 18,000 

15 
 

การจัดการและแกไขปญหาขยะมูลฝอย
ในชุมชน 

ทต.ปว 1 ครั้ง 
100,000 

16 สนับสนุนการจัดการส่ิงแวดลอมในชุมชน ทต.ปว 1 ครั้ง 50,000 

17 
 

จัดการประชุมภาครัฐ ภาคประชาชน 
รวมใจจิบกาแฟ แลเมืองปว 

ทต.ปว 1 ครั้ง 4,800 
 

18 เตรียมการรับเสด็จฯ ทต.ปว 1 ครั้ง 64,000 
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6. นโยบายการพัฒนาดานการทองเท่ียวและกีฬา 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม พื้นท่ีดําเนนิการ ผลผลิต 
งบประมาณท่ี

เบิกจาย 
1 
 
 
 

สนับสนุนและสงเสริมการบริหารจัดการ
การทองเท่ียว (การจัดทําแผนแมบท 
อําเภอปว เพื่อพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยาง
ยั่งยืน) 

ทต.ปว 
 
 
 

1 ครั้ง 
 
 
 

30,000 
 
 
 

2 
 

แขงขันกีฬานักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ทต.ปว 

1 ครั้ง 
 

26,070 
 

3 
 

แขงขันกีฬาเปตอง ผูสูงอายุเทศบาล
ตําบลปว 

ทต.ปว 13 ครั้ง 
 

59,500 
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