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รายงานแสดงผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารราชการของ 
นายธานีวัฒน์ โมราราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม 

ประจำปีงบประมาณ 2562  
ต่อสภาเทศบาลตำบลพรรณานิคม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

************************** 

  รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 ฉบับนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ. ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 48 ทศ  กำหนดให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงาน
แสดงผลการดำเนินงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี และประกาศไว้โดยเปิดเผยที่
สำนักงานเทศบาล  

  ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งให้กับผม ได้รับการ
เลือกตั้ งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ งเมื่อวันที่                  
5 มกราคม 2555 และกระผมได้แถลงนโยบายไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลพรรณานิคม ในการประชุมสภา
เทศบาลตำบลพรรณานิคมครั้งแรก เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพรรณานิคม นั้น  

  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฉบับนี้ จึงเป็นการสรุปผลการดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ 2562 แนะนำกิจกรรมที่มีความต่อเนื่องไปยังปีงบประมาณถัดไปซึ่งทุกโครงการและกิจกรรม 
เป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับนโยบายที่แถลงไว้  โครงการที่ประสบความสำเร็จจะยังคงได้รับการสานต่อ 
และในส่วนของโครงการขนาดใหญ่ หรือโครงการริเริ่มใหม่ที่จะทำให้ประชาชน โดยส่วนรวมได้รับประโยชน์   
จะมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือให้ดำเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป  

  กระผมขอขอบคุณในความร่วมมือของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นคณะผู้บริหารสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลพรรณานิคม ข้าราชการพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพ่ีน้อง
ประชาชน ที่ให้ความร่วมมือในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ ซึ่งผลของความร่วมมือ ดังกล่าว นำไปสู่การ
พัฒนาที่เห็นผลได้อย่างชัดเจน ผมจะมุ่งมั่น และพัฒนาการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุ ขแก่ประชาชน 
อย่างเต็มที่เต็มกำลังความสามารถต่อไป 

 

 
(นายธานีวัฒน์  โมราราษฏร์) 

นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม 
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นโยบายการบริหารราชการ 

ของ นายธานีวัฒน์ โมราราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม 
ที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลพรรณานิคม เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 

 ************************************** 

   กระผม นาย ธานีวัฒน์ โมราราษฎร์ พร้อมคณะผู้บริหาร ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี 
ตำบลพรรณา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2554 ได้มีการแถลงนโยบายและแนวทางในการบริหารราชการของ
เทศบาลตำบลพรรณานิคม ต่อสภาเทศบาลตำบลพรรณานิคม เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ไปแล้วนั้น ซึ่ง
การกำหนดนโยบายดังกล่าวได้ใช้ข้อมูลตามสภาพความเป็นจริงทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ของเทศบาลพรรณานิคม โดยมีจุด มุ่งหมายเพื่อให้พ่อแม่พ่ีน้องชาวเทศบาลตำบลพรรณานิคม มีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น ซึ่งหมายถึงการมีความรู้ มีสุขภาพดี มีการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาและมี
สภาพแวดล้อมที่ดีให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลพรรณานิคม ที่กำหนดไว้ว่า  

“ มุ่งสู่เมืองน่าอยู่ ควบคู่คุณธรรม นำการศึกษา พัฒนาเป็นเลิศ “ 

 บัดนี้ กระผมและคณะผู้บริหาร ได้บริหารราชการของเทศบาลตำบลพรรณานิคม มาครบ   
หนึ่งปีอีกครั้ง เพ่ือปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13 ) 
พ.ศ.2552 มาตรา48 ทศ วรรค 5 กระผมนายธานีวัฒน์ โมราราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม    
ได้บริหารงานเทศบาลตำบลพรรณานิคม. ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา จึงขอนำเรียนรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารราชการต่อสภาเทศบาลตำบลพรรณานิคม  

จากนโยบาย 6 ประการสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นที่กระผมได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลพรรณา
นิคม เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารราชการในช่วงระยะเวลาที่ได้บริหารงานตามวาระ ซึ่งมุ่งเน้นการบริหาร
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพ่ือเป็นหลักโดยให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมคือ ‘ ร่วมคิด ร่วมทำและร่วมปฏิบัติ’ เพ่ือให้เทศบาลตำบลพรรณานิคม น่าอยู่ประชาชนมี
ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนกระผมจึงขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจำปี 2562 ดังต่อไปนี้ 

1. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม 

กระผมได้จัดสรรงบประมาณ ในการพัฒนาสภาพสังคม โดยรวมของเทศบาลพรรณานิคม ให้เป็นเมือง
น่าอยู่ ประชาชนอยู่ดี กินดี. มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นสังคมที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ผลการดำเนินกิจกรรมโครงการได้แก่ 

 

ที ่ โครงการ ผลการดำเนินงาน 

1 โครงการจัดงานวันเด็กประจำปี ดำเนินการแล้ว 
2 โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ (ต้านยาเสพติด) ดำเนินการแล้ว 
3 โครงการบัณฑิตน้อย ดำเนินการแล้ว 
4 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ ดำเนินการแล้ว 
5  โครงการฝึกอบรมพัฒนาสตรี ดำเนินการแล้ว 
6  โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ สานตะกร้าจากเส้นพลาสติก ดำเนินการแล้ว 
7 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ดำเนินการแล้ว 
8 โครงการส่งเสริมศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน ดำเนินการแล้ว 
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ที ่ โครงการ ผลการดำเนินงาน 

9 โครงการวันท้องถิ่นไทย ดำเนินการแล้ว 
10 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงและผู้พิการ ดำเนินการแล้ว 
11 โครงการฝึกอบรมจัดตั้งและทบทวนสมาชิก อปพร. ดำเนินการแล้ว 
12 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม”ศูนย์ขวัญแผ่นดิน” ดำเนินการแล้ว 
13 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดำเนินการแล้ว 
14 โครงการจ่ายยังชีพผู้พิการ ดำเนินการแล้ว 
15 โครงการจ่ายเบี้ยยังผู้ป่วยเอดส์ ดำเนินการแล้ว 

 

2. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

การดำเนินงานพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้จัดทำโครงการต่างๆภายใต้นโยบายและ ยุทธศาสตร์
การพัฒนาที่มุ่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่ของเทศบาลให้แก่ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการใช้
ชีวิตประจำวันโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานได้แก่ 

ที ่ โครงการ ผลการดำเนินงาน 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยผาสุข ดำเนินการแล้ว 
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเลียบอูน ดำเนินการแล้ว 
3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูถนนจำนงค์ราชกิจ ดำเนินการแล้ว 
4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูถนนพินิจวิถี  ดำเนินการแล้ว 
5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูถนนเสนาณรงค์ ดำเนินการแล้ว 
6 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ถนนพินิจวิถี ดำเนินการแล้ว 
7 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ถนนไฟฟ้าพัฒนา ดำเนินการแล้ว 
8 โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ดำเนินการแล้ว 
9 โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารห้องเก็บของ ศพด. ดำเนินการแล้ว 

10 โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารห้องเก็บของ ศพด. รั้วตาข่ายลวดเหล็กถัก ดำเนินการแล้ว 

3. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาสำคัญในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมต่อการรักษาสภาพแวดล้อมจึงมีความสำคัญและจำเป็นที่จะส่งผลต่อการสร้างเมืองให้น่าอยู่ เทศบาล
ตำบลพรรณานิคม มุ่งพัฒนาและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ของเทศบาลฯ ให้เป็นเทศบาลที่ปราศจากมลพิษ มี
ทรัพยากรธรรมชาติที่สมดุล ดังตัวอย่างโครงการต่อไปนี้ 

ที ่ โครงการ ผลการดำเนินการ 

1 โครงการน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ดำเนินการแล้ว 
2 โครงการขยะชุมชน ดำเนินการแล้ว 
3 โครงการคัดแยกขยะต้นทาง ดำเนินการแล้ว 
4 โครงการขุดลอกบ่อบำบัดโรงฆ่าสัตว์ ดำเนินการแล้ว 
5 โครงการปลูกต้นไม้พระราชทาน ดำเนินการแล้ว 
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4.นโยบายด้านการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 

   สำหรับด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมภูมปิัญญาชาวบ้าน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เทศบาล
ตำบลพรรณานิคม ให้ความสำคัญเช่นกัน โดยพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่ของเทศบาลตำบลพรรณานิคม ทุกระดับ
ให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนาคนให้มีความรู้ มีคุณธรรม พร้อมทั้งส่งเสริมศาสนา และศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่น ดังตัวอย่างการต่อไปนี้ 

ที ่ โครงการ ผลการดำเนินการ 

1 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ดำเนินการแล้ว 

2 โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ดำเนินการแล้ว 

3 โครงการจัดงานวันลอยกระทง ดำเนินการแล้ว 

4 โครงการอุดหนุนประเพณีบวงสรวงศาลเจ้าปู่หอถลา ดำเนินการแล้ว 
5 โครงการอุดหนุนประเพณีบวงสรวงศาลเจ้าปู่มเหศักดิ์ ดำเนินการแล้ว 
6 โครงการหนูน้อยฟันสวย ดำเนินการแล้ว 
7 โครงการกิจกรรมวันแม่ ดำเนินการแล้ว 

8 โครงการยายสอนหลาน ดำเนินการแล้ว 

9 โครงศูนย์เด็กเล็กปลอดภัยร่วมใจใส่หมวกนิรภัย ดำเนินการแล้ว 

10 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กนักเรียนใน ศพด. ดำเนินการแล้ว 

11 โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ดำเนินการแล้ว 
12 โครงการหนูน้อยสุขภาพดี ดำเนินการแล้ว 

5. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 

   การพัฒนาด้านการบริหารราชการและการให้บริการประชาชน ถือเป็นสิ่งสำคัญที่เป็นรากฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่นอันจะนำไปสู่ความม่ันคงและความมีเสถียรภาพของท้องถิ่น ภายใต้หลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี และหลักธรรมาภิบาลเป็นส่วนที่จะสร้างศักยภาพการบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกิด
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือนำไปสู่ความพึงพอใจให้กับประชาชนในการดำเนินการพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร และสำหรับการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการนำเสนอความคิดเห็น อุปสรรค ปัญหา ความ
ต้องการต่างๆในชุมชน เทศบาลตำบลพรรณานิคมได้จัดโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพ่ือรับฟังความ
คิดเห็น การเสนอความต้องการ ปัญหาในด้านต่างๆ เช่น การจัดประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนา 
เทศบาล นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการประสานนโยบายร่วมกับหน่วยงานราชการอ่ืนๆ ดังโครงการพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ ปี 2561 ได้แก่ 

ที ่ โครงการ ผลการดำเนินงาน 

1 โครงการจัดทำพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช ดำเนินการแล้ว 

2 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ดำเนินการแล้ว 

3 โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ดำเนินการแล้ว 

4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้าง 

ดำเนินการแล้ว 

5 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ดำเนินการแล้ว 
6 โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ดำเนินการแล้ว 



๖ 

 

ที ่ โครงการ ผลการดำเนินงาน 

7 โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาลตำบลพรรณานิคม ดำเนินการแล้ว 
8 โครงการค่าสาธารณูปโภค ดำเนินการแล้ว 

9 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ดำเนินการแล้ว 
10  ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน ดำเนินการแล้ว 

11  ค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ดำเนินการแล้ว 

12  ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดำเนินการแล้ว 

13  ค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ดำเนินการแล้ว 

14 ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ดำเนินการแล้ว 

15 ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด. ทต.พรรณานิคม ดำเนินการแล้ว 

16 ค่าจัดซื้อชั้นเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนผสม ดำเนินการแล้ว 

17 ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงานแบบมีพนักพิง ดำเนินการแล้ว 

18 ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์หน้าเหล็ก 3 ลิ้นชัก ดำเนินการแล้ว 

19 ค่าจัดซื้อพัดลมติดพนังขนาดใบพัด 20 นิ้ว ดำเนินการแล้ว 

20 ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีพลาสติกสำหรับเด็ก ดำเนินการแล้ว 
21 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ดำเนินการแล้ว 
22 ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า ดำเนินการแล้ว 
23 โครงการอาหารกลางวัน ศพด. ทต.พรรณานิคม ดำเนินการแล้ว 

24 โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม  ดำเนินการแล้ว 

25 โครงการอาหารเสริม (นม) ศพด. ทต.พรรณานิคม ดำเนินการแล้ว 
26 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม ดำเนินการแล้ว 

27 โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ดำเนินการแล้ว 

6. นโยบายด้านการสาธารณสุขฯ 

  เทศบาลตำบลพรรณานิคม มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในเรื่องสาธารณสุขให้
ประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลพรรณานิคม เป็นเทศบาลที่ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี นอกจากนั้นยังให้
การสนับสนุนการบริการด้านสาธารณสุขโดยเน้นระบบป้องกันโรคระบาดและเสริมสร้างสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนอย่างทั่วถึง มีการบูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ,อสม. และหน่วยงานอ่ืนๆ 
ในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข   มีการส่งเสริมสนับสนุนงานสาธารณมูลฐานในหมู่บ้าน เพ่ิมศักยภาพให้แก่
อาสาสมัครสาธารณสุข ผลการดำเนินกิจกรรมโครงการดังต่อไปนี้ 

ที ่ โครงการ ผลการดำเนินงาน 

1 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ดำเนินการแล้ว 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข ดำเนินการแล้ว 

3 โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ดำเนินการแล้ว 

4 โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ดำเนินการแล้ว 
5 โครงการขุดลอกบ่อบำบัดโรงฆ่าสัตว์ ดำเนินการแล้ว 
6 โครงการปรับปรุงผิวตลาดเช้า ดำเนินการแล้ว 



๗ 

 

  จากผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ทีก่ล่าวมายังมีอีกหลายโครงการที่กระผมและ
ทีมคณะผู้บริหารไม่สามารถดำเนินการตามที่ได้แถลงไว้ หรือโครงการที่ได้รับการเรียกร้องหรือการร้องขอจาก
ประชาชน บางโครงการก็ยังไม่ได้ดำเนินการ ซึ่งยังมิอาจแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชนได้
อย่างเต็มที เนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมานั้นได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลต่ำกว่าประมาณการไว้ อีกทั้ง
ภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล มีเป็นจำนวนมากแต่งบประมาณมีอยู่จำกัด จึงส่งผลให้ไม่สามารถ
ดำเนินการทั้งหมดทุกโครงการแต่อย่างไรก็ตามกระผม นายธานีวัฒน์  โมราราษฏร์ นายกเทศมนตรีตำบล
พรรณานิคม ก็จะผลักดันและติดตามดำเนินการในส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ โครงการที่เหลือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุด ตามที่ได้แถลงนโยบายต่อสภา
เทศบาลตำบลพรรณานิคมกระผม ในฐานะผู้บริหารเทศบาลตำบลพรรณานิคม ขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วม
ความสำเร็จที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นของพวกเรา และพร้อมที่จะร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่าง
ยั่งยืนตลอดไป 
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