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รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารราชการของ 
นายธานีวัฒน โมราราษฎร นายกเทศมนตรีตําบลพรรณานิคม 

ประจําปงบประมาณ 2561  
ตอสภาเทศบาลตําบลพรรณานิคม อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

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

  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจําป 2561 ฉบับนี้ เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ. ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 48 ทศ  กําหนดใหนายกเทศมนตรีจัดทํารายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภาเทศบาลเปนประจําทุกป และประกาศไวโดยเปดเผยท่ี
สํานักงานเทศบาล  

  ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดประกาศรับรองผลการเลือกตั้งใหกับผม ไดรับการ
เลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรีตําบลพรรณานิคม ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเม่ือวันท่ี 5 มกราคม 
2555 และกระผมไดแถลงนโยบายไวตอสภาเทศบาลตําบลพรรณานิคม ในการประชุมสภาเทศบาลตําบล
พรรณานิคมครั้งแรก เม่ือวันท่ี 18 พฤษภาคม 2555 ณ หองประชุมเทศบาลตําบลพรรณานิคม นั้น  

  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฉบับนี้ จึงเปนการสรุปผลการดําเนินงานประจําป
งบประมาณ 2561 แนะนํากิจกรรมท่ีมีความตอเนื่องไปยังปงบประมาณถัดไปซ่ึงทุกโครงการและกิจกรรม 
เปนโครงการท่ีมีความสอดคลองกับนโยบายท่ีแถลงไว  โครงการท่ีประสบความสําเร็จจะยังคงไดรับการสานตอ 
และในสวนของโครงการขนาดใหญ หรือโครงการริเริ่มใหมท่ีจะทําใหประชาชน โดยสวนรวมไดรับประโยชน   
จะมีการเตรียมความพรอมเพ่ือใหดําเนินการใหเกิดเปนรูปธรรมตอไป  

  กระผมขอขอบคุณในความรวมมือของทุกภาคสวน ไมวาจะเปนคณะผูบริหารสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลพรรณานิคม ขาราชการพนักงานและลูกจางของเทศบาลสวนราชการท่ีเก่ียวของ รวมถึงพ่ีนอง
ประชาชน ท่ีใหความรวมมือในการรวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ ซ่ึงผลของความรวมมือ ดังกลาว นําไปสูการ
พัฒนาท่ีเห็นผลไดอยางชัดเจน ผมจะมุงม่ัน และพัฒนาการปฏิบัติงาน เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน 
อยางเต็มท่ีเต็มกําลังความสามารถตอไป 

 

 
(นายธานีวัฒน  โมราราษฏร) 

นายกเทศมนตรีตําบลพรรณานิคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

นโยบายการบริหารราชการ 
ของ นายธานีวัฒน โมราราษฎร นายกเทศมนตรีตําบลพรรณานิคม 

ท่ีแถลงไวตอสภาเทศบาลตําบลพรรณานิคม เม่ือวันท่ี 18 พฤษภาคม 2555 

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

   กระผม นาย ธานีวัฒน โมราราษฎร พรอมคณะผูบริหาร ซ่ึงไดรับเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรี 
ตําบลพรรณา เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2554 ไดมีการแถลงนโยบายและแนวทางในการบริหารราชการของ
เทศบาลตําบลพรรณานิคม ตอสภาเทศบาลตําบลพรรณานิคม เม่ือวันท่ี 18 พฤษภาคม 2555 ไปแลวนั้น ซ่ึง
การกําหนดนโยบายดังกลาวไดใชขอมูลตามสภาพความเปนจริงทางดานเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมทองถ่ิน
ของเทศบาลพรรณานิคม โดยมีจุด มุงหมายเพ่ือใหพอแมพ่ีนองชาวเทศบาลตําบลพรรณานิคม มีความเปนอยูท่ี
ดีข้ึน ซ่ึงหมายถึงการมีความรู มีสุขภาพดี มีการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีปฏิบัติสืบตอกันมาและมี
สภาพแวดลอมท่ีดีใหเปนไปตามวิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาลตําบลพรรณานิคม ท่ีกําหนดไววา  

“ มุงสูเมืองนาอยู ควบคูคุณธรรม นําการศึกษา พัฒนาเปนเลิศ “ 

 บัดนี้ กระผมและคณะผูบริหาร ไดบริหารราชการของเทศบาลตําบลพรรณานิคม มาครบ   
หนึ่งป อีกครั้ง เพ่ือปฏิบัติตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2596 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13 ) 
พ.ศ.2552 มาตรา48 ทศ วรรค 5 กระผมนายธานีวัฒน โมราราษฎร นายกเทศมนตรีตําบลพรรณานิคม    
ไดบริหารงานเทศบาลตําบลพรรณานิคม. ตามนโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภา จึงขอนําเรียนรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารราชการตอสภาเทศบาลตําบลพรรณานิคม  

จากนโยบาย 6 ประการสําคัญในการพัฒนาทองถ่ินท่ีกระผมไดแถลงไวตอสภาเทศบาลตําบลพรรณา
นิคม เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารราชการในชวงระยะเวลาท่ีไดบริหารงานตามวาระ ซ่ึงมุงเนนการบริหาร
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนเพ่ือเปนหลักโดยใหประชาชน
เขามามีสวนรวมคือ ‘ รวมคิด รวมทําและรวมปฏิบัติ’ เพ่ือใหเทศบาลตําบลพรรณานิคม นาอยูประชาชนมี
ความเปนอยูท่ีดีข้ึนกระผมจึงขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจําป 2561 ดังตอไปนี้ 

1. นโยบายดานการพัฒนาสังคม 

กระผมไดจัดสรรงบประมาณ ในการพัฒนาสภาพสังคม โดยรวมของเทศบาลพรรณานิคม ใหเปนเมือง
นาอยู ประชาชนอยูดี กินดี. มีความสมบูรณท้ังรางกายและจิตใจ เปนสังคมท่ีมีคุณภาพ มีคุณธรรม มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ชุมชนมีความเขมแข็งอยางยั่งยืน ผลการดําเนินกิจกรรมโครงการไดแก 

 

ท่ี โครงการ ผลการดําเนินงาน 

1 โครงการจัดงานวันเด็กประจําป ดําเนินการแลว 
2 โครงการแขงขันกีฬาสานสัมพันธ (ตานยาเสพติด) ดําเนินการแลว 
3 โครงการบัณฑิตนอย ดําเนินการแลว 
4 โครงการฝกอบรมอาสาสมัครดูแลผูสงูอายุและผูพิการ ดําเนินการแลว 
5 โครงการฝกอบรมทักษะการขับเรือและชวยเหลือผูประสบภัยทางน้ํา ดําเนินการแลว 
6  โครงการฝกอบรมพัฒนาสตรี ดําเนินการแลว 
7 โครงการวันทองถ่ินไทย  



ท่ี โครงการ ผลการดําเนินงาน 

8 โครงการคุณแมวัยใส ดําเนินการแลว 
9 โครงการฝกอบรมกลุมอาชีพ (เพาะเห็ด) ดําเนินการแลว 

10 โครงการฝกอบรมอาสาสมัครดูแลผูสูงและผูพิการ ดําเนินการแลว 
11 โครงการฝกอบรมจัดตั้งและทบทวนสมาชิก อปพร. ดําเนินการแลว 
12 โครงการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ ดําเนินการแลว 
13 โครงการจายยังชีพผูพิการ ดําเนินการแลว 
14 โครงการจายเบี้ยยังผูปวยเอดส ดําเนินการแลว 

 

2. นโยบายดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

การดําเนินงานพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ไดจัดทําโครงการตางๆภายใตนโยบายและ ยุทธศาสตร
การพัฒนาท่ีมุงพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีของเทศบาลใหแกประชาชนไดรับความสะดวกสบายในการใช
ชีวิตประจําวันโครงการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานไดแก 

ท่ี โครงการ ผลการดําเนินงาน 

1 โครงการกอสรางสวมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดําเนินการแลว 
2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดําเนินการแลว 
3 โครงการกอสรางขยายผิวจราจร คสล. ถนนเสนาณรงค ถึงสะพานหอถลา ดําเนินการแลว 
4 โครงการกอสรางขยายผิวจราจร คสล. ถนนเสนาณรงค จากแยกถนนศิริชัย

ถึงแยกถนนจํานงคราชกิจ 
ดําเนินการแลว 

5 โครงการกอสรางขยายผิวจราจร คสล. ถนนบุบผาราม ดําเนินการแลว 
6 โครงการกอสรางขยายผิวจราจร คสล. ถนนราษฎรบรูณะ ดําเนินการแลว 
7 โครงการกอสรางขยายผิวจราจร คสล. ซอยหนังเค็ม ดําเนินการแลว 
8 โครงการถมลูกรังปรบัระดับปาชาบานพรรณา ดําเนินการแลว 
9 โครงการกอสรางขยายผิวจราจรแอสฟลติก ถนนจํานงคราชกิจ (หนาศพด.) ดําเนินการแลว 

10 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู หลังอาคาร ศพด. ดําเนินการแลว 

11 โครงการกอสรางสวมบริเวณฌาปนสถานบานนอยโนนจาํนงค ดําเนินการแลว 

3. นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ปญหาสิ่งแวดลอมเปนปญหาสําคัญในการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมการสงเสริมใหประชาชนมี
สวนรวมตอการรักษาสภาพแวดลอมจึงมีความสําคัญและจําเปนท่ีจะสงผลตอการสรางเมืองใหนาอยู เทศบาล
ตําบลพรรณานิคม มุงพัฒนาและฟนฟูสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีของเทศบาลฯ ใหเปนเทศบาลท่ีปราศจากมลพิษ มี
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมดุล ดังตัวอยางโครงการตอไปนี้ 

ท่ี โครงการ ผลการดําเนินการ 

1 โครงการน้ํา รักปา รักษาแผนดิน ดําเนินการแลว 
2 โครงการขยะชุมชน ดําเนินการแลว 
3 โครงการคัดแยกขยะตนทาง ดําเนินการแลว 

 



4.นโยบายดานการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 

   สําหรับดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมภูมิปญญาชาวบาน ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีเทศบาล
ตําบลพรรณานิคม ใหความสําคัญเชนกัน โดยพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลพรรณานิคม ทุกระดับ
ใหมีคุณภาพ สามารถพัฒนาคนใหมีความรู มีคุณธรรม พรอมท้ังสงเสริมศาสนา และศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
ของทองถ่ิน ดังตัวอยางการตอไปนี้ 

 

ท่ี โครงการ ผลการดําเนินการ 

1 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต ดําเนินการแลว 

2 โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา ดําเนินการแลว 

3 โครงการจัดงานวันลอยกระทง ดําเนินการแลว 

3 โครงการอุดหนุนประเพณีบวงสรวงศาลเจาปูหอถลา ดําเนินการแลว 
4 โครงการอุดหนุนประเพณีบวงสรวงศาลเจาปูมเหศักดิ์ ดําเนินการแลว 

 

5. นโยบายดานการบริหารจัดการ 

   การพัฒนาดานการบริหารราชการและการใหบริการประชาชน ถือเปนสิ่งสําคัญท่ีเปนรากฐาน
ในการพัฒนาทองถ่ินอันจะนําไปสูความม่ันคงและความมีเสถียรภาพของทองถ่ิน ภายใตหลักการบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดี และหลักธรรมาภิบาลเปนสวนท่ีจะสรางศักยภาพการบริหารทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด เกิด
การมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพ่ือนําไปสูความพึงพอใจใหกับประชาชนในการดําเนินการพัฒนาดานการเมือง
การบริหาร และสําหรับการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการนําเสนอความคิดเห็น อุปสรรค ปญหา ความ
ตองการตางๆในชุมชน เทศบาลตําบลพรรณานิคมไดจัดโครงการประชุมประชาคมทองถ่ินเพ่ือรับฟงความ
คิดเห็น การเสนอความตองการ ปญหาในดานตางๆ เชน การจัดประชุมประชาคมการจัดทําแผนพัฒนา 
เทศบาล นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการประสานนโยบายรวมกับหนวยงานราชการอ่ืนๆ ดังโครงการพัฒนาดาน
การบริหารจัดการ ป 2561 ไดแก 

ท่ี โครงการ ผลการดําเนินงาน 

1 โครงการจัดทําพวงมาลาเนื่องในวันปยะมหาราช ดําเนินการแลว 

2 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชิน ี ดําเนินการแลว 

3 โครงการเตรียมรับ – สงเสด็จประจําป ดําเนินการแลว 

4 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพคณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล 
และลูกจาง 

ดําเนินการแลว 

5 โครงการจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ดําเนินการแลว 

6 โครงการจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร ดําเนินการแลว 

7 โครงการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินของเทศบาลตําบลพรรณานิคม ดําเนินการแลว 

8 โครงการคาสาธารณูปโภค ดําเนินการแลว 

9 โครงการจัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัว ดําเนินการแลว 

10 โครงการจัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงาน ดําเนินการแลว 

11 โครงการคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ดําเนินการแลว 



ท่ี โครงการ ผลการดําเนินงาน 

12 โครงการจัดซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทย ุ ดําเนินการแลว 

13 โครงการคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น ดําเนินการแลว 

14 โครงการจัดซ้ือวัสดุกอสราง ดําเนินการแลว 

15 โครงการจัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัว ศพด. ทต.พรรณานิคม ดําเนินการแลว 

16 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม ดําเนินการแลว 

17 โครงการอาหารเสริม (นม) ศพด. ทต.พรรณานิคม ดําเนินการแลว 

18 โครงการอุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม   
19 โครงการอาหารกลางวัน ศพด. ทต.พรรณานิคม  
20 โครงการจัดซ้ือชั้นเก็บเอกสารอเนกประสงค ดําเนินการแลว 

21 โครงการจัดซ้ือสนามเสริมพัฒนาการ ดําเนินการแลว 

22 โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธภาษี ดําเนินการแลว 
23 โครงการอาหารเสริม (นม)  ศพด. ทต.พรรณานิคม ดําเนินการแลว 

6. นโยบายดานการสาธารณสุขฯ 

   เทศบาลตําบลพรรณานิคม มุงสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในเรื่องสาธารณสุขให
ประชาชน ในเขตเทศบาลตําบลพรรณานิคม เปนเทศบาลท่ีประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีดี นอกจากนั้นยังให
การสนับสนุนการบริการดานสาธารณสุขโดยเนนระบบปองกันโรคระบาดและเสริมสรางสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนอยางท่ัวถึง มีการบูรณาการรวมกับโรงพยาบาลพระอาจารยฝน อาจาโร ในการดําเนินงานดาน
สาธารณสุข   มีการสงเสริมสนับสนุนงานสาธารณมูลฐานในหมูบาน เพ่ิมศักยภาพใหแกอาสาสมัครสาธารณสุข 
ผลการดําเนินกิจกรรมโครงการเพ่ือพัฒนาดานสาธารณสุขฯ ดังตัวอยางโครงการตอไปนี้ 

ท่ี โครงการ ผลการดําเนินงาน 

1 โครงการดูปองกันโรคพิษสุนัขบา ดําเนินการแลว 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข ดําเนินการแลว 

3 โครงการซ้ือวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ดําเนินการแลว 

4 โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข ดําเนินการแลว 

  จากผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ท่ีกลาวมายังมีอีกหลายโครงการท่ี   
กระผมและทีมคณะผูบริหารไมสามารถดําเนินการตามท่ีไดแถลงไว หรือโครงการท่ีไดรับการเรียกรองหรือการ
รองขอจากประชาชน บางโครงการก็ยังไมไดดําเนินการ ซ่ึงยังมิอาจแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับพ่ีนอง
ประชาชนไดอยางเต็มที เนื่องจากปงบประมาณท่ีผานมานั้นไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลต่ํากวาประมาณการไว 
อีกท้ังภารกิจท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของเทศบาล มีเปนจํานวนมากแตงบประมาณมีอยูจํากัด จึงสงผลใหไม
สามารถดําเนินการท้ังหมดทุกโครงการแตอยางไรก็ตามกระผม นายธานีวัฒน  โมราราษฏร นายกเทศมนตรี
ตําบลพรรณานิคม ก็จะผลักดันและติดตามดําเนินการในสวนท่ียังไมไดดําเนินการ โครงการท่ีเหลือใหบรรลุ
วัตถุประสงคเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนใหไดมากท่ีสุด ตามท่ีไดแถลงนโยบายตอสภา
เทศบาลตําบลพรรณานิคมกระผม ในฐานะผูบริหารเทศบาลตําบลพรรณานิคม ขอบคุณทุกทานท่ีไดมีสวนรวม
ความสําเร็จท่ีเกิดข้ึนในทองถ่ินของพวกเรา และพรอมท่ีจะรวมกันพัฒนาทองถ่ินใหมีความเจริญกาวหนาอยาง
ยั่งยืนตลอดไป 
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