รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

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

คํานํา
“พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ.2562 มาตรา 48 ทศ
กําหนดใหนายกเทศมนตรีจั ดทํ ารายงานแสดงผลการปฏิบั ติงานตามนโยบายที่ ไดแถลงไวต4อสภาเทศบาล
เป7นประจําทุกป9 และใหประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานไวโดยเป:ดเผยที่สํานักงานเทศบาลดวย”
กระผม นายพิตรพิบูล สิริเรืองธนชัย นายกเทศมนตรีตําบลป?าติ้ว ไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหน4ง
นายกเทศมนตรี ตําบลป? าติ้ ว เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2556 และไดแถลงนโยบายการบริหารงานต4อสภาเทศบาล
ตําบลป?าติ้ว เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556
จึ งไดจั ดทํ ารายงานแสดงผลการปฏิ บั ติ งานตามนโยบายนายกเทศมนตรี ประจํ า ป9 งบประมาณ พ.ศ.2563
เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไวต4อสภาเทศบาลตําบลป?าติ้วและประกาศรายงานแสดงผล
การปฏิบัติงานไวโดยเป:ดเผยที่สํานักงานเทศบาลตําบลป?าติ้ว

สารบัญ
หนา
นโยบายการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
นโยบายการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
นโยบายการพัฒนาดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน
นโยบายการพัฒนาดานการบริหารจัดการ
ภาคผนวก
รวมภาพ โครงการ/กิจกรรมเด4น
นโยบายของนายกเทศมนตรีตําบลป?าติ้ว

1-3
4
4-6
6-9

ผลการดําเนินงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีตําบลปาติ้ว ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
1. นโยบายการพัฒนาด&านคุณภาพชีวิต
(1) การจัดการศึกษาอย0างทั่วถึง
- สงเสริมการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน
- สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา อนุรักษ!ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิป'ญญาท)องถิ่นและสืบสานวัฒนธรรม
ของท)องถิ่น
- ขยายโอกาสทางการศึกษาแกเยาวชน และผู)ด)อยโอกาสในชุมชน
ผลการดําเนินงาน การจัดการศึกษาอย0างทั่วถึง มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ ดังนี้
1. โครงการป'จฉิมนิเทศน!
งบประมาณ 2,800.-บาท
2. โครงการสนับสนุนคาใช)จายการบริหารสถานศึกษา
งบประมาณ 1,081,565.-บาท
3. โครงการบริหารงานห)องสมุดไอทีและศูนย!เรียนรู)ชุมชน
งบประมาณ 110,295.-บาท
4. โครงการจัดทําแผนการศึกษา (ไมได)ใช)งบประมาณ)
5. โครงการศูนย!พัฒนาเด็กเล็กแหลงเรียนรู)และการศึกษาตามอัธยาศัย (ไมได)ใช)งบประมาณ)
6. โครงการวันไหว)ครู (ไมได)ใช)งบประมาณ)
7. โครงการจัดประชุมผู)ปกครอง
งบประมาณ 1,470.-บาท
8. จัดหาอาหารเสริมนม
งบประมาณ 616,192.54บาท
9. โครงการศูนย!พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท)องค!ราชันย! (ไมได)ใช)งบประมาณ)
10. อุดหนุนคาอาหารกลางวันให)โรงเรียนปGาติ้วรมโพธาภินันท!นุกูล งบประมาณ 571,000.-บาท
11. โครงการสงเสริมการเรียนรู)เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก (ไมได)ใช)งบประมาณ)
12. โครงการเสริมสร)างทักษะการฝIกประสบการณ!นอกสถานที่
งบประมาณ 26,615.-บาท
13. โครงการสงเสริมทักษะ ศิลปะ ดนตรี กีฬาและนันทนาการ(ไมได)ใช)งบประมาณ)
14. โครงการวัฒนธรรมตามวิธีไทย (ไมได)ใช)งบประมาณ)
15. โครงการเรียนรู)คูภูมิป'ญญา (ไมได)ใช)งบประมาณ)
16. โครงการการแตงกายตามวิถีไทย(ไมได)ใช)งบประมาณ)
17. โครงการสถานศึกษาปลอดโรค (ไมได)ใช)งบประมาณ)
18. โครงการวันสําคัญของชาติ (ไมได)ใช)งบประมาณ)
19. โครงการสงเสริมการเรียนรู)เด็กปฐมวัยท)องถิ่นไทย ผานการเลน(กิจกรรมกอสร)างสนามเด็กเลน
สร)างป'ญญา)
งบประมาณ 170,000.-บาท
20. โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
งบประมาณ 19,968.-บาท
21. โครงการแขงขันกีฬาเด็กปฐมวัย
งบประมาณ 5,760.-บาท
22. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
งบประมาณ 111,385.-บาท
23. โครงการจัดงานประเพณีบุญมหาชาติ(บุญผะเหวด)
งบประมาณ 20,000.-บาท
24. โครงการจัดงานประเพณีปKดทองรอยพระพุทธบาทจําลองและปKดทองรูปเหมือนหลวงปูGโพธา
ภินันท!นุกูล(บุญเดือนสาม)
งบประมาณ 90,000.-บาท
25. โครงการพาบุตรหลานเข)าวัด
งบประมาณ 10,000.-บาท
26. สืบสาน ทํานุบํารุงจารีตประเพณีการไหว)และบวงสรวงปูGตาของท)องถิ่น(ดําเนินการรวมกับชุมชน
ในเขตเทศบาล)

-2(2) แนวทางการพัฒนาส0งเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข
- สงเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขที่เน)นการสงเสริมสุขภาพและปLองกันควบคุมโรค
ตลอดจนสงเสริมการออกกําลังกาย
- สงเสริมและพัฒนาด)านสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล)อม
- สงเสริมระบบประกันสุขภาพ โดยเฉพาะกลุมผู)สูงอายุ กลุมคนยากจน และผู)ด)อยโอกาส
ผลการดําเนินงาน การจัดการบริการสาธารณสุขที่ดีและทั่วถึง มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ ดังนี้
1. โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ)า
งบประมาณ 25,600.-บาท
2. โครงการควบคุมโรคระบาดในชุมชน(ตามชวงที่ระบาด) งบประมาณ 10,000.-บาท
3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด)านสาธารณสุข
งบประมาณ 98,400.-บาท
4. โครงการรณรงค!ปLองกันโรคไข)เลือดออก
งบประมาน 40,000.-บาท
5. โครงการรณรงค!รับบริจาคโลหิต
งบประมาณ 10,000.-บาท
6. โครงการตรวจสุขาภิบาลสถานประกอบการ
งบประมาณ 9,780.-บาท
7. โครงการอบรมผู)ประกอบการตลาดสด
งบประมาณ 29,800.-บาท
8. โครงการตอเติมอาคารตลาดสดเทศบาลตําบลปGาติ้ว
งบประมาณ 305,000.-บาท
9. โครงการโรงเรียนสร)างสุขผู)สูงอายุและผู)พิการ(สปสช.) งบประมาณ 84,045.-บาท
10. โครงการใสใจอนามัยแมและเด็ก(สปสช.)
งบประมาณ 12,460.-บาท
11. โครงการแก)ไขโรคมะเร็งตับและทอน้ําดี(สปสช.)
งบประมาณ 26,450.-บาท
12. โครงการงานศพปลอดเหล)า(สปสช.)
งบประมาณ 14,000.-บาท
13. โครงการสงเสริมการออกกําลังกายในชุมชน(สปสช.) งบประมาณ 30,000.-บาท
14. โครงการโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่(สปสช.)
งบประมาณ 107,580.-บาท
15. อุดหนุนชุมชนตามโครงการพระราชดําริ
ดังนี้
15.1 โครงการอบรมหมอหมูบ)านในพระราชประสงค!
งบประมาณ 50,000.-บาท
15.2 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
งบประมาณ 30,000.-บาท
15.3 โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาวะเด็ก งบประมาณ 20,000.-บาท
15.4 โครงการรณรงค!และแก)ไขป'ญหายาเสพติด To be number one (ศูนย!เพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบ)าน)
งบประมาณ 20,000.-บาท
(3) การพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง และการทําเกษตรอินทรีย9ปลอดสารพิษ
- สงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมประกอบอาชีพของชุมชน และปรับปรุงจัดหาสถานที่จําหนายสินค)า
ของชุมชน
- สงเสริมและการพัฒนาการรวมกลุมของประชาชนในลักษณะของการออมทรัพย! หรือสหกรณ!และการสร)าง
เครือขาย
- สนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยีแกเกษตรกร เพื่อประโยชน!ในการเพิ่มผลผลิต หรือการแปรรูปผลผลิต
- สนับสนุนสงเสริมการทําเกษตรอินทรีย!ปลอดสารพิษ
- ปรับปรุง และพัฒนาแหลงน้ําเพื่อใช)ในการอุปโภค และการเกษตรของประชาชน
ผลการดําเนินงาน การพัฒนาระบบเศรษฐกิจพอเพียง และการทําเกษตรอินทรีย9ปลอดสารพิษ
มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ ดังนี้
1. สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนออมวันละ 1 บาท
งบประมาณ 50,000.-บาท
2. สมทบกองทุนสวัสดิการผู)สูงอายุเทศบาลตําบลปGาติ้ว
งบประมาณ 110,230.-บาท
3. โครงการสงเสริมการทําเกษตรโดยใช)ปุVยอินทรีย!
งบประมาณ 29,690.-บาท

-3(4) การพัฒนาสังคมที่ดี
- เสริมสร)างความเข)มแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชน พร)อมจัดตั้งประชาคมชุมชน
- สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสังคมสงเคราะห! โดยเฉพาะครอบครัวผู)มีรายได)น)อย
และผู)ด)อยโอกาสในชุมชน
- สงเสริมให)ชุมชนได)ตระหนักถึงพิษของยาเสพติดและรวมมือปLองกันแก)ไข
ผลการดําเนินงาน การพัฒนาสังคมที่ดี มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ ดังนี้
1. จายเบี้ยยังชีพผู)สูงอายุ
งบประมาณ 3,203,300.-บาท
2. จายเบี้ยยังชีพผู)พิการ
งบประมาณ 711,200.-บาท
3. จายเบี้ยผู)ปGวยเอดส!
งบประมาณ 6,000.-บาท
4. โครงการฝIกอบรมเยาวชนปLองกันและแก)ไขป'ญหายาเสพติดในชุมชนในเขตเทศบาลตําบลปGาติ้ว
งบประมาณ 39,950.-บาท
5. โครงการปLองกันและแก)ไขป'ญหายาเสพติด(อุดหนุนอําเภอปGาติ้ว) งบประมาณ 5,000.-บาท
6. โครงการสงทีมนักกีฬาเข)ารวมแขงขันกีฬาฟุตบอล “บิ๊กบุZค ครั้งที่ 1” งบประมาณ 12,650.-บาท
7. โครงการจัดการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธ!ต)านยาเสพติด
งบประมาณ 69,991.-บาท
(5) การจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย9สิน
- เพิ่มประสิทธิภาพในการปLองกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร)อยความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย!สิน
- สงเสริมให)ชุมชนได)รวมมือกันปLองกันตนเอง
- สงเสริมการจัดระเบียบชุมชน
ผลการดําเนินงาน การจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย9สิน มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ ดังนี้
1. โครงการ อปพร.รักษาความสงบเรียบร)อยงานประเพณีบุญเดือนสาม งบประมาณ 12,700.-บาท
2. โครงการตั้งดานตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทางข)ามพื้นที่จังหวัดยโสธร เทศบาลตําบลปGาติ้ว
อําเภอปGาติ้ว จังหวัดยโสธร
งบประมาณ 3,060.-บาท
3. โครงการปLองกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบประมาณ 14,360.-บาท
4. โครงการปLองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตเทศบาลตําบลปGาติ้ว
งบประมาณ 110,000.-บาท
5. โครงการปLองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลป\ใหม
งบประมาณ 10,269.-บาท
6. โครงการฝIกซ)อมแผนปLองกันและบรรเทาสาธารณภัย(รวมกับโรงเรียนปGาติ้ววิทยาและเทสโก) โลตัส
(สาขาปGาติ้ว)
7. โครงการฝIกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจําองค!กรปกครองสวนท)องถิ่น เทศบาลตําบล
ปGาติ้ว อําเภอปGาติ้ว จังหวัดยโสธร
งบประมาณ 99,679.-บาท
8. โครงการให)บริการการแพทย!ฉุกเฉิน
9. โครงการติดตั้งกล)องวงจรปKดในชุมชนในเขตเทศบาลตําบลปGาติ้ว
งบประมาณ 179,000.-บาท
10. จัดหาเรือท)องแบนไฟเบอร!กลาส ขนาด 17 ฟุต พร)อมเครื่องยนต!แกZสโซลีน ขนาดไมน)อยกวา 13 แรงม)า
แบบหางยาว พร)อมอุปกรณ!พร)อมใช)งาน จํานวน 1 ลํา งบประมาณ 80,000.-บาท(โครงการจัดหาครุภัณฑ!เรือกําจัด
ผักตบชวาและวัชพืช งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ป\ 2563) (อยูระหวางดําเนินการจัดหา)

-42. นโยบายการพัฒนาทางด&านสิ่งแวดล&อม
(1) การจัดการขยะมูลฝอย
- เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให)เป`นไปตามหลักวิชาการ
- รวมมือกับสวนราชการและองค!กรปกครองสวนท)องถิ่นด)วยกันในการจัดการขยะมูลฝอย
- กระตุ)นและแสวงหาความรวมมือจากประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย
ผลการดําเนินงานการจัดการขยะมูลฝอย มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ ดังนี้
1. โครงการกําจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล
งบประมาณ 844,456.-บาท
2. โครงการชุมชนรักษ!สะอาด
งบประมาณ 21,900.-บาท
(2) การจัดการระบบระบายน้ําและบําบัดน้ําเสีย
- กอสร)าง ปรับปรุงระบบระบายน้ําทิ้งในชุมชนที่ได)มาตรฐานเพื่อปLองกัน แก)ไขป'ญหาน้ําทวมขัง
และเนาเสีย
- ขุดลอกทอระบายน้ําเพื่อปLองกัน แก)ไขป'ญหาน้ําทวมขังและเนาเสีย
ผลการดําเนินงานการจัดการระบบระบายน้ําและบําบัดน้ําเสีย มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ ดังนี้
1. โครงการขุดลอกทอระบายน้ําในเขตเทศบาล
งบประมาณ 12,714.-บาท
2. โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. ถนนเทศบาล 5 หมูที่ 5 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปGาติ้ว จังหวัดยโสธร
งบประมาณ 178,000.-บาท
3. โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. ซอยเทศบาล 18/1(ชวงที่ 1) หมูที่ 4 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปGาติ้ว
จังหวัดยโสธร
งบประมาณ 187,000.-บาท
4. โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. ซอยเทศบาล 18/1(ชวงที่ 2) หมูที่ 4 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปGาติ้ว
จังหวัดยโสธร
งบประมาณ 200,500.-บาท
5. โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. ซอยเทศบาล 16 หมูที่ 4 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปGาติ้ว
จังหวัดยโสธร
งบประมาณ 376,500.-บาท
(3) การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน
- กอสร)าง และปรับปรุงภูมิทัศน!ในชุมชน และพัฒนาสวนสาธารณะเพื่อเป`นสถานที่พักผอนหยอนใจ
และออกกําลังกาย
- สงเสริมชุมชนให)มีสวนรวมตระหนักถึงความสําคัญในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน
ผลการดําเนินงาน การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน มีโครงการ/ กิจกรรมที่ดําเนินการ ดังนี้
1. จ)างเหมาบริการดูแลสวนสาธารณะและปรับปรุงภูมิทัศน!ในเขตเทศบาล ปรับปรุงภูมิทัศน!และดูแล
รักษาความสะอาดภายในชุมชน
งบประมาณ 345,610.-บาท
2. กิจกรรมปลูกต)นทองอุไร สองข)างทางถนนเทศบาล(เส)นทางเข)าหมูบ)านโพธิ์ไทร เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน!
ถนนสวยงามในเขตเทศบาล เนื่องในวันเข)าพรรษา และเป`นกิจกรรมที่ดําเนินการตอเนื่องจาก “โครงการหนึ่ง อปท.
หนึ่งถนนท)องถิ่น ใสใจสิ่งแวดล)อม”
งบประมาณ 3,000.-บาท
3. กิจกรรมปลูกต)นไม)ริมถนนรอบหนองหัวลิง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนี
พันป\หลวงและวันแมแหงชาติ(12 สิงหาคม)
4. กิจกรรมปลูกต)นไม) เนื่องในวันต)นไม)ประจําป\ของชาติ
3. นโยบายด&านสาธารณูปโภคและโครงสร&างพื้นฐาน
(1) การก0อสร&างและปรับปรุงถนน
- กอสร)าง และปรับปรุงถนนสายหลักให)เป`นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร)อมวางทอระบายน้ํา
- กอสร)าง ซอมแซมและปรับปรุงถนน ซอย ที่ชํารุดให)ใช)การได)ตามปกติ
- พัฒนาและปรับปรุงถนนสายหลักให)มีทางเท)าและต)นไม)ตลอดทั้งสองฝ'bง ตามความเหมาะสม

-5ผลการดําเนินงาน การก0อสร&างและปรับปรุงถนน มีโครงการ/ กิจกรรมที่ดําเนินการ ดังนี้
1. โครงการกอสร)างถนน คสล. ซอยเทศบาล 17 หมู 4 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปGาติ้ว จังหวัดยโสธร
งบประมาณ 336,000.- บาท
2. โครงการกอสร)างถนน คสล. ซอยเทศบาล13/1 หมูที่ 12 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปGาติ้ว จังหวัดยโสธร
งบประมาณ 374,500.-บาท
3. โครงการขยายไหลทาง คสล. ซอยเทศบาล 8 หมูที่ 5 (ชวงที่ 1)ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปGาติ้ว
จังหวัดยโสธร
งบประมาณ 78,000.-บาท
4. โครงการขยายไหลทาง คสล. ถนนเทศบาล 3 หมูที่ 12ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปGาติ้ว จังหวัดยโสธร
งบประมาณ 111,000.-บาท
5. โครงการขยายไหลทาง คสล. ซอยเทศบาล 1 หมูที่ 12 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปGาติ้ว จังหวัดยโสธร
งบประมาณ 180,000.-บาท
6. โครงการขยายไหลทาง คสล. ซอยเทศบาล 5 หมูที่ 12 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปGาติ้ว จังหวัดยโสธร
งบประมาณ 129,000.-บาท
7. โครงการขยายไหลทาง คสล. ซอยเทศบาล 8 หมูที่ 5 (ชวงที่ 2)ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปGาติ้ว
จังหวัดยโสธร
งบประมาณ 78,000.- บาท
8. โครงการขยายไหลทาง คสล. ซอยเทศบาล 7 หมูที่ 5 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปGาติ้ว จังหวัดยโสธร
งบประมาณ 76,000.- บาท
9. โครงการขยายไหลทาง คสล. ซอยเทศบาล 11 หมูที่ 4 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปGาติ้ว จังหวัดยโสธร
งบประมาณ 40,500.- บาท
10. โครงการขยายไหลทาง คสล. ถนนเทศบาล 4 หมูที่ 12 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปGาติ้ว จังหวัดยโสธร
งบประมาณ 179,000.-บาท
11. โครงการกอสร)างถนน คสล. ซอยเทศบาล 13 หมูที่ 12 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปGาติ้ว จังหวัดยโสธร
งบประมาณ 211,000.-บาท
12. โครงการกอสร)างถนน คสล. ถนนเทศบาล 1 หมู 4 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปGาติ้ว จังหวัดยโสธร
งบประมาณ 275,000.-บาท
13. โครงการกอสร)างถนน คสล. ซอยเทศบาล 12/1 หมู 12 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปGาติ้ว จังหวัดยโสธร
งบประมาณ 222,500.-บาท
14. โครงการกอสร)างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท)องถิ่น ทต.053-013 สายบ)านรมโพธิ์คลองอิสานเขียว ซอยเทศบาล 4 หมู 12 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปGาติ้ว จังหวัดยโสธร งบประมาณ 1,179,000.-บาท
15. โครงการกอสร)างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท)องถิ่น ทต.053-026 สายบ)านฟาร!มเอกรวีคลองอิสานเขียว ซอยเทศบาล 13 หมู 12 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปGาติ้ว จังหวัดยโสธร งบประมาณ 589,000.-บาท
(โครงการที่ 14-15 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ป\ 2563)
16. โครงการกอสร)างถนน คสล.ซอยเทศบาล 4 หมู 12 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปGาติ้ว จังหวัดยโสธร
งบประมาณ 121,000.-บาท
17. โครงการขยายไหลทาง คสล. วางทอระบายน้ํา พร)อมกอสร)างทางเท)า ถนนเทศบาล 6 หมู 4
ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปGาติ้ว จังหวัดยโสธร
งบประมาณ 350,000.-บาท
18. โครงการขยายไหลทาง คสล. สี่แยกซอยเทศบาล 1 ตัดซอยเทศบาล 3 หมูที่ 12 ตําบลโพธิ์ไทร
อําเภอปGาติ้ว จังหวัดยโสธร
งบประมาณ 37,000.-บาท
(โครงการที่ 16-18 อยูระหวางดําเนินการ กันเงินงบประมาณรายจายประจําป\งบประมาณ พ.ศ.2563)

-6(2) การปรับปรุงขยายเขตไฟฟAาสาธารณะ
- ขยายเขตระบบไฟฟLาสาธารณะทั่วทุกถนน ซอยตางๆ ให)ครอบคลุมทั้งเขต
- ติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟLาสาธารณะในถนนสายหลักโดยใช)โคมไฟขนาดที่ให)แสงสวางเพียงพอ
และได)มาตรฐาน
ผลการดําเนินงาน การปรับปรุงขยายเขตไฟฟAาสาธารณะ มีโครงการ/ กิจกรรมที่ดําเนินการ ดังนี้
1. โครงการขยายเขตไฟฟLาสาธารณะ ถนนเทศบาล 6 (ทางไปบ)านปGาตอง) หมูที่ 4 ตําบลโพธิ์ไทร
อําเภอปGาติ้ว จังหวัดยโสธร
งบประมาณ 37,773.46บาท
2. โครงการขยายเขตไฟฟLาสาธารณะ ซอยเทศบาล 18 หมู 4 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปGาติ้ว จังหวัด
ยโสธร
งบประมาณ 45,700.80บาท
3. โครงการติดตั้งไฟฟLาแสงสวาง ถนนเทศบาล 6 หมู 4,12 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปGาติ้ว จังหวัดยโสธร
งบประมาณ 448,000.-บาท
4. โครงการติดตั้งไฟฟLาแสงสวางภายในเขตชุมชนเทศบาลตําบลปGาติ้ว งบประมาณ 142,000.-บาท
(โครงการที่ 3-4 อยูระหวางดําเนินการ กันเงินงบประมาณรายจายประจําป\งบประมาณ พ.ศ.2563)
(3) การปรับปรุงขยายเขตบริการน้ําประปา
- สนับสนุนการขยายเขตบริการน้ําประปาสวนภูมิภาคให)ทั่วถึงทุกครัวเรือนในเขตเทศบาล
ผลการดําเนินงาน การปรับปรุงขยายเขตบริการน้ําประปา ดําเนินการโดยประสานการดําเนินงานกับ
การประปาสวนภูมิภาคสาขาอํานาจเจริญ(งบประมาณจากการประปาสวนภูมิภาคสาขาอํานาจเจริญ)
4. นโยบายการพัฒนาด&านบริหารจัดการ
(1) การบริการประชาชน
- ปรับปรุงขั้นตอนการให)บริการในด)านตางๆ ของเทศบาลให)รวดเร็วทั่วถึง เป`นธรรม และเป`นที่พอใจ
ของประชาชน
- พัฒนาระบบการให)บริการข)อมูลขาวสารของประชาชน
- พัฒนาและปรับปรุงการบริการประชาชนโดยใช)เทคนิคการบริหารงานทันสมัยใหม และใช)เทคโนโลยี
ทันสมัยอยางเหมาะสม
ผลการดําเนินงานการบริการประชาชน มีโครงการ/ กิจกรรมที่ดําเนินการ ดังนี้
1. เทศบาลตําบลปGาติ้ว มีการปรับปรุงการให)บริการในด)านตางๆ ของเทศบาลให)รวดเร็ว ทั่วถึง
เป`นธรรมและเป`นที่พึงพอใจของประชาชน เชน การบริการจัดเก็บภาษี การบริการงานทะเบียนราษฎร
การบริการจายเบี้ยยังชีพผู)สูงอายุ ผู)พิการและผู)ปGวยติดเชื้อ มีการจัดทําบัตรคิวให)บริการ การจัดเก็บขยะมูลฝอย
การให)บริการการแพทย!ฉุกเฉิน 1669 เป`นต)น
2. การเผยแพรข)อมูลขาวสารผานเว็บไซต!เทศบาลตําบลปGาติ้ว www.tessabalpatiu.go.th
3. การเผยแพรข)อมูลขาวสารผานเฟสบุZคเทศบาลตําบลปGาติ้ว
4. การอํานวยความสะดวกในการบริการประชาชน
5. การจัดทําคูมือประชาชนเผยแพรผานเว็บไซต!เทศบาลตําบลปGาติ้ว
6. การจัดให)มีชองทางการสื่อสารที่หลากหลาย เชน ตู)รับฟ'งความคิดเห็น การประชุมรับฟ'งความ
คิดเห็น เว็บไซต! เฟสบุZค ไลน! โทรศัพท! เป`นต)น ในการอํานวยความสะดวกให)กับประชาชนที่จะติดตอสอบถาม
หรือขอข)อมูลหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาล
7. มีศูนย!ข)อมูลขาวสารเทศบาลตําบลปGาติ้วสําหรับบริการประชาชน
8. การให)บริการสืบค)นข)อมูลผานระบบอินเตอร!เน็ต ณ ห)องสมุดศูนย!ไอทีและเรียนรู)ชุมชนและการ
ให)บริการอินเตอร!เน็ตในชุมชน

-79. โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย
งบประมาณ 150,000.-บาท
10.โครงการประชาสัมพันธ!กิจกรรม/งานประเพณีวัฒนธรรมท)องถิ่น รวมถึงประชาสัมพันธ!หนวยงาน
เทศบาลตําบลปGาติ้ว
งบประมาณ 22,426.-บาท
11. จัดซื้อเครื่องเสียงรถโฆษณา/ระบบประกาศ
งบประมาณ 5,000.-บาท
(2) การบริหารจัดการที่ดี
- ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการที่ดีทุกขั้นตอนให)โปรงใส ตรวจสอบได)
- พัฒนาระบบการจัดเก็บ รวบรวมและนําเสนอข)อมูลอยางมีประสิทธิภาพ
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยยึดประโยชน!ของประชาชนเป`นหลัก
ผลการดําเนินงานการบริหารจัดการที่ดี มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ ดังนี้
1. เทศบาลมีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามตามเหลักเกณฑ!และวิธีการบริหาร
กิจการบ)านเมืองที่ดี ของเทศบาลตําบลปGาติ้ว โดยมีผู)แทนชุมชน ผู)ทรงคุณวุฒิในชุมชนรวมเป`นกรรมการ และ
มีการประชุมพิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติตามตามเหลักเกณฑ!และวิธีการบริหารกิจการบ)านเมืองที่ดี
ของเทศบาลตําบลปGาติ้ว
2. มีการจัดทําแผนปฏิบัติการปLองกันการทุจริตสี่ป\(พ.ศ.2561-2564) และมีการดําเนินการตามแผนฯ ดังนี้
-โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
-กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
-โครงการเสริมสร)างความซื่อสัตย!สุจริต และปลูกฝ'งทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการตอต)านการทุจริต
-กิจกรรมติดปLายประชาสัมพันธ!กรณีพบเห็นการทุจริต
งบประมาณ 1,980.-บาท
-มาตรการสงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค!กรปกครองสวนท)องถิ่น
-กิจกรรมประกาศเจตจํานงตอต)านการทุจริตของผู)บริหารองค!กรปกครองสวนท)องถิ่น
- มีการจัดตั้งศูนย!ดํารงธรรมเทศบาลตําบลปGาติ้ว
-มาตรการสงเสริมและพัฒนาเครือขายด)านการปLองกันการทุจริต
-โครงการจัดทําคูมือผลประโยชน!ทับซ)อน
งบประมาณ 5,750.-บาท
ฯลฯ
3. สนับสนุนการดําเนินงานของศูนย!ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตําบลปGาติ้ว
4. มีการประชาสัมพันธ!เผยแพรข)อมูลขาวสารผานชองทางตางๆ เชน ระบบเสียงตามสาย
และไร)สายในชุมชน เว็บไซต! เฟสบุZค ปLายประชาสัมพันธ! แผนพับ การปKดประกาศ ณ สํานักงานและชุมชน เป`นต)น
5. มีการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ)าง กําหนดระยะเวลาแล)วเสร็จและงบประมาณของงานหรือ
โครงการและประกาศให)ประชาชนทราบ
6. จัดทําแผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงท)องที่ และภาษีปLาย
7. จัดทําสื่อในการประชาสัมพันธ! เชน ประกาศเสียงตามสาย ปLาย แผนพับ เว็บไซต! สื่อสิ่งพิมพ!
หนวยประชาสัมพันธ!เคลื่อนที่ และจดหมายแจ)งผู)เสียภาษี
8. ตรวจสอบจํานวนเงินที่จัดเก็บได)จากรายรับจริง โดยเปรียบเทียบรายได)แตละป\ของการจัดเก็บรายได)
9. ปรับปรุงการให)บริการประชาชนผู)เสียภาษี
10. ประชาสัมพันธ!ให)ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปGาติ้ว จัดทําคําแนะนําเผยแพรความรู)
และสงเสริมความมีจิตสํานึกในหน)าที่เสียภาษีของประชาชน
11. โครงการบริการเต็มที่จัดเก็บภาษีถึงบ)านประจําป\
งบประมาณ 11,980.-บาท
12. โครงการปรับปรุงข)อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย!สิน
งบประมาณ 87,720.-บาท

-813. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได)
งบประมาณ 11,930.-บาท
14. โครงการประชาสัมพันธ!การจัดเก็บรายได)ของเทศบาลประจําป\ งบประมาณ 3,254.-บาท
15. โครงการอบรมผู)ประกอบการค)าภายในเขตเทศบาล
งบประมาณ 11,300.-บาท
(3) การมีส0วนร0วมของประชาชน
- สนับสนุนกิจกรรมที่เสริมสร)างชุมชนให)เข)มแข็ง และสงเสริมให)ประชาชนเข)ามามีสวนรวมในการ
บริหารจัดการทุกขั้นตอน
- สงเสริมและจัดตั้งเวทีประชาชนเพื่อจุดประกายพลังชุมชนในการพัฒนาท)องถิ่น
- เตรียมความพร)อมของชุมชน อบรมเพิ่มพูนความรู)แกแกนนําของชุมชนในการพัฒนาท)องถิ่น
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการดําเนินงานการมีส0วนร0วมของประชาชน มีโครงการ/ กิจกรรมที่ดําเนินการ ดังนี้
1. โครงการจัดงานวันขึ้นป\ใหม
งบประมาณ 11,930.-บาท
2. กิจกรรมวันปKยมหาราช
งบประมาณ 1,500.-บาท
3. กิจกรรมวันคล)ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพอแหงชาติ(5 ธันวาคม)
งบประมาณ 500.-บาท
4. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ)าฯ พระบรมราชินี (3 มิถุนายน)
งบประมาณ 14,542.-บาท
5. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันป\หลวงและวันแมแหงชาติ
(12 สิงหาคม)
งบประมาณ 12,680.-บาท
6. พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ! พระบาทสมเด็จพระเจ)าอยูหัว และสมเด็จพระนางเจ)าฯ
พระบรมราชินี
งบประมาณ 84,120.-บาท
7. กิจกรรมเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจําป\ พ.ศ.2563
งบประมาณ 5,930.-บาท
8. โครงการจัดกิจกรรมวันคล)ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม)
งบประมาณ 6,346.-บาท
9. โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล)าเจ)าอยูหัว(28 กรกฎาคม)
งบประมาณ 10,034.-บาท
10. โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และวันสําคัญ(อุดหนุนอําเภอปGาติ้ว) งบประมาณ 20,000.-บาท
11. โครงการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาท)องถิ่น
งบประมาณ 15,266.-บาท
12. โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพและสงเสริมการมีสวนรวม
ของคณะกรรมการชุมชน
งบประมาณ 29,830.-บาท
13. โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน
(4) การบริหารสํานักงาน
- พัฒนาเพิ่มทักษะและความรู)ให)กับบุคลากร
- ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช)งานและสถานที่ปฏิบัติงาน
- ปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได)ของเทศบาล
ผลการดําเนินงานการบริหารสํานักงาน มีโครงการ/ กิจกรรมที่ดําเนินการ ดังนี้
1. กิจกรรมวันท)องถิ่นไทย
งบประมาณ 1,000.-บาท
2. กิจกรรมวันเทศบาล(ไมได)ใช)งบประมาณ)
3. โครงการฝIกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู)บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล งบประมาณ 98,029.-บาท

-94. มีการดําเนินการจัดการความรู)ในองค!กร KM(Knowledge Management) เพื่อให)เกิดประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงาน และมีการเผยแพรองค!ความรู)ผานเว็บไซต!หนวยงานเทศบาลตําบลปGาติ้ว
5. การสงเสริมการดําเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โดยพนักงานเจ)าหน)าที่รวมสมัครเป`นจิตอาสาพัฒนา
6. จัดสงบุคลากรของเทศบาลเข)ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและความรู)นํามาใช)ให)เกิดประโยชน!สูงสุด
ในการปฏิบัติงาน
7. จัดหาพัสดุอุปกรณ!ของสํานักงาน พร)อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช)ในสํานักงานให)
สามารถปฏิบัติงานได)อยางมีประสิทธิภาพ พร)อมทั้งจัดเก็บเอกสารให)เป`นระเบียบเรียบร)อยสะดวกตอการค)นหา
8. การจัดให)มีเครื่องมือเครื่องใช)ในการปฏิบัติงาน

รวมภาพ

โครงการ/กิจกรรม เดน

นโยบายการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
เทศบาลตํ า บลปาติ้ ว มี ก ารพั ฒ นา
และสงเสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนในเขต
เทศบาลให%มีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกด%าน ไมวาจะเป*น
การจั ดการเรี ยนการสอนระดั บเด็ กเล็ กและอนุ บาล
ซึ่ งเทศบาลตํ าบลปาติ้ วมี โ รงเรี ยน จํ า นวน 1 แหง
คื อ โรงเรี ยนอนุ บาลเทศบาลตํ าบลปาติ้ ว นั กเรี ยน
จํานวน 109 คน และมี ศูนย5 พัฒนาเด็ กเล็ ก จํ านวน
1 แหง คื อ ศู นย5 พัฒนาเด็ กเล็ กเทศบาลตํ าบลปาติ้ ว
นั ก เรี ย นจํ า นวน 29 คน รวมถึ ง การสงเสริ ม
และพั ฒ นาระบบบริ ก ารสาธารณสุ ข สนั บ สนุ น
การรวมกลุมการประกอบอาชีพ การรวมกลุมการออม
สนับสนุนกิจกรรมสังคมสงเคราะห5 ครอบครัว
ผู%มีรายได%น%อยและด%อยโอกาสในชุมชน สงเสริม
ให% ชุ ม ชนได% ต ระหนั ก ถึ ง พิ ษ ภั ย ของยาเสพติ ด
และรวมมื อ กั น ป; อ งกั น แก% ไ ขป< ญ หายาเสพติ ด
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการป; อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภั ย การรั ก ษาความสงบเรี ย บร% อ ย
และความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย5 สิ น อี ก ทั้ ง
ยั ง สงเสริ ม กิ จ กรรมทางศาสนา อนุ รั ก ษ5 ศิ ล ปะ
จารี ต ประเพณี ภู มิ ป< ญ ญาท% อ งถิ่ น และสื บ สาน
วัฒนธรรมท%องถิ่น

นโยบายการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
เทศบาลตําบลปาติ้ว ให%ความสําคัญกับการบริหาร
จั ด การ ด% า นสิ่ งแวดล% อ มเป* น อยางยิ่ ง เชน การกํ า จั ด ขยะ
มู ล ฝอยในชุ มชนและบ% านเรื อน โดยรณรงค5 ให% ประชาชน
จัดทําถังขยะเป?ยกในครัวเรือนให%ครบทุกครัวเรือน เน%นการ
มีสวนรวมของประชาชน การจัดการระบบระบายน้ําทิ้ง
ในชุมชน เพื่อแก%ไขป<ญหาน้ําทวมขังและน้ําเนาเสียในชุมชน
การทํ า ความสะอาดในชุ ม ชน มี ก ารเพิ่ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว
ให% กั บ ชุ ม ชน โดยการปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น5 ใ นชุ ม ชน พั ฒ นา
ส ว น ส า ธ า ร ณ ะ ใ ห% เ ป* น ส ถ า น ที่ พั ก ผ อ น ห ย อ น ใ จ
และออกกํา ลังกาย รวมทั้งสงเสริมให%ชุ มชนได%มีสวนรวม
ในการเพิ่ มพื้ น ที่ สี เ ขี ย วให% กับ ชุ ม ชน กิ จ กรรมปลู กต% น ไม%
ในชุมชน กิจกรรมการปลูกปา เป*นต%น

นโยบายการพัฒนาดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน
เทศบาลตํ า บลปาติ้ ว ได% ดํ า เนิ น การพั ฒ นาด% า น
สาธารณู ป โภคและโครงสร% า งพื้ น ฐาน โดยการกอสร% า ง
และปรั บ ปรุ ง ถนนพร% อ มวางทอระบายน้ํ า รวมถึ ง
การซอมแซม ปรั บ ปรุ งถนน ซอยตางๆ ที่ ชํ า รุ ด เสี ย หาย
ให% ส ามารถใช% ก ารได% ต ามปกติ รวมถึ ง ได% ป ระสาน
ความรวมมือกับสวนราชการตางๆที่เกี่ยวข%องในการจัดให% มี
และปรับปรุง ขยายเขตไฟฟ;าสาธารณะ น้ําประปา และการ
บริการโทรศัพท5 สาธารณะ ให%ครอบคลุมและทั่วถึงพื้นที่
ในเขตเทศบาล

นโยบายการพัฒนาดานบริหารจัดการ
เทศบาลตํ าบลปาติ้ว ได% มีการปรั บปรุ งการให% บริ การ
ในด%านตางๆ ให%รวดเร็ว ทั่วถึง และเป*นที่พอใจของประชาชน
มี ก ารบริ ก ารข% อ มู ล ขาวสารผานเว็ บ ไซด5 ข องเทศบาล
www.tessabalpatiu.go.th/facebook เทศบาลตําบลปาติ้ว
มี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ ดี ทุ ก ขั้ น ตอนให% โ ปรงใส สามารถ
ตรวจสอบได% รวมถึงสงเสริ มให%ประชาชนเข% ามามีส วนรวม
ในการพัฒนาและบริหารจัดการ มี การจั ดตั้งเวทีประชาคม
ท% องถิ่ นในการพั ฒ นาชุ มชนของตนเอง และมี การพั ฒ นา
ทั กษะความรู% ให% กั บบุ คลากรของเทศบาล พร% อมทั้ งจั ดหา
ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช% แ ละสถานที่ ใ ห%
เหมาะสมในการปฏิบัติงานและสงเสริมการดําเนินกิจกรรม
จิตอาสาพัฒนา/การสงเสริมให%พนักงานเจ%าหน%าที่รวมสมัคร
เป*นจิตอาสาพัฒนา

นโยบายของนายกเทศมนตรีตําบลปาติ้ว
นายพิตรพิบูล สิริเรืองธนชัย นายกเทศมนตรีตําบลปาติ้ว
แถลงต"อสภาเทศบาลตําบลปาติ้ว
เมื่อวันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556

นโยบายของนายกเทศมนตรีตําบลปาติ้ว
นายพิตรพิบูล สิริเรืองธนชัย นายกเทศมนตรีตําบลปาติ้ว
แถลงต"อสภาเทศบาลตําบลปาติ้ว เมื่อวันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556
..................................................................................
1. นโยบายด/านการพัฒนาด/านคุณภาพชีวิต
(1) การจัดการศึกษาอย"างทั่วถึง
- สงเสริมการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน
- สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา อนุรักษ!ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิป'ญญาท)องถิ่นและสืบสาน
วัฒนธรรมของท)องถิ่น
- ขยายโอกาสทางการศึกษาแกเยาวชน และผู)ด)อยโอกาสในชุมชน
(2) การจัดการบริการสาธารณสุขที่ดีและทั่วถึง
- สงเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขที่เน)นการสงเสริมสุขภาพและป3องกันควบคุมโรค
ตลอดจนสงเสริมการออกกําลังกาย
- สงเสริมและพัฒนาด)านสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล)อม
- สงเสริมระบบประกันสุขภาพ โดยเฉพาะกลุมผู)สูงอายุ กลุมคนยากจน และผู)ด)อยโอกาส
(3) การพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง และการทําเกษตรอินทรีย:ปลอดสารพิษ
- สงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมประกอบอาชีพของชุมชน และปรับปรุงจัดหาสถานที่
จําหนายสินค)าของชุมชน
- สงเสริมและการพัฒนาการรวมกลุมของประชาชนในลักษณะของการออมทรัพย! หรือสหกรณ!
และการสร)างเครือขาย
- สนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยีแกเกษตรกร เพื่อประโยชน!ในการเพิ่มผลผลิต หรือการ
แปรรูปผลผลิต
- สนับสนุนสงเสริมการทําเกษตรอินทรีย!ปลอดสารพิษ
- ปรับปรุง และพัฒนาแหลงน้ําเพื่อใช)ในการอุปโภค และการเกษตรของประชาชน
(4) การพัฒนาสังคมที่ดี
- เสริมสร)างความเข)มแข็งของสถาบันครอบครัว และชุมชน พร)อมจัดตั้งประชาคมชุมชน
- สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสังคมสงเคราะห! โดยเฉพาะครอบครัวผู)มีรายได)น)อย และ
ผู)ด)อยโอกาสในชุมชน
- สร)างเครือขายชุมชน โดยให)ชุมชนได)รวมมือกันประสานและชวยเหลือซึ่งกันและกัน
- สงเสริมให)ชุมชนได)ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและรวมมือป3องกันแก)ไข
(5) การจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย:สิน
- เพิ่มประสิทธิภาพในการป3องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร)อย
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย!สิน
- สงเสริมให)ชุมชนได)รวมมือกันป3องกันตนเอง
- สงเสริมการจัดระเบียบชุมชน
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2. นโยบายการพัฒนาทางด/านสิ่งแวดล/อม
(1) การจัดการขยะมูลฝอย
- เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให)เป=นไปตามหลักวิชาการ
- รวมมือกับสวนราชการ และองค!กรปกครองสวนท)องถิ่นด)วยกันในการจัดการขยะมูลฝอย
- กระตุ)นและแสวงหาความรวมมือจากประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย
(2) การจัดการระบบระบายน้ําและบําบัดน้ําเสีย
- กอสร)าง ปรับปรุงระบบระบายน้ําทิ้งในชุมชนที่ได)มาตรฐาน เพื่อป3องกัน แก)ไขป'ญหาน้ําทวมขัง
และเนาเสีย
- ขุดลอกทอระบายน้ํา เพื่อป3องกัน แก)ไขป'ญหาน้ําทวมขังและเนาเสีย
(3) การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน
- กอสร)าง และปรับปรุงภูมิทัศน!ในชุมชน และพัฒนาสวนสาธารณะเพื่อเป=นสถานที่พักผอน
หยอนใจและออกกําลังกาย
- สงเสริมชุมชนให)มีสวนรวมตระหนักถึงความสําคัญในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน
3. นโยบายการพัฒนาทางด/านสาธารณูปโภค และโครงสร/างพื้นฐาน
(1) การก"อสร/างและปรับปรุงถนน
- กอสร)าง และปรับปรุงถนนสายหลักให)เป=นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร)อมวางทอระบายน้ํา
- กอสร)าง ซอมแซมและปรับปรุงถนน ซอย ที่ชํารุดให)ใช)การได)ตามปกติ
- พัฒนาและปรับปรุงถนนสายหลักให)มีทางเท)าและต)นไม)ตลอดทั้งสองฝ'>ง ตามความเหมาะสม
(2) การปรับปรุงขยายเขตไฟฟ@าสาธารณะ
- ขยายเขตระบบไฟฟ3าสาธารณะทั่วทุกถนน ซอยตางๆ ให)ครอบคลุมทั้งเขตเทศบาล
- ติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟ3าสาธารณะในถนนสายหลักโดยใช)โคมไฟขนาดที่ให)แสงสวางเพียงพอ
และได)มาตรฐาน
(3) การปรับปรุงขยายเขตบริการน้ําประปา
- สนับสนุนการขยายเขตบริการน้ําประปาสวนภูมิภาคให)ทั่วถึงทุกครัวเรือนในเขตเทศบาล
(4) การปรับปรุงขยายบริการโทรศัพท:สาธารณะ
- สนับสนุนการขยายบริการโทรศัพท!พื้นฐาน(สาธารณะ)ให)ทั่วถึงทุกชุมชนในเขตเทศบาล
- สงเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบอินเตอร!เน็ตในชุมชน
4. นโยบายการพัฒนาด/านบริหารจัดการ
(1) การบริการประชาชน
- ปรับปรุงขั้นตอนการให)บริการในด)านตางๆ ของเทศบาลให)รวดเร็วทั่วถึง เป=นธรรม และเป=นที่
พอใจของประชาชน
- พัฒนาระบบการให)บริการข)อมูลขาวสารของประชาชน
- พัฒนาและปรับปรุงการบริการประชาชนโดยใช)เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม และใช)
เทคโนโลยีทันสมัยอยางเหมาะสม
(2) การบริหารจัดการที่ดี
- ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการที่ดีทุกขั้นตอนให)โปรงใส ตรวจสอบได)
- พัฒนาระบบการจัดเก็บ รวบรวมและนําเสนอข)อมูลอยางมีประสิทธิภาพ
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยยึดประโยชน!ของประชาชนเป=นหลัก
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(3) การมีส"วนร"วมของประชาชน
- สนับสนุนกิจกรรมที่เสริมสร)างชุมชนให)เข)มแข็ง และสงเสริมให)ประชาชนเข)ามามีสวนรวมใน
การบริหารจัดการทุกขั้นตอน
- สงเสริมและจัดตั้งเวทีประชาคมเพื่อจุดประกายพลังชุมชนในการพัฒนาท)องถิ่น
- เตรียมความพร)อมของชุมชน อบรมเพิ่มพูนความรู)แกแกนนําของชุมชนในการพัฒนาท)องถิ่น
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
(4) การบริหารสํานักงาน
- พัฒนาเพิ่มทักษะและความรู)ให)กับบุคลากร
- ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช)และสถานที่ปฏิบัติงาน
- ปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได)ของเทศบาล
-----------------------------------------------

