
 

 

 
 

ประกาศเทศบาลตําบลปาติ้ว 
เรื่อง  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีตําบลปาติ้ว   

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

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

  ตามที่  นายกเทศมนตรีตําบลปาติ้ว  ไดแถลงนโยบายการบริหารงานไวตอสภาเทศบาลตําบล
ปาติ้ว  เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลปาติ้ว สมัยที่ ๑  ครั้งที่  ๒  วันที่  ๑๑  เมษายน  ๒๕๕๒   เพื่อเปน
แนวทางในการพัฒนาและแกไขปญหาเทศบาลไวหลายดาน  ไดแก  นโยบายเรงดวน  การพัฒนาดานการศึกษา 
กีฬาและนันทนาการ นโยบายดานเศรษฐกิจ  นโยบายดานสาธารณสุข  นโยบายดานสิ่งแวดลอม  นโยบายดาน
โครงสรางพื้นฐาน  นโยบายดานพัฒนาสังคม  และนโยบายดานการเมืองการบริหาร  โดยสงเสริมใหประชาชน  
ชุมชน  องคกรตางๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชนเขามามีสวนรวมในการบริหารและการพัฒนารวมกันอยางยั่งยืน  
โดยรวมคิด  รวมทํา  รวมตรวจสอบและติดตามประเมินผลการดําเนินงาน  เพื่อใหการบริหารและพัฒนา
บานเมืองมีประสิทธิภาพ  โปรงใส  ตามหลักธรรมาภิบาล  นั้น 

บัดนี้  นายกเทศมนตรีตําบลปาติ้ว  ไดบริหารงานตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาเทศบาลตําบล
ปาติ้ว  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยครอบคลุมอํานาจหนาที่  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  
แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑๓ ) พ.ศ.๒๕๕๒  และพระราชบญัญตัิกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  จึงไดรวบรวมจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ 

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกนั 

  ประกาศ  ณ  วันที่      เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

             ดาบตํารวจ   มงคล  พฤกษา 
                                                                (  มงคล  พฤกษา  ) 
                                                            นายกเทศมนตรีตําบลปาติ้ว 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

รายงานแสดงผล 
การปฏิบัติงานตามนโยบาย 

ประจําปงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 

ดาบตํารวจมงคล  พฤกษา 
นายกเทศมนตรีตําบลปาติว้ 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
คํานํา 

 
“พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓ ) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๔๘ ทศ  

กําหนดใหนายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาเทศบาล
เปนประจําทุกป  และใหประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานไวโดยเปดเผยที่สํานักงานเทศบาล  ดวย”    
นี่คือหนาที่ตามกฎหมายที่กําหนดใหนายกเทศมนตรีตองดําเนินการ เพื่อรายงานผลการทํางานใหสภา
เทศบาลและประชาชนทราบ เปนประจําทุกป  ตลอดระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง 

กระผม  ดาบตํารวจมงคล  พฤกษา  นายกเทศมนตรีตําบลปาติ้ว  ไดรับเลือกตัง้ใหดํารง
ตําแหนงนายกเทศมนตรีตําบลปาติ้ว  ตั้งแตวันที่   ๘  มีนาคม ๒๕๕๒  และไดแถลงนโยบายการ
บรหิารงานตอสภาเทศบาลตําบลปาติ้ว  เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑ ครัง้ที่ ๒  
วันที่  ๑๑  เมษายน  ๒๕๕๒  น้ัน 

บัดนี้  ไดครบกําหนดการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  แลว  กระผมจึงได
จัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  รายงานตอสภา
เทศบาลตําบลปาติ้วและประชาชนเพื่อรับทราบและติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานของเทศบาล
ตําบลปาติ้ว  ตอไป   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
สารบัญ 

 
ผลการดําเนินงานตามนโยบาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  หนา 
นโยบายเรงดวน        ๑  
นโยบายดานเศรษฐกิจ       ๒ 
นโยบายดานสาธารณสุข       ๒-๓ 
นโยบายดานสิง่แวดลอม       ๓ 
นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน       ๓-๔ 
นโยบายดานการพฒันาสังคม       ๔-๕ 
นโยบายดานการเมืองการบรหิาร      ๕-๗ 
รวมภาพ โครงการ/กิจกรรม เดน 
นโยบายเรงดวน        ๘ 
นโยบายดานเศรษฐกิจ       ๙  
นโยบายดานสาธารณสุข       ๑๐ 
นโยบายดานสิง่แวดลอม       ๑๑ 
นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน       ๑๒ 
นโยบายดานการพฒันาสังคม       ๑๓ 
นโยบายดานการเมืองการบรหิาร      ๑๔-๑๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ผลการดําเนินงานตามนโยบาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

 
๑. นโยบายเรงดวน 
 
     ๑.๑  กระจายโอกาสทางการศึกษา  โดยเริ่มตนจากศูนยพัฒนาเด็กเลก็  ใหไดมาตรฐานและเพียงพอรองรับเด็กเล็ก 
            ในชุมชน พรอมทั้งพัฒนาการศึกษาในระดับประถมศึกษาใหสอดคลองตามนโยบายการศึกษาแหงชาติใน 
            โอกาสตอไป 
 ๑.๒  สงเสริมการศึกษาแกเด็ก  เยาวชน  ประชาชน  ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน  โดยดําเนินการดาน 
            การศึกษาใหสอดคลองตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
    ๑.๓  สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกกําลังกายและเลนกีฬาเพื่อเสริมสรางสุขภาพและ 
             พลานามัยที่ดี และจัดบริการสถานที่และอุปกรณการออกกําลังกาย 
 
ผลการดําเนินงานตามนโยบายเรงดวน  มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ  ดังน้ี 
 
 ๑.  โครงการจัดหาวัสดอุุปกรณเพือ่การศึกษา                        ๙๕,๒๗๖.-บาท 
 ๒.  อุดหนุนงบประมาณคาอาหารกลางวันแกโรงเรียนปาติ้วรมโพธาภินันทนุกลู(โรงเรียนอนบุาลปาติ้ว)  
                                                                                                                        ๓๘๘,๗๐๐.-บาท 
 ๓.  โครงการจัดหาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพฒันาเด็กเลก็เทศบาลตําบลปาติ้ว                    ๔๕๐,๐๐๐.-บาท 
 ๔.  โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) แกโรงเรียนปาติ้วรมโพธาภินันทนุกูล(โรงเรียนอนบุาลปาติ้ว) และศูนยพฒันา 
           เด็กเล็กเทศบาลตําบลปาติ้ว ๑,๒               ๖๒๗,๐๔๘.๗๘ บาท 
 ๕.  โครงการบัณฑิตนอย  ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๔                     ๕,๐๐๐.-บาท 
 ๖.  โครงการจัดหาชุดนักเรียน ชุดกีฬาและชุดวัฒนธรรมสําหรบัเด็กเลก็ศูนยพัฒนาเทศบาลตําบลปาติ้ว  
                                                                                                     ๘๒,๖๕๐.-บาท                                                                                          
 ๗.  โครงการบรหิารงานหองสมุดไอทีและศูนยการเรียนรูชุมชน                 ๑๔๔,๖๐๖-บาท 
 ๘.  คัดเลอืกครสูอนด ี                      ๑๐,๐๐๐.-บาท 
 ๙.  คัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไมตองสอบแขงขันสําหรบัผูดูแลเด็กเพื่อบรรจุแตงตัง้เปนพนักงานครูเทศบาล
 ๑๐.  โครงการเยี่ยมบานนักเรียน 
 ๑๑.  จดัซื้อเครื่องปรบัอากาศ ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู  จํานวน ๕ เครือ่ง สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเลก็เทศบาลตําบลปาติ้ว 
               ๑๒๑,๓๐๐.-บาท 
 ๑๒.  จัดซื้อโทรทัศนสี  ขนาด ๔๐  น้ิว  จํานวน  ๒  เครื่อง  สําหรบัศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปาติ้ว 
                    ๔๘,๐๐๐.-บาท 
 ๑๓.  โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ  ประจําป ๒๕๕๕                   ๓๐,๐๐๐.-บาท

๑๔.  จัดกิจกรรมวันไหวครู               ๑,๐๐๐.-บาท 
 ๑๕.  โครงการจัดกจิกรรมวันแมแหงชาติ ของศูนยพัฒนาเดก็เลก็เทศบาลตําบลปาติ้ว                  ๑,๐๐๐.-บาท 
 ๑๖.  โครงการแขงขันกีฬาทองถิ่นทองทีส่ัมพันธ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕                 ๗๓,๘๗๐.-บาท 
 ๑๗.  โครงการสงทีมนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาทองถิ่นทองที่สัมพันธ  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕       ๒๕,๔๓๐.-บาท 
 ๑๘.  โครงการแขงขันกีฬาหมูบาน/ชุมชนสัมพันธตานยาเสพติด  ประจําป ๒๕๕๕                    ๖๐,๐๐๐.-บาท 
 ๑๙.  โครงการแขงขันกีฬาสัมพันธภายในเทศบาลฯ ประจําป ๒๕๕๕                 ๑๕,๐๐๐.-บาท 
 ๒๐.  โครงการแขงขันกีฬาภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปาติ้ว ๑ และ ๒  ประจําป ๒๕๕๕                 
                 ๒๐,๐๐๐.-บาท 



 

 

- ๒ - 
 
๒.  นโยบายดานเศรษฐกิจ 
 ๒.๑  สงเสรมิและสนับสนุนอาชีพใหแกประชาชนโดยมุงเนนอาชีพที่มีศักยภาพของแตละพื้นที่  แตละชุมชน  เชน       
             การทําการเกษตร  การทาํปศสุัตว ฯลฯ 
 ๒.๒  สงเสรมิการสนับสนุนใหประชาชนใชวิถีชีวิตโดยนําระบบเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใหเกิดผลทางปฏิบัตอิยาง 
             แทจริง 
 ๒.๓  สงเสรมิการฝกอาชีพและอาชีพเสรมิใหแกประชาชนในทองถิ่น 
 ๒.๔  สงเสรมิ  สนับสนุนการรวมกลุมอาชีพตางๆ  ใหเกิดความเขมแข็ง 
 
ผลการดําเนินงานตามนโยบายดานเศรษฐกิจ   
 
 เทศบาลตําบลปาติ้วไดสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนในทองถิ่นมีอาชีพที่มั่นคงตามศักยภาพของแตละพื้นที่   
แตละชุมชน  พรอมทั้งสงเสริมการฝกอาชีพและอาชีพเสริม โดยนําระบบเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใหเกิดผลทางปฏิบัติ
อยางแทจริง  ไดแกโครงการดังตอไปนี้ 
     ๑.  โครงการอบรมสงเสริมการเกษตรแนวทฤษฎีใหมไรนาสวนผสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
           ประจําป  ๒๕๕๕                                                                                           ๕๐,๐๐๐.-บาท 
      ๒.  โครงการสงเสริมการผลิตน้ํายาลางจานใชในครัวเรือน  ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕               ๕,๐๐๐.-บาท 

         ๓.  โครงการรณรงคไถกลบตอซัง สรางอินทรียดินในไรนา  ลดปญหาโลกรอน  ประจําป ๒๕๕๕    ๔๐,๐๐๐.-บาท  
 ๔.  โครงการทัศนศึกษาดูงานของผูประกอบการรานคา/แผงลอย                  ๒๕,๐๐๐.-บาท 
 
๓.  นโยบายดานสาธารณสขุ 
 ๓.๑  ดําเนินงานดานการควบคุมและปองกันโรคตางๆ  ในพืน้ที่ชุมชน 
 ๓.๒  สงเสรมิใหบริการดานสาธารณสุข  การรักษาพยาบาล  แกผูสูงอายุ  คนพิการ  ผูดอยโอกาสและประชาชน 
             ทั่วไป  โดยการออกหนวยสาธารณสุขเคลื่อนที่  การคัดกรองโรคตางๆ ในชมุชน  เปนตน 
 ๓.๓  การแกไขปญหาและรณรงคปองกันยาเสพติด 
 ๓.๔  การดําเนินงานดานสุขาภิบาลอาหาร  การจัดระเบียบรานคา  แผงลอย  สถานทีส่ะสมอาหาร  ใหได 
            มาตรฐาน 
 ๓.๕  สนับสนุน  สงเสริมการทํางานของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานชุมชน(อสม.)  ใหมีศักยภาพ 

   
 ผลการดําเนินงานตามนโยบายดานสาธารณสุข  มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ  ดังน้ี 
 
 ๑.  โครงการสนับสนุนหนวยบริการสาธารณสุขในการจัดซื้ออุปกรณวัดความดัน  ประจําป ๒๕๕๕ ๓๐,๐๐๐.-บาท 
 ๒.  โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมะเรง็เตานม (กองทุน สปสช.)                          ๒๔,๐๐๐.-บาท 
 ๓.  โครงการพฒันางานโรคติดตอไมเรื้อรัง (กองทุน สปสช.)        ๑๓,๐๐๐.-บาท 
 ๔.  โครงการแพทยแผนไทยเชิงรกุ                                                                              ๓,๐๐๐.-บาท 

 ๕.  โครงการเทศบาลตําบลปาติ้วใสใจสงเสรมิสุขภาพอนามยัแมและเดก็                             ๑๗,๙๒๐.-บาท 
 ๖.  โครงการสรางเสรมิสุขภาพหญิงมีครรภและเด็ก  อายุ ๐ – ๕ ป            ๑๕,๐๐๐.-บาท 
 ๗.  โครงการชวยเหลือผูไดรบัผลกระทบจากอาการปวยดวยโรคเรื้อรงั ประจําป ๒๕๕๕       ๓,๐๐๐.-บาท 
 ๘.  โครงการเยี่ยมผูสงูอายุ ประจําป ๒๕๕๕             ๘,๐๐๐.-บาท 
 ๙.  โครงการบูรณาการคลินิกไรพุง มุงสูชุมชน ลดเสี่ยง  ลดโรค                                          ๑๗,๐๐๐.-บาท 
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 ๑๐.  โครงการเครือขายตําบลโพธิ์ไทรใสใจผูพกิารและผูดอยโอกาส                              ๔,๖๐๐.-บาท 
 ๑๑.  โครงการเครือขาย “กลุมทอฝน”  สรางสรรคประสบการณ                                          ๑,๐๐๐.-บาท 
 ๑๒.  โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหาโรคเอดสในโรงเรียนมัธยมศึกษา  วันเอดสโลก        ๑๐,๐๐๐.-บาท 
 ๑๓.  โครงการภาคีเครอืขายสรางสุขภาพ  สงเสริมสุขภาพจติในชุมชน                          ๑๒,๐๐๐.-บาท 
 ๑๔.  โครงการใหความรูเรื่องเพศศึกษา และปองกันการตัง้ครรภในวัยรุนที่ไมพงึประสงค ในโรงเรียนมัธยมศึกษา      
                                                                                      ๕,๐๐๐.-บาท 
 ๑๕.  โครงการยืด  เหยียดรับอรุณยามเชา                                                ๑๐,๐๐๐.-บาท 
 ๑๖.  โครงการปองกันและเฝาระวังภัยจากเคมีกําจัดศัตรูพืชในกลุมเกษตรกร        ๓๐,๐๐๐.-บาท 
 ๑๗.  โครงการคณะรําวง สูงวัย ใสใจสุขภาพ             ๑,๑๐๐.-บาท 
 ๑๘.  โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากรดานสาธารณสุข                                                   ๓๗,๗๐๐.-บาท 
 ๑๙.  โครงการ “สนับสนุน ใหประชาชนรวมกันบรจิาคโลหติ” เพื่อสํารองคลังเลอืด และชวยเหลือผูปวยขาดเลอืด 
            ในยามฉุกเฉิน              ๑๖,๐๐๐.-บาท 
 ๒๐.  โครงการรณรงคปองกันโรคไขเลือดออก           ๖๐,๐๐๐.-บาท 
 ๒๑.  โครงการรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาในสุนขัและแมว  ประจําป ๒๕๕๕             ๓๐,๐๐๐.-บาท 

(ขอ ๑-๑๗ งบประมาณกองทุน สปสช.) 
 
๔.  นโยบายดานสิ่งแวดลอม 
 
 ๔.๑  สงเสรมิและรณรงคปลกูจิตสํานึกใหเยาวชน  ประชาชน  รวมฟนฟู  ปองกัน  และอนุรกัษสภาพแวดลอม   
            ทรัพยากรธรรมชาติ  ลําคลอง ปาไม  และสถานทีท่องเที่ยวตางๆ 
 ๔.๒  สงเสรมิและรณรงคปลกูจิตสํานึกใหเยาวชน  ประชาชนในชุมชนรวมกันรักษาความสะอาด  ลดปรมิาณขยะ     
            และ กําจัดสิ่งปฏิกูลตางๆ 
 ๔.๓  สงเสรมิใหสถานประกอบการและบานเรือนประชาชนมีสวนรวมในการปองกันเฝาระวังปญหาสิ่งแวดลอม   
            มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางเสียง และปญหาน้ําเนาเสีย  เปนตน   
 
ผลการดําเนินงานตามนโยบายดานสิ่งแวดลอม  มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ  ดังน้ี 
 
 ๑.  โครงการกําจัดขยะมลูฝอยในเขตเทศบาล(จางเหมาพนกังานจางรายวัน)                         ๑๖๘,๐๐๐.-บาท 
 ๒.  โครงการธนาคารขยะ (ไมไดใชงบประมาณ)                                  
 ๓.  โครงการดูแลสวนสาธารณะ  ทําความสะอาดถนนและปรับปรงุภูมิทัศนในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว (จางเหมา 
          พนักงานจางรายวัน)                                                                                      ๓๕๑,๘๔๐.-บาท 
 ๔.  โครงการทองถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษพื้นทีส่ีเขียว                     ๙,๙๔๕.-บาท
 ๕.  โครงการขุดลอกทอระบายนํ้า (ไมไดใชงบประมาณ)                               
 

๕.  นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน 
 

 ๕.๑  ดําเนินการกอสรางถนน  สะพาน  ทางเทา  ที่ไดมาตรฐาน  ใหเพียงพอและทั่วถึง เพือ่อํานวยความสะดวก 
            ในการคมนาคมและขนสง 
 ๕.๒  จัดใหมีไฟฟาสาธารณะ  แสงสวาง  ตามถนน  ตรอก  ซอย  สนามกีฬา  ลานกีฬา  สถานที่สาธารณะตางๆ  
            ในชุมชนอยางทั่วถึง 
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 ๕.๓  ดําเนินการจัดสรางระบบระบายน้ําตามถนนสายตางๆ ในชุมชน  เพื่อปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมขังและ 
            ระบายน้ําจากชุมชน 
 ๕.๔  ประสานงานกับหนวยงานทีเ่กี่ยวของ เพือ่จัดใหมีการบริการดานไฟฟา  ดานประปา  ดานการสื่อสาร  และ 
             โทรคมนาคม  อยางเพียงพอและทั่วถึง 

๕.๕  การจัดทําผังเมืองเฉพาะ  เพื่อใหการขยายตัวของเมืองมีแนวทางที่ชัดเจนเปนไปอยางมีระบบ 
 

ผลการดําเนินงานตามนโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน  มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ  ดังน้ี 
 
 ๑.  โครงการกอสรางถนนดินจากซอยรักษชัยฟารมจรดถนนลูกรงับริเวณฐานจุดบั้งไฟ  หมูที่ ๑๒   ๕๒,๐๐๐.-บาท 
 ๒.  โครงการกอสรางถนนผิวทางลูกรงัจากถนนเทศบาล ๕ จรดหนองหัวลิง หมูที่ ๕                  ๓๖,๐๐๐.-บาท 
 ๓.  โครงการวางทอระบายน้ําทางเขาหนองหัวลิง          ๑๒๗,๙๐๐.-บาท 
 ๔.  กอสรางขยายไหลทาง ถนน คสล. ถนนเทศบาล ๖ หมูที ่๑๒        ๑,๙๓๔,๔๐๐.-บาท
 ๕.  โครงการกอสรางถนน คสล. จากถนนเทศบาล ๒ จรดซอยหนองบัวแดง       ๙๙๘,๐๐๐.-บาท
 ๖.  โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเทศบาลทางเขาวัดปาสุริยาลัย หมูที่ ๕       ๓๖๙,๐๐๐.-บาท 
 ๗.  โครงการกอสรางขยายไหลทางถนน คสล. ถนนเทศบาล ๖             ๑,๙๓๔,๔๐๐.-บาท 
 ๘.  โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล ๑ หมูที่ ๑๒                 ๕๕๕,๑๐๐.-บาท
 ๙.  โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนเทศบาล ๕ (ขางไปรษณีย)  หมูที่ ๕               ๕๔๒,๐๐๐.-บาท
 ๑๐.  โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. ซอยเทศบาล ๑๔ หมูที่ ๕                ๑๗๓,๕๐๐.-บาท    

   ๑๑.  โครงการจัดทําปายบอกชื่อถนน – ซอย  ภายในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว                       ๕๙๙,๐๐๐.-บาท 
     ๑๒.  โครงการจัดทําปายหนาบานนามองเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวภูมพิลอดลุยเดช   
                                                                                                                     ๔๒๑,๕๐๐.-บาท 
       ( ขอ ๔-๑๒  เงินกูเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ) 
 

๖.  นโยบายดานพัฒนาสังคม 
 ๖.๑  แกไขปญหาดานคุณภาพชีวิตของประชาชน  ไมวาปญหาที่อยูอาศัย  ยาเสพติด  พรอมกําหนดมาตรการแนว 
            ทางการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในชุมชน 
 ๖.๒  ใหการชวยเหลือเบื้องตนแกผูพกิาร  ผูดอยโอกาส  ผูสงูอายุและผูปวยเอดส  โดยการจายเงินสงเคราะหเบี้ย 
            ยังชีพ 
 ๖.๓  เสรมิสรางความเขมแข็งของชุมชน ใหสามารถพึ่งพาตนเองไดพรอมสรางเครอืขายเชื่อมโยงระหวางชุมชน   
            องคกรเอกชน  ประชาชน  และทองถิ่น 
 ๖.๔  ใหการชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน  ในกรณีประสพภัยพบิัติตางๆอยางเตม็ที ่
 ๖.๕  แกไขปญหาวางงานและสงเสรมิใหประชาชนมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ 
 
ผลการดําเนินงานตามนโยบายดานพัฒนาสังคม  มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ  ดังน้ี 
 
 ๑.  มอบเบีย้ยังชีพใหกบัผูสงูอายุ  ผูพกิาร  และผูปวยติดเชื้อในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว             ๒,๖๓๕,๗๐๐.-บาท 
 ๒.  โครงการบานทองถิ่นไทย เทิดไทองคราชันย ๘๔ พรรษา                                       ๘๐,๐๐๐.-บาท 
 ๓.  โครงการสนับสนุนการสงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณ ี                                    ๑๖,๐๐๐.-บาท 
 ๔.  โครงการชวยเหลือผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูดอยโอกาส  และผูยากไรที่ประสบภาวะภัยหนาวประจําป ๒๕๕๔ 
                                                                                                                     ๗๘,๐๐๐.-บาท 
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 ๕.  โครงการจัดหาผาหมกันหนาวเพื่อชวยเหลือผูประสบปญหาภาวะภัยหนาว                ๗๔,๑๐๐.-บาท 
 ๖.  โครงการเฝาระวังการตั้งครรภกอนวัยอันควร           ๑๐,๐๐๐.-บาท 
 ๗.  จัดใหมรีะบบรักษาความปลอดภัยในงานประเพณีตางๆ  ดังนี้ 
  ๗.๑    โครงการตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนชวงเทศกาลปใหม ๒๕๕๕                       ๒๐,๐๐๐.-บาท 
  ๗.๒   โครงการตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนชวงเทศกาลสงกรานต ๒๕๕๕         ๒๐,๐๐๐.-บาท 
  ๗.๓  โครงการ อปพร. รักษาความสงบเรียบรอยงานประเพณีบุญเดือนสาม         ๑๐,๐๐๐.-บาท 
 ๘.  การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน เทศบาลไดดําเนินการดังนี้   
  ๘.๑  โครงการคนมหาดไทยปลอดยาเสพติด            ๔,๖๐๔.-บาท 
  ๘.๒  โครงการกิจกรรมเดินรณรงค เนือ่งในวันตอตานยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน ) ประจําป ๒๕๕๕   
                                                                                                                          ๑๐,๕๐๐.-บาท 
  ๘.๓  โครงการผูประสานพลงัแผนดิน (๒๕ ตาสบัปะรด)           ๑,๕๐๐.-บาท 
  ๘.๔  อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรปาติ้ว  ตามโครงการตรวจหาสารเสพติดตามยุทธศาสตรพลังแผนดินเอาชนะ 
                       ยาเสพติด                                           ๑๐,๐๐๐.-บาท 
 ๙.  เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน  โดยการแตงตั้งคณะกรรมการชุมชน  จัดใหมีการจัดทําแผนชุมชนเพื่อเปน 
          แนวทางในการพัฒนาทองถิ่น 
 ๑๐.  แกไขปญหาการวางงานในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว  โดยการจางเหมาบริการแรงงานในเขตเทศบาลตาม 
          โครงการตางๆ ไดแก  จางเหมาดูแลสวนสาธารณะ  จางเหมาทําความสะอาดชุมชน  และจางเปน 
          พนักงานจางรายวันเพื่อทํางานในเทศบาล  
 ๑๑.  โครงการจัดเกบ็ขอมลูในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  ประจําป ๒๕๕๕                        ๑๕,๐๐๐.-บาท 
 ๑๒.  จัดใหมีหนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน (กูชีพกูภัย)  เทศบาลตําบลปาติ้ว 

      ๑๓.  โครงการยกยองเชิดชูเกียรติคนดีที่เสียสละเวลา และอุทิศตน  บําเพ็ญประโยชนตอสวนรวม    ๒,๐๐๐.-บาท 
 ๑๔.  โครงการเชิดชูคนดีศรีปาติ้ว              ๒,๐๐๐.-บาท 

  ๑๕.  โครงการคัดเลือกแมดีเดนในเขตเทศบาลตําบลปาติ้วเนื่องในโอกาสวันแมแหงชาติ  ประจําป ๒๕๕๕ 
                                                                                                                       ๑๕,๐๐๐.-บาท 
  ๑๖.  โครงการจัดงานบุญประเพณีปดรอยพระพุทธบาทจําลองและปดทองรูปเหมือนพระครูโพธาภินันท 
         วัดปาสุริยาลัย  ประจําป ๒๕๕๕ (บุญเดือนสาม)                                                   ๕๐๐,๐๐๐.-บาท 
  ๑๗.  โครงการจัดงานบุญมหาชาติ (บุญผะเหวด) วัดบูรพา  ประจําป ๒๕๕๕                           ๔๐,๐๐๐.-บาท 
  ๑๘.  โครงการรดน้ําขอพรผูสูงอายุ และแหรูปเหมอืนหลวงปูพระครูโพธาภินันท ประจําป ๒๕๕๕  ๕๐,๐๐๐.-บาท 
  ๑๙.  โครงการจัดงานประเพณีบญุบัง้ไฟ ประจําป ๒๕๕๕                      ๔๐๗,๐๐๐.-บาท 
  ๒๐.  โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษาอําเภอปาติว้  ประจําป ๒๕๕๕                        ๑๓๐,๐๐๐.-บาท 

   ๒๑.  โครงการจัดงานสรงน้ําศาลหลกัเมอืงอําเภอปาติ้ว ประจําป ๒๕๕๕        ๒๐,๐๐๐.-บาท 
   ๒๒.  โครงการจัดงานประเพณลีอยกระทง  ประจําป ๒๕๕๔         ๑๐๐,๐๐๐.-บาท 
   ๒๓.  โครงการรวมสืบสานงานประเพณีทองถิ่นจังหวัดยโสธร ประจําป ๒๕๕๕  จัดทําขบวนแหบั้งไฟโบราณ  
                    เขารวมการประกวดในงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร         ๒๕,๐๐๐.-บาท 

                                                                                            
๗.  นโยบายดานการเมืองการบริหาร 
 

 ๗.๑  สงเสรมิใหประชาชน  ชุมชน  องคกรตางๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชนเขามามสีวนรวมในการบริหารและการ 
            พัฒนารวมกันอยางยัง่ยืน  โดยรวมคิด  รวมทํา  รวมตรวจสอบและติดตามประเมินผลการดําเนินงาน   
            เพื่อใหการบรหิารและพฒันาบานเมืองมีประสิทธภิาพ  โปรงใส   
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 ๗.๒  สรางระบบการบรหิารงานโดยเนนหลักประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  สุจริต  โปรงใส  สามารถตรวจสอบได 
            ตรงกับความตองการของประชาชนอยางแทจริง 
 ๗.๓  พัฒนาบุคลากร  เจาหนาที่ในหนวยงานเพื่อใหมีความรู  ทักษะในการปฏบิัติงาน  เพื่อใหสามารถปฏิบัติงาน 
            สนองตอบตอความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธผิล อยางทั่วถึง 
 ๗.๔  สงเสรมิและสรางขวัญกําลงัใจในการปฏิบัตงิานของบคุลากรในหนวยงานโดยใชระบบคุณธรรมและจัด 
            สวัสดิการตางๆ ตามความเหมาะสม 
 ๗.๕  สงเสรมิความรูแกประชาชนเกี่ยวกบัการมีสวนรวม  บทบาท  หนาที่ของประชาชนทีม่ีตอการบรหิารบานเมอืงและ 
            อํานาจหนาที่ของประชาชนที่มีตอการบรหิารบานเมอืงตามรัฐธรรมนญูฉบบัปจจุบนั 

 
ผลการดําเนินงานตามนโยบายการเมืองการบริหาร  มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ  ดังน้ี 
 
 ๑.  สงเสริมใหประชาชนเขามามสีวนรวมในการพฒันาทองถิ่น  รวมคิด  รวมทํา  รวมตรวจสอบและติดตามประเมินผล  
          ในโครงการตางๆ ทีเ่ทศบาลดําเนินการ  เชน  การจัดเวทีประชาคมทองถิ่นเพือ่รบัทราบปญหาและความตองการ 
          ของประชาชนเพื่อนาํมาจัดทาํแผนพฒันาของเทศบาล  มีการแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ  ที่มีตัวแทนจากภาค 
         ประชาชน   
      ๒.  มีการจัดสงบุคลากรของเทศบาลเขารบัการฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและความรูนํามาใชใหเกิดประโยชนใน 
          การปฏิบัติงาน 
 ๓.  สงเสริมการปฏิบัติงานใหกับบุคลากรในองคกรโดยบรหิารงานโดยยดึหลักคุณธรรม  
 ๔.  จัดสวัสดิการตางๆใหกับพนักงานเทศบาล  เชน  สวัสดิการคารักษาพยาบาล คาเลาเรียนบุตร  คาเชาบาน 
 ๕.  ใหทุนการศึกษาตอระดับปรญิญาตร ีปริญญาโท แกพนกังานเทศบาล  พนักงานจาง คณะผูบรหิาร 
          และสมาชิกสภาเทศบาล                           ๒๐๖,๙๐๐.-บาท 
 ๖.  โครงการศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานใหแกคณะบรหิารและสมาชิกสภาเทศบาล  ประจําป 
          งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕        ๑๕๐,๐๐๐.-บาท 
 ๗.  โครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหกบับุคลากร  เทศบาลตําบลปาติ้ว   
          ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕                          ๒๗๐,๐๐๐.-บาท 
 ๘.  การดําเนินงานศูนยขอมลูขาวสารการจดัซือ้จัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอปาติ้ว 
           (งบอุดหนุนจาก อบต. ในเขตอาํเภอปาติ้ว  จาํนวน ๙๐,๐๐๐.-บาท)                                 ๑๐๗,๙๙๘.๐๒.-บาท 
 ๙.  โครงการจดัทําแผนพัฒนาสามป เทศบาลตําบลปาติ้ว (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘)                          ๑๖,๐๕๖.-บาท 
 ๑๐.  โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน          ๕,๐๐๐.-บาท 
 ๑๑.  โครงการเทศบาลพบประชาชน  สนทนายามเชา  เลาสูกันฟง  ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕   ๓๔,๔๕๔.-บาท 
 ๑๒.  โครงการจักรยาน ๗ แผนดิน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลมิ 
            พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔        ๑๔,๐๘๕.-บาท 
 ๑๓.  งานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรปู พระบาทสมเดจ็พระประมินทรมหาจุฬาลงกรณ 
            พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระปยมหาราช            ๙,๘๙๕.-บาท 
 ๑๔.  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระ 
            เจาอยูหัวภูมิพล อดุลยเดช ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔       ๘๙,๓๕๗.-บาท 
 ๑๕.  การเตรียมการรับเสดจ็ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    ๑๗๗,๘๘๗.-บาท 
 ๑๖.  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร  เนื่องในโอกาสพระราชพิธี 
            มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕                  ๘,๒๕๕.-บาท 
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 ๑๗.  เตรียมการตอนรบัผูแทนพระองคทลูกระหมอมหญงิอบุลรัตนราชกัญยาสิริวฒันาพรรณวดี  ทรงพระกรุณาให 
           นางพนิตา  กําภู  ณ  อยุธยา  เปนผูแทนพระองคในพิธีมอบสิง่ของและผาหมกันหนาวพระราชทานตาม 
           โครงการ “หนึ่งใจ...เดียวกัน”            ๒,๓๗๐.-บาท 
 ๑๘.  พิธีถวายดอกไมจันทนในงานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดาสริ ิ
           โสภาพัณณวดี                                                                                        ๒๓,๗๒๘.-บาท 
 ๑๙.  โครงการเทิดทูนสถาบันสําคัญของชาติ        ๘๐,๐๐๐.-บาท 
 ๒๐.  จดัพิธีถวายราชสกัการะพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันทองถิ่นไทย  ประจําป  
             ๒๕๕๕  (ไมไดใชงบประมาณ)    
 ๒๑.  ประชาสัมพันธเนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย  ครบ ๑๒๐  ป                ๔,๓๗๕.-บาท 
 ๒๒.  โครงการสนับสนุนใหความชวยเหลือผูประสบอทุกภัยในเขตพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร  
                                                                                                                          ๑๐,๗๐๐.-บาท   
 ๒๓.  โครงการจัดงานวันขึ้นปใหม ประจําป ๒๕๕๕        ๓๕,๐๐๐.-บาท 
 ๒๔.  โครงการจัดงานวันเทศบาล ประจําป ๒๕๕๕        ๑๓,๐๐๐.-บาท 
 ๒๕.  โครงการสนบัสนุนการจัดกจิกรรมเฉลมิพระเกียรติสมเดจ็พระบรมราชินีนาถ ๗๙ พรรษา ๑๒  สิงหาคม ๒๕๕๕ 
                                                                                                                              ๔๙,๙๙๗.-บาท 
  ๒๖.   ปรับปรุงตอเติมอาคารโรงจอดรถสํานกังานเทศบาลตาํบลปาติ้ว (๒)                                 ๙๙,๐๐๐.-บาท   
 ๒๗.  โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการจัดเกบ็รายได        ๒๐,๐๐๐.-บาท 
 ๒๘.  โครงการจัดหาครุภัณฑเพิม่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกจิ หนาที่ เทศบาลตําบลปาติ้ว   
  ๑.  จัดซื้อรถบรรทุกน้ําแบบเอนกประสงค  จํานวน ๑ คัน             ๑,๘๔๒,๐๐๐.-บาท 
  ๒.  จัดซื้อรถบรรทุกขยะมลูฝอยแบบปคอัพ  จํานวน ๑ คัน     ๙๘๗,๐๐๐.-บาท 
  ๓.  จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบเททาย จํานวน ๑ คัน      ๘๔๖,๕๐๐.-บาท 
  ๔.  จัดซื้อรถโดยสาร(รถตู) จํานวน ๑ คัน               ๑,๒๙๕,๐๐๐.-บาท 
  ๕.  จัดซื้อชุดเครือ่งเลนสนามกลางแจง  จํานวน ๑ ชุด              ๑,๐๗๒,๐๐๐.-บาท 
  ๖.  จัดซื้อชุดเครือ่งกรองน้ําสําหรบัชุมชน  จาํนวน  ๓  เครือ่ง     ๒๙๗,๐๐๐.-บาท                                          

             ( ขอ ๑- ๖ เงินกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) 
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โครงการ/กิจกรรม เดน 
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นโยบายเรงดวน  
  

 เทศบาลตําบลปาติ้ว  มีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  ๒  
แหง  คือ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปาติ้ว ๑  มี
จํานวน  นักเรียน  ๑๑๓ คน  และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบล   ปาต้ิว ๒  มีจํานวน  นักเรียน  ๓๒ คน  ซึ่ง
เทศบาลตําบลปาติ้วไดพัฒนาศูนยพัฒนาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กของเทศบาลใหไดมาตรฐานและเพียงพอรองรับเด็กเล็ก
ในชุมชน รวมทั้งสงเสริมการศึกษาแกเด็ก  เยาวชน  และ
ประชาชนทั่วไป  ทั้งในระบบ และนอกระบบโรงเรียน โดย
มีหองสมุดไอทีและศูนยการเรียนรูชุมชน เพื่อเปนแหลง
ศึกษาหาความรู ใหกับเด็ก  เยาวชน  และประชาชน
โดยทั่วไป  รวมถึงการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน
ทุกระดับไดออกกําลังกายและเลนกีฬาเพื่อเสริมสราง
สุขภาพและพลานามัยที่ดี  พรอมทั้งจัดบริการสถานที่และ 

อุปกรณการออกกําลังกายใหกับชุมชนในเขตเทศบาล  
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นโยบายดานเศรษฐกิจ 
 

สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนในทองถิ่นมีอาชีพ       
ที่มั่นคงตามศักยภาพของแตละพื้นที่   แตละชุมชน  
พรอมทั้งสงเสริมการฝกอาชีพและอาชีพเสริม โดยนํา
ระบบเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใหเกดิผลทางปฏิบัติอยาง
แทจริง  ไดแก  สงเสริมอาชีพการทํานา  กลุมสตรีผลิต
ไมกวาดดอกหญา  กลุมสตรีผลิตน้ํายาลางจาน  กลุม
สตรีทอเสื่อกก  กลุมสตรีทอผาลายขิด  กลุมสตรีทอผา
ไหมพรม นอกจากนี้  ยังไดจัดทําโครงการอบรมสงเสริม
การเกษตรแนวทฤษฎีใหมไรนาสวนผสมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  โครงการสงเสริมการผลิตน้ํายาลาง
จานใชในครัวเรือน   โครงการรณรงคไถกลบตอซัง 
สรางอินทรียดินในไรนา  ลดปญหาโลกรอน  เพื่อ
สงเสริมใหเกษตรกรมีความรูความเขาใจในแนวทาง
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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นโยบายดานสาธารณสขุ 
 

โครงการสนับสนุนหนวยบริการสาธารณสขุในการจัดซื้อ
อุปกรณวัดความดัน ประจําป ๒๕๕๕ 
เทศบาล  ไดจัดทําโครงการนี้ขึ้นเพื่อใหหนวยบริการ
สาธารณสุขมีวัสดุอุปกรณเพียงพอสําหรับบริการประชาชน
อยางเพียงพอ  และเพื่อพัฒนาศักยภาพงานสาธารณสุขมูล
ฐานและเพิ่มขีดความสามารถในการใหบริการประชาชน 
  

โครงการชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากอาการปวย
เรื้อรัง ประจําป ๒๕๕๕ 

โครงการนี้จัดทําข้ึนชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากอาการ
ปวยเรื้อรัง และเพื่อใหขวัญกําลังใจผูปวยและญาติให
สามารถดูแลสุขภาพของตนเองได 
 

โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกใน
เขตเทศบาลตําบลปาติ้ว  ประจําป ๒๕๕๕ 
เทศบาลตําบลปาติ้ว  ไดจัดทําโครงการรณรงคปองกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออกในเขตเทศบาลตําบลป าติ้ ว  
ประจําป ๒๕๕๕ ขึ้น เพื่อรณรงคปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออกในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว  โดยดําเนินการ
รวมกับ อสม.ในเขตเทศบาล  และโรงพยาบาลปาติ้ว   
 

โครงการเทศบาลตําบลปาติ้วใสใจสงเสริมอนามัยแมและเด็ก  
ประจําป ๒๕๕๕ 
ลูกเปนสุดยอดความรักความหวงใย  พอแมทุกคนหวังใหลกู
เปนคนเกง คนดี  มีพัฒนาการสมวัยทั้งรางกาย จิตใจและ
อารมณ  เทศบาลตําบลปาติ้วจึงไดจัดทําโครงการเทศบาล
ตําบลปาติ้วใสใจสงเสริมอนามัยแมและเด็ก  ประจําป 
๒๕๕๕  เพื่อสงเสริมสุขภาพแมและเด็กอายุ ๐-๕ ป ตั้งแต
ระยะตั้งครรภ  คลอด หลังคลอด และการเลี้ยงดูบุตรแรก
เกิดถึง ๕ ป  ใหไดรับการเลี้ยงดูที่ดี มีพัฒนาการสมวัย และ
มีระดับเชาวปญญา (IQ) เทียบเทามาตรฐานสากล ตอไป 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

- ๑๑ - 
 

นโยบายดานสิ่งแวดลอม 
 

นายกเทศมนตรี พรอมคณะ  ไดใหความสําคัญเกี่ยวกับการ
ดูแลรักษาความสะอาดและการปรับปรุงภูมิทัศนภายในเขต
เทศบาล เปนอยางยิ่ง  จะเห็นไดจากการจัดใหมีเจาหนาที่
ดูแลสวนสาธารณะและทําความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน
ตามถนนและซอยตางๆ ภายในเขตเทศบาล  ใหมีความ
สะอาด สวยงาม อีกทั้งยังจัดใหมีรถบริการจัดเก็บขยะมูล
ฝอยตามอาคารบานเรือนภายในเขตเทศบาล  อีกดวย  
นอกจากนี้  ยังมีการจัดทําโครงการ/กิจกรรมตางๆเพื่อเปน
การอนุรักษรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหคง
อยูตลอดไป  เชน  โครงการธนาคารขยะ  โครงการทองถิ่นไทย  
รวมใจภักดิ์ รักษพื้นที่สีเขียว  รวมทั้งการปลูกตนไมในวัน
สําคัญตางๆ  เชน  ปลูกตนไมในวันเทศบาล  วันพอ
แหงชาติ  วันแมแหงชาติ  ฯลฯ 

 
                         
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

- ๑๒ -  
 

นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน 
 

เทศบาลตําบลปาติ้ว  ไดดําเนินการกอสรางถนนที่ได
มาตรฐานพรอมวางทอระบายน้ําเพื่อปองกันและแกไข
ปญหาน้ําทวมขังและระบายน้ําจากชุมชน  จัดใหมีไฟฟา 
แสงสวาง  ตามถนน  ตรอก  ซอย  สนามกีฬา  ลานกีฬา  
และสถานที่สาธารณะตางๆ ในชุมชนอยางทั่วถึง  พรอม
ทั้งประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดใหมีการ
บริการดานไฟฟา  ดานประปา  ดานการสื่อสาร  และ
โทรคมนาคม  อยางเพียงพอและทั่วถึง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

- ๑๓ - 
 
 

นโยบายดานพัฒนาสังคม 
 
 

เทศบาลตําบลปาติ้วไดใหการชวยเหลือเบื้องตนแก
ผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูดอยโอกาส  และผูปวยเอดส  ในเขต
เทศบาลโดยการจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพเปนประจํา
ทุกเดือน มอบบานใหกับผูยากจนในเขตเทศบาลตาม
โครงการบานทองถิ่นไทย เทิดไทองคราชันย ๘๔ 
พรรษา จัดใหมีระบบรักษาความปลอดภัยในทองถิ่น  
ไดแก  จัด อปพร. รักษาความปลอดภัยในงานประเพณี
ตางๆ  นอกจากนี้  ยังไดจัดทําโครงการตางๆ เพื่อ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน และใหความชวยเหลอื
แกประชาชนในดานตางๆ เชน  โครงการสนับสนุนการ
สงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณี  โครงการ
ชวยเหลือผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูดอยโอกาส  และผู
ยากไรที่ประสบภาวะภัยหนาว  
 

 
 
 
                                                     

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

- ๑๔ - 
 

นโยบายดานการเมืองการบริหาร 
 
โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ฯเน่ืองในโอกาสพระราชพิธมีหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔  
เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัฯ โดย
ใหประชาชนทุกหมูเหลาไดเล็งเห็นความสําคัญของ
สถาบันสําคัญของชาติ ประกอบดวยสถาบันชาติ  
ศาสนา  พระมหากษัตริย  และไดมีสวนรวมในกิจกรรม  
ไดแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย  สมควรไดรับ
การเทิดทูนไวเหนือสิ่งอื่นใด  
 
 
 
โครงการจัดกิจกรรมเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  เน่ืองในวโรกาสมหามงคล
เฉลมิพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒  สิงหาคม ๒๕๕๕
  

เทศบาลตําบลปาติ้วไดจัดทําโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ  
เกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  เนื่อง
ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒  
สิงหาคม ๒๕๕๕  เพื่อเปนการสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ
รวมกันทําดีเพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระองคทาน  
โดยเนนการมีสวนรวมของชุมชนและประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบลปาติ้ว   
 
โครงการจัดงานวันขึ้นปใหม  ๒๕๕๕ 
ทุกวันที่  ๑ มกราคมของทุ กป  เป นวันขึ้ นป ใหม           
เทศบาลตําบลปาติ้ว  ไดจัดงานวันขึ้นปใหม ประจําป 
พ.ศ. ๒๕๕๕  ขึ้น  เพื่ ออนุรักษขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของไทยใหดํารงสืบไป  โดยการจัด
งานทํ าบุญตักบาตรขาวสารอาหารแห ง   ถวาย
ภัตตาหารและถวายจตุปจจัยไทยธรรมถวายแด
พระสงฆ  ในวันขึ้นปใหม พุทธศักราช ๒๕๕๕  ณ 
บริเวณดานหนาอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลปาติ้ว 
 
 



 

 

- ๑๕ - 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

โครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน  
การปฏิบัติงานใหกับบุคลากรเทศบาลตําบลปาติ้ว  
ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๕ 

เทศบาลตําบลปาติ้ว  ไดจัดทําโครงการทัศนศึกษา    
ดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหกับ
บุคลากรของ เทศบาลตํ าบลป าติ้ ว  ประจํ าป
งบประมาณ  ๒๕๕๕  เพื่อพัฒนาความรูและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานใหกับพนักงานเทศบาล 
และพนักงานจาง  รวมทั้งเปนการสรางความสัมพันธ
อันดีใหกับบุคลากร  และพนักงานมีความรักความ
สามัคคี  รูจักการทํางานเปนทีม 
 
โครงการเทศบาลพบประชาชน  สนทนายามเชาเลาสูกันฟง  
เทศบาลไดจัดทําโครงการนี้ขึ้นเพื่อพบปะประชาชนในเขต
เทศบาล  ใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการบริหาร
กิจการของเทศบาล  ในการจัดทําบริการสาธารณะ
และการรวมตัดสินใจแกไขปญหาในพื้นที่  การรับฟง
ปญหาในทองถิ่น ตลอดจนขอเสนอแนะของประชาชน
ทั่วไป และสรางความสัมพันธอันดีระหวางเทศบาลกับ
ประชาชนเกิดความรวมมือในการพัฒนาทองถิ่นตอไป   

 

นอกจากนี้  เทศบาลตําบลปาติ้ว  ยังไดรวมอนุรักษ
สืบสานงานประเพณีใหคงอยู  โดยส งเสริมให
ประชาชน  ชุมชน  องคกรตางๆ  ทั้งภาครัฐและ
เอกชนเขามามีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม ทําให
คนในชุมชนมีความรักความสามัคคี  ไดแก  การจัด
งานบุญประเพณีปดรอยพระพุทธบาทจําลองและปด
ทองรูปเหมือนพระครูโพธาภินันทวัดปาสุริยาลัย 
(บุญเดือนสาม)  งานบุญมหาชาติ (บุญผะเหวด) งาน
ประเพณีสรงน้ําศาลหลักเมืองอําเภอปาติ้ว  งาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ งานประเพณีแหเทียนพรรษา  
งานประเพณีลอยกระทง ฯลฯ  
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