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
โดยร วมคิด รวมทํา รวมตรวจสอบและติดตามประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อใหการบริ หารและพัฒนา
บานเมืองมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาล นั้น
บัดนี้ นายกเทศมนตรีตําบลปาติ้ว ไดบริหารงานตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาเทศบาลตําบล
ปาติ้ว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยครอบคลุมอํานาจหนาที่ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑๓ ) พ.ศ.๒๕๕๒ และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนท องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงไดรวบรวมจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบั ติงานตามนโยบาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
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 ไดรับเลือกตัง้ ใหดํารง
ตําแหนงนายกเทศมนตรีตําบลปาติ้ว ตั้งแตวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๒ และไดแถลงนโยบายการ
บริหารงานตอสภาเทศบาลตําบลปาติ้ว เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครัง้ ที่ ๒
วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๒ นั้น
บัดนี้ ไดครบกําหนดการปฏิบัติง านประจําปง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ แลว กระผมจึงได
จัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รายงานตอสภา
เทศบาลตําบลปาติ้วและประชาชนเพื่อรั บทราบและติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานของเทศบาล
ตําบลปาติ้ว ตอไป

สารบัญ
ผลการดําเนินงานตามนโยบาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
นโยบายเรงดวน
นโยบายดานเศรษฐกิจ
นโยบายดานสาธารณสุข
นโยบายดานสิง่ แวดลอม
นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน
นโยบายดานการพัฒนาสังคม
นโยบายดานการเมืองการบริหาร
รวมภาพ โครงการ/กิจกรรม เดน
นโยบายเรงดวน
นโยบายดานเศรษฐกิจ
นโยบายดานสาธารณสุข
นโยบายดานสิง่ แวดลอม
นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน
นโยบายดานการพัฒนาสังคม
นโยบายดานการเมืองการบริหาร

หนา
๑
๒
๒-๓
๓
๓-๔
๔-๕
๕-๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔-๑๕

ผลการดําเนินงานตามนโยบาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
๑. นโยบายเรงดวน
๑.๑ กระจายโอกาสทางการศึกษา โดยเริ่มตนจากศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหไดมาตรฐานและเพียงพอรองรับเด็กเล็ก
ในชุมชน พรอมทั้งพัฒนาการศึกษาในระดับประถมศึกษาใหสอดคลองตามนโยบายการศึกษาแหงชาติใน
โอกาสตอไป
๑.๒ สงเสริมการศึกษาแกเด็ก เยาวชน ประชาชน ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน โดยดําเนินการดาน
การศึกษาใหสอดคลองตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล
๑.๓ สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกกําลังกายและเลนกีฬาเพื่อเสริมสรางสุขภาพและ
พลานามัยที่ดี และจัดบริการสถานที่และอุปกรณการออกกําลังกาย
ผลการดําเนินงานตามนโยบายเรงดวน มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ ดังนี้
๑. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณเพือ่ การศึกษา
๙๕,๒๗๖.-บาท
๒. อุดหนุนงบประมาณคาอาหารกลางวันแกโรงเรียนปาติ้วรมโพธาภินันทนุกลู (โรงเรียนอนุบาลปาติ้ว)
๓๘๘,๗๐๐.-บาท
๓. โครงการจัดหาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปาติ้ว
๔๕๐,๐๐๐.-บาท
๔. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) แกโรงเรียนปาติ้วรมโพธาภินันทนุกูล(โรงเรียนอนุบาลปาติ้ว) และศูนยพฒ
ั นา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลปาติ้ว ๑,๒
๖๒๗,๐๔๘.๗๘ บาท
๕. โครงการบัณฑิตนอย ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔
๕,๐๐๐.-บาท
๖. โครงการจัดหาชุดนักเรียน ชุดกีฬาและชุดวัฒนธรรมสําหรับเด็กเล็กศูนยพัฒนาเทศบาลตําบลปาติ้ว
๘๒,๖๕๐.-บาท
๗. โครงการบริหารงานหองสมุดไอทีและศูนยการเรียนรูชุมชน
๑๔๔,๖๐๖-บาท
๘. คัดเลือกครูสอนดี
๑๐,๐๐๐.-บาท
๙. คัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไมตองสอบแขงขันสําหรับผูดูแลเด็กเพื่อบรรจุแตงตัง้ เปนพนักงานครูเทศบาล
๑๐. โครงการเยี่ยมบานนักเรียน
๑๑. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จํานวน ๕ เครือ่ ง สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปาติ้ว
๑๒๑,๓๐๐.-บาท
๑๒. จัดซื้อโทรทัศนสี ขนาด ๔๐ นิ้ว จํานวน ๒ เครื่อง สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปาติ้ว
๔๘,๐๐๐.-บาท
๑๓. โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๕
๓๐,๐๐๐.-บาท
๑๔. จัดกิจกรรมวันไหวครู
๑,๐๐๐.-บาท
๑๕. โครงการจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปาติ้ว
๑,๐๐๐.-บาท
๑๖. โครงการแขงขันกีฬาทองถิ่นทองทีส่ ัมพันธ 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

-๒๒. นโยบายดานเศรษฐกิจ
๒.๑ สงเสริมและสนับสนุนอาชีพใหแกประชาชนโดยมุงเนนอาชีพที่มีศักยภาพของแตละพื้นที่ แตละชุมชน เชน
การทําการเกษตร การทําปศุสัตว ฯลฯ
๒.๒ สงเสริมการสนับสนุนใหประชาชนใชวิถีชีวิตโดยนําระบบเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใหเกิดผลทางปฏิบัตอิ ยาง
แทจริง
๒.๓ สงเสริมการฝกอาชีพและอาชีพเสริมใหแกประชาชนในทองถิ่น
๒.๔ สงเสริม 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. โครงการทัศนศึกษาดูงานของผูป ระกอบการรานคา/แผงลอย
๒๕,๐๐๐.-บาท
๓. นโยบายดานสาธารณสุข
๓.๑ ดําเนินงานดานการควบคุมและปองกันโรคตางๆ ในพืน้ ที่ชุมชน
๓.๒ สงเสริมใหบริการดานสาธารณสุข การรักษาพยาบาล แกผูสูงอายุ คนพิการ ผูดอยโอกาสและประชาชน
ทั่วไป โดยการออกหนวยสาธารณสุขเคลื่อนที่ การคัดกรองโรคตางๆ ในชุมชน เปนตน
๓.๓ การแกไขปญหาและรณรงคปองกันยาเสพติด
๓.๔ การดําเนินงานดานสุขาภิบาลอาหาร การจัดระเบียบรานคา แผงลอย สถานทีส่ ะสมอาหาร ใหได
มาตรฐาน
๓.๕ สนับสนุน สงเสริมการทํางานของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานชุมชน(อสม.) ใหมีศักยภาพ
ผลการดําเนินงานตามนโยบายดานสาธารณสุข มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

โครงการสนับสนุนหนวยบริการสาธารณสุขในการจัดซื้ออุปกรณวัดความดัน ประจําป ๒๕๕๕ ๓๐,๐๐๐.-บาท
โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเตานม (กองทุน สปสช.)
๒๔,๐๐๐.-บาท
โครงการพัฒนางานโรคติดตอไมเรื้อรัง (กองทุน สปสช.)
๑๓,๐๐๐.-บาท
โครงการแพทยแผนไทยเชิงรุก
๓,๐๐๐.-บาท
โครงการเทศบาลตําบลปาติ้วใสใจสงเสริมสุขภาพอนามัยแมและเด็ก
๑๗,๙๒๐.-บาท
โครงการสรางเสริมสุขภาพหญิงมีครรภและเด็ก อายุ ๐ – ๕ ป
๑๕,๐๐๐.-บาท
โครงการชวยเหลือผูไดรบั ผลกระทบจากอาการปวยดวยโรคเรื้อรัง ประจําป ๒๕๕๕
๓,๐๐๐.-บาท
โครงการเยี่ยมผูสงู อายุ ประจําป ๒๕๕๕
๘,๐๐๐.-บาท
โครงการบูรณาการคลินิกไรพุง มุง สูชุมชน ลดเสี่ยง ลดโรค
๑๗,๐๐๐.-บาท

-๓๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.

โครงการเครือขายตําบลโพธิ์ไทรใสใจผูพกิ ารและผูดอ ยโอกาส
๔,๖๐๐.-บาท
โครงการเครือขาย “กลุมทอฝน” สรางสรรคประสบการณ
๑,๐๐๐.-บาท
โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหาโรคเอดสในโรงเรียนมัธยมศึกษา วันเอดสโลก
๑๐,๐๐๐.-บาท
โครงการภาคีเครือขายสรางสุขภาพ สงเสริมสุขภาพจิตในชุมชน
๑๒,๐๐๐.-บาท
โครงการใหความรูเรื่องเพศศึกษา และปองกันการตัง้ ครรภในวัยรุนที่ไมพงึ ประสงค ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
๕,๐๐๐.-บาท
โครงการยืด เหยียดรับอรุณยามเชา
๑๐,๐๐๐.-บาท
โครงการปองกันและเฝาระวังภัยจากเคมีกําจัดศัตรูพืชในกลุมเกษตรกร
๓๐,๐๐๐.-บาท
โครงการคณะรําวง สูงวัย ใสใจสุขภาพ
๑,๑๐๐.-บาท
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานสาธารณสุข
๓๗,๗๐๐.-บาท
โครงการ “สนับสนุน ใหประชาชนรวมกันบริจาคโลหิต” เพื่อสํารองคลังเลือด และชวยเหลือผูปวยขาดเลือด
ในยามฉุกเฉิน
๑๖,๐๐๐.-บาท
โครงการรณรงคปองกันโรคไขเลือดออก
๖๐,๐๐๐.-บาท
โครงการรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาในสุนขั และแมว ประจําป ๒๕๕๕
๓๐,๐๐๐.-บาท
(ขอ ๑-๑๗ งบประมาณกองทุน สปสช.)

๔. นโยบายดานสิ่งแวดลอม
๔.๑ สงเสริมและรณรงคปลูกจิตสํานึกใหเยาวชน ประชาชน รวมฟนฟู ปองกัน และอนุรกั ษสภาพแวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติ ลําคลอง ปาไม และสถานทีท่ องเที่ยวตางๆ
๔.๒ สงเสริมและรณรงคปลูกจิตสํานึกใหเยาวชน ประชาชนในชุมชนรวมกันรักษาความสะอาด ลดปริมาณขยะ
และ กําจัดสิ่งปฏิกูลตางๆ
๔.๓ สงเสริมใหสถานประกอบการและบานเรือนประชาชนมีสวนรวมในการปองกันเฝาระวังปญหาสิ่งแวดลอม
มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง และปญหาน้ําเนาเสีย เปนตน
ผลการดําเนินงานตามนโยบายดานสิ่งแวดลอม มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ ดังนี้
๑. โครงการกําจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล(จางเหมาพนักงานจางรายวัน)
๑๖๘,๐๐๐.-บาท
๒. โครงการธนาคารขยะ (ไมไดใชงบประมาณ)
๓. โครงการดูแลสวนสาธารณะ ทําความสะอาดถนนและปรับปรุงภูมิทัศนในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว (จางเหมา
พนักงานจางรายวัน)
๓๕๑,๘๔๐.-บาท
๔. โครงการทองถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษพื้นทีส่ ีเขียว
๙,๙๔๕.-บาท
๕. โครงการขุดลอกทอระบายน้ํา (ไมไดใชงบประมาณ)
๕. นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน
๕.๑ ดําเนินการกอสรางถนน สะพาน ทางเทา ที่ไดมาตรฐาน ใหเพียงพอและทั่วถึง เพือ่ อํานวยความสะดวก
ในการคมนาคมและขนสง
๕.๒ จัดใหมีไฟฟาสาธารณะ แสงสวาง ตามถนน ตรอก ซอย สนามกีฬา ลานกีฬา สถานที่สาธารณะตางๆ
ในชุมชนอยางทั่วถึง

-๔๕.๓ ดําเนินการจัดสรางระบบระบายน้ําตามถนนสายตางๆ ในชุมชน เพื่อปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมขังและ
ระบายน้ําจากชุมชน
๕.๔ ประสานงานกับหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ เพือ่ จัดใหมีการบริการดานไฟฟา ดานประปา ดานการสื่อสาร และ
โทรคมนาคม อยางเพียงพอและทั่วถึง
๕.๕ การจัดทําผังเมืองเฉพาะ เพื่อใหการขยายตัวของเมืองมีแนวทางที่ชัดเจนเปนไปอยางมีระบบ
ผลการดําเนินงานตามนโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ ดังนี้
๑. โครงการกอสรางถนนดินจากซอยรักษชัยฟารมจรดถนนลูกรังบริเวณฐานจุดบั้งไฟ หมูท ี่ ๑๒ ๕๒,๐๐๐.-บาท
๒. โครงการกอสรางถนนผิวทางลูกรังจากถนนเทศบาล ๕ จรดหนองหัวลิง หมูที่ ๕
๓๖,๐๐๐.-บาท
๓. โครงการวางทอระบายน้ําทางเขาหนองหัวลิง
๑๒๗,๙๐๐.-บาท
๔. กอสรางขยายไหลทาง ถนน คสล. ถนนเทศบาล ๖ หมูท ี่ ๑๒
๑,๙๓๔,๔๐๐.-บาท
๕. โครงการกอสรางถนน คสล. จากถนนเทศบาล ๒ จรดซอยหนองบัวแดง
๙๙๘,๐๐๐.-บาท
๖. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเทศบาลทางเขาวัดปาสุริยาลัย หมูท ี่ 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 หมูท ี่ ๕
๑๗๓,๕๐๐.-บาท
๑๑. โครงการจัดทําปายบอกชื่อถนน – ซอย ภายในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว
๕๙๙,๐๐๐.-บาท
๑๒. โครงการจัดทําปายหนาบานนามองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมพิ ลอดุลยเดช
๔๒๑,๕๐๐.-บาท
( ขอ ๔-๑๒ เงินกูเงินทุนส่งเสริ มกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) )
๖. นโยบายดานพัฒนาสังคม
๖.๑ แกไขปญหาดานคุณภาพชีวิตของประชาชน ไมวาปญหาที่อยูอาศัย ยาเสพติด พรอมกําหนดมาตรการแนว
ทางการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในชุมชน
๖.๒ ใหการชวยเหลือเบื้องตนแกผูพกิ าร ผูดอยโอกาส ผูส งู อายุและผูปวยเอดส โดยการจายเงินสงเคราะหเบี้ย
ยังชีพ
๖.๓ เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ใหสามารถพึ่งพาตนเองไดพรอมสรางเครือขายเชื่อมโยงระหวางชุมชน
องคกรเอกชน ประชาชน และทองถิ่น
๖.๔ ใหการชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน ในกรณีประสพภัยพิบัติตางๆอยางเต็มที่
๖.๕ แกไขปญหาวางงานและสงเสริมใหประชาชนมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ
ผลการดําเนินงานตามนโยบายดานพัฒนาสังคม มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.

มอบเบีย้ ยังชีพใหกบั ผูสงู อายุ ผูพกิ าร และผูป วยติดเชื้อในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว
๒,๖๓๕,๗๐๐.-บาท
โครงการบานทองถิ่นไทย เทิดไทองคราชันย ๘๔ พรรษา
๘๐,๐๐๐.-บาท
โครงการสนับสนุนการสงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณี
๑๖,๐๐๐.-บาท
โครงการชวยเหลือผูส ูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูยากไรที่ประสบภาวะภัยหนาวประจําป ๒๕๕๔
๗๘,๐๐๐.-บาท

-๕๕. โครงการจัดหาผาหมกันหนาวเพื่อชวยเหลือผูประสบปญหาภาวะภัยหนาว
๗๔,๑๐๐.-บาท
๖. โครงการเฝาระวังการตั้งครรภกอนวัยอันควร
๑๐,๐๐๐.-บาท
๗. จัดใหมรี ะบบรักษาความปลอดภัยในงานประเพณีตางๆ 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 เนือ่ งในวันตอตานยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน ) ประจําป ๒๕๕๕
๑๐,๕๐๐.-บาท
๘.๓ โครงการผูประสานพลังแผนดิน (๒๕ ตาสับปะรด)
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. โครงการจัดเก็บขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 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. โครงการรดน้ําขอพรผูส ูงอายุ และแหรูปเหมือนหลวงปูพระครูโพธาภินันท ประจําป ๒๕๕๕ ๕๐,๐๐๐.-บาท
๑๙. โครงการจัดงานประเพณีบญ
ุ บัง้ ไฟ ประจําป ๒๕๕๕
๔๐๗,๐๐๐.-บาท
๒๐. โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษาอําเภอปาติว้ ประจําป ๒๕๕๕
๑๓๐,๐๐๐.-บาท
๒๑. โครงการจัดงานสรงน้ําศาลหลักเมืองอําเภอปาติ้ว ประจําป ๒๕๕๕
๒๐,๐๐๐.-บาท
๒๒. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจําป ๒๕๕๔
๑๐๐,๐๐๐.-บาท
๒๓. โครงการรวมสืบสานงานประเพณีทองถิ่นจังหวัดยโสธร ประจําป ๒๕๕๕ จัดทําขบวนแหบั้งไฟโบราณ
เขารวมการประกวดในงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร
๒๕,๐๐๐.-บาท
๗. นโยบายดานการเมืองการบริหาร
๗.๑ สงเสริมใหประชาชน ชุมชน องคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเขามามีสวนรวมในการบริหารและการ
พัฒนารวมกันอยางยัง่ ยืน โดยรวมคิด รวมทํา รวมตรวจสอบและติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
เพื่อใหการบริหารและพัฒนาบานเมืองมีประสิทธิภาพ โปรงใส

-๖๗.๒ สรางระบบการบริหารงานโดยเนนหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สุจริต โปรงใส สามารถตรวจสอบได
ตรงกับความตองการของประชาชนอยางแทจริง
๗.๓ พัฒนาบุคลากร เจาหนาที่ในหนวยงานเพื่อใหมีความรู ทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อใหสามารถปฏิบัติงาน
สนองตอบตอความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อยางทั่วถึง
๗.๔ สงเสริมและสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัตงิ านของบุคลากรในหนวยงานโดยใชระบบคุณธรรมและจัด
สวัสดิการตางๆ ตามความเหมาะสม
๗.๕ สงเสริมความรูแกประชาชนเกี่ยวกับการมีสวนรวม บทบาท หนาที่ของประชาชนทีม่ ีตอการบริหารบานเมืองและ
อํานาจหนาที่ของประชาชนที่มีตอ การบริหารบานเมืองตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบนั
ผลการดําเนินงานตามนโยบายการเมืองการบริหาร มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ ดังนี้
๑. สงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น รวมคิด รวมทํา รวมตรวจสอบและติดตามประเมินผล
ในโครงการตางๆ ทีเ่ ทศบาลดําเนินการ เชน การจัดเวทีประชาคมทองถิ่นเพือ่ รับทราบปญหาและความตองการ
ของประชาชนเพื่อนํามาจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาล มีการแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ ที่มีตัวแทนจากภาค
ประชาชน
๒. มีการจัดสงบุคลากรของเทศบาลเขารับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและความรูนํามาใชใหเกิดประโยชนใน
การปฏิบัติงาน
๓. สงเสริมการปฏิบัติงานใหกับบุคลากรในองคกรโดยบริหารงานโดยยึดหลักคุณธรรม
๔. จัดสวัสดิการตางๆใหกับพนักงานเทศบาล เชน สวัสดิการคารักษาพยาบาล คาเลาเรียนบุตร คาเชาบาน
๕. ใหทุนการศึกษาตอระดับปริญญาตรี ปริญญาโท แกพนักงานเทศบาล พนักงานจาง คณะผูบริหาร
และสมาชิกสภาเทศบาล
๒๐๖,๙๐๐.-บาท
๖. โครงการศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานใหแกคณะบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๕๐,๐๐๐.-บาท
๗. โครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหกบั บุคลากร เทศบาลตําบลปาติ้ว
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
๒๗๐,๐๐๐.-บาท
๘. การดําเนินงานศูนยขอมูลขาวสารการจัดซือ้ จัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอปาติ้ว
(งบอุดหนุนจาก อบต. ในเขตอําเภอปาติ้ว จํานวน ๙๐,๐๐๐.-บาท)
๑๐๗,๙๙๘.๐๒.-บาท
๙. โครงการจัดทําแผนพัฒนาสามป 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 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
๑๔,๐๘๕.-บาท
๑๓. งานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาจุฬาลงกรณ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระปยมหาราช
๙,๘๙๕.-บาท
๑๔. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพล อดุลยเดช ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
๘๙,๓๕๗.-บาท
๑๕. การเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๑๗๗,๘๘๗.-บาท
๑๖. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๘,๒๕๕.-บาท

-๗๑๗. เตรียมการตอนรับผูแทนพระองคทลู กระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญยาสิริวฒ
ั นาพรรณวดี ทรงพระกรุณาให
นางพนิตา กําภู ณ อยุธยา เปนผูแทนพระองคในพิธีมอบสิง่ ของและผาหมกันหนาวพระราชทานตาม
โครงการ “หนึ่งใจ...เดียวกัน”
๒,๓๗๐.-บาท
๑๘. พิธีถวายดอกไมจันทนในงานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดาสิริ
โสภาพัณณวดี
๒๓,๗๒๘.-บาท
๑๙. โครงการเทิดทูนสถาบันสําคัญของชาติ
๘๐,๐๐๐.-บาท
๒๐. จัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันทองถิ่นไทย ประจําป
๒๕๕๕ (ไมไดใชงบประมาณ)
๒๑. ประชาสัมพันธเนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๒๐ ป
๔,๓๗๕.-บาท
๒๒. โครงการสนับสนุนใหความชวยเหลือผูประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร
๑๐,๗๐๐.-บาท
๒๓. โครงการจัดงานวันขึ้นปใหม ประจําป ๒๕๕๕
๓๕,๐๐๐.-บาท
๒๔. โครงการจัดงานวันเทศบาล ประจําป ๒๕๕๕
๑๓,๐๐๐.-บาท
๒๕. โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ๗๙ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
๔๙,๙๙๗.-บาท
๒๖. ปรับปรุงตอเติมอาคารโรงจอดรถสํานักงานเทศบาลตําบลปาติ้ว (๒)
๙๙,๐๐๐.-บาท
๒๗. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได
๒๐,๐๐๐.-บาท
๒๘. โครงการจัดหาครุภัณฑเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจ หนาที่ เทศบาลตําบลปาติ้ว
๑. จัดซื้อรถบรรทุกน้ําแบบเอนกประสงค จํานวน ๑ คัน
๑,๘๔๒,๐๐๐.-บาท
๒. จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบปคอัพ 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. จัดซื้อชุดเครือ่ งเลนสนามกลางแจง จํานวน ๑ ชุด
๑,๐๗๒,๐๐๐.-บาท
๖. จัดซื้อชุดเครือ่ งกรองน้ําสําหรับชุมชน จํานวน ๓ เครือ่ ง
๒๙๗,๐๐๐.-บาท
( ขอ ๑- ๖ เงินกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)

รวมภาพ

โครงการ/กิจกรรม เดน

-๘นโยบายเรงดวน
เทศบาลตําบลป าติ้ว มี ศูนยพั ฒนาเด็กเล็ ก จํ านวน ๒
แห ง คือ ศูนยพัฒ นาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลปาติ้ว ๑ มี
จํ า นวน นั ก เรี ย น ๑๑๓ คน และศู น ยพั ฒ นาเด็ก เล็ ก
เทศบาลตําบล ปาติ้ว ๒ มีจํานวน นักเรียน ๓๒ คน ซึ่ง
เทศบาลตําบลป าติ้วไดพั ฒ นาศูนยพั ฒนาศูนยพั ฒนาเด็ก
เล็กของเทศบาลใหไดมาตรฐานและเพียงพอรองรับเด็กเล็ก
ในชุมชน รวมทั้งสงเสริมการศึกษาแกเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป ทั้งในระบบ และนอกระบบโรงเรียน โดย
มีห อ งสมุ ดไอที และศูนยก ารเรี ยนรู ชุม ชน เพื่อ เป นแหล ง
ศึ ก ษาหาความรู ใ ห กั บ เด็ ก เยาวชน และประชาชน
โดยทั่วไป รวมถึงการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน
ทุ ก ระดับ ได อ อกกํ า ลั ง กายและเล นกี ฬ าเพื่ อ เสริ ม สร า ง
สุขภาพและพลานามัยที่ดี พรอมทั้งจัดบริการสถานที่และ
อุปกรณการออกกําลังกายใหกับชุมชนในเขตเทศบาล

-๙นโยบายดานเศรษฐกิจ
สงเสริ มและสนับสนุนใหประชาชนในทองถิ่นมีอาชีพ
ที่ มั่ น คงตามศั ก ยภาพของแต ล ะพื้ นที่ แต ล ะชุ ม ชน
พรอมทั้งสงเสริมการฝกอาชีพและอาชีพเสริม โดยนํา
ระบบเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใหเกิดผลทางปฏิบัติอยาง
แทจริง ไดแก สงเสริมอาชีพการทํานา กลุมสตรีผลิต
ไมกวาดดอกหญา กลุมสตรีผลิตน้ํายาลางจาน กลุม
สตรีทอเสื่อกก กลุมสตรีทอผาลายขิด กลุมสตรีทอผา
ไหมพรม นอกจากนี้ ยังไดจัดทําโครงการอบรมสงเสริม
การเกษตรแนวทฤษฎีใหมไรนาสวนผสมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โครงการสงเสริมการผลิตน้ํายาลาง
จานใชในครั วเรื อ น โครงการรณรงคไถกลบตอซั ง
สร า งอิ น ทรี ยดิ น ในไร น า ลดป ญ หาโลกร อ น เพื่ อ
ส ง เสริ ม ให เกษตรกรมี ความรู ความเข าใจในแนวทาง
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

- ๑๐ นโยบายดานสาธารณสุข
โครงการสนับสนุนหนวยบริการสาธารณสุขในการจัดซื้อ
อุปกรณวัดความดัน ประจําป ๒๕๕๕
เทศบาล ได จั ด ทํ า โครงการนี้ ขึ้ น เพื่ อ ให ห น ว ยบริ ก าร
สาธารณสุขมีวัสดุอุปกรณเพียงพอสําหรับบริการประชาชน
อยางเพียงพอ และเพื่อพัฒนาศักยภาพงานสาธารณสุขมูล
ฐานและเพิ่มขีดความสามารถในการใหบริการประชาชน
โครงการชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากอาการปวย
เรื้อรัง ประจําป ๒๕๕๕
โครงการนี้จัดทําขึ้นชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากอาการ
ป ว ยเรื้ อ รั ง และเพื่ อ ให ข วั ญ กํ า ลั ง ใจผู ป ว ยและญาติ ใ ห
สามารถดูแลสุขภาพของตนเองได
โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกใน
เขตเทศบาลตําบลปาติ้ว ประจําป ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลปาติ้ว ไดจัดทําโครงการรณรงคปองกันและ
ควบคุ ม โรคไข เ ลื อ ดออกในเขตเทศบาลตํ า บลป า ติ้ ว
ประจําป ๒๕๕๕ ขึ้น เพื่อ รณรงคปองกันและควบคุม โรค
ไขเลื อ ดออกในเขตเทศบาลตําบลป าติ้ว โดยดําเนินการ
รวมกับ อสม.ในเขตเทศบาล และโรงพยาบาลปาติ้ว
โครงการเทศบาลตําบลปาติ้วใสใจสงเสริมอนามัยแมและเด็ก
ประจําป ๒๕๕๕
ลูกเปนสุดยอดความรักความหวงใย พอแมทุกคนหวังใหลกู
เปนคนเกง คนดี มีพัฒนาการสมวัยทั้งรางกาย จิตใจและ
อารมณ เทศบาลตําบลปาติ้วจึงไดจัดทําโครงการเทศบาล
ตํา บลป า ติ้ว ใส ใจส ง เสริ ม อนามั ย แม และเด็ก ประจํ า ป
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 ให มี ความ
สะอาด สวยงาม อีกทั้งยังจัดใหมีรถบริการจัดเก็บขยะมูล
ฝอยตามอาคารบ านเรื อ นภายในเขตเทศบาล อี ก ด ว ย
นอกจากนี้ ยังมีการจัดทําโครงการ/กิจกรรมตางๆเพื่อเปน
การอนุรักษรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหคง
อยูตลอดไป เชน โครงการธนาคารขยะ โครงการทองถิ่นไทย
รวมใจภักดิ์ รักษพื้นที่สีเขียว รวมทั้งการปลูกตนไมในวัน
สํ า คั ญ ต า งๆ เช น ปลู ก ต น ไม ใ นวั น เทศบาล วั น พ อ
แหงชาติ วันแมแหงชาติ ฯลฯ

- ๑๒ นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน
เทศบาลตําบลป าติ้ว ไดดําเนิ นการก อ สร างถนนที่ ไ ด
มาตรฐานพรอมวางทอระบายน้ําเพื่อป องกันและแกไข
ปญหาน้ําทวมขังและระบายน้ําจากชุมชน จัดใหมีไฟฟา
แสงสวาง ตามถนน ตรอก ซอย สนามกีฬา ลานกีฬา
และสถานที่สาธารณะตางๆ ในชุมชนอยางทั่วถึง พรอม
ทั้งประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดใหมีการ
บริ การดานไฟฟา ดานประปา ดานการสื่อ สาร และ
โทรคมนาคม อยางเพียงพอและทั่วถึง

- ๑๓ นโยบายดานพัฒนาสังคม
เทศบาลตํ าบลป าติ้ วได ให ก ารช วยเหลื อ เบื้ อ งต นแก
ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูปวยเอดส ในเขต
เทศบาลโดยการจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพเปนประจํา
ทุกเดือน มอบบานใหกับผูยากจนในเขตเทศบาลตาม
โครงการบ า นท อ งถิ่ น ไทย เทิ ด ไท อ งค ร าชั น ย ๘๔
พรรษา จัดให มีระบบรักษาความปลอดภัยในทองถิ่น
ไดแก จัด อปพร. รักษาความปลอดภัยในงานประเพณี
ต างๆ นอกจากนี้ ยั ง ได จั ดทํ าโครงการต า งๆ เพื่ อ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน และใหความชวยเหลือ
แกประชาชนในดานตางๆ เชน โครงการสนับสนุนการ
สงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณี โครงการ
ชว ยเหลื อ ผู สู ง อายุ ผู พิ ก าร ผู ด อ ยโอกาส และผู
ยากไรที่ประสบภาวะภัยหนาว

- ๑๔ นโยบายดานการเมืองการบริหาร
โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ฯเนื่องในโอกาสพระราชพิธมี หามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ฯ โดย
ให ป ระชาชนทุ ก หมู เ หล าไดเ ล็ ง เห็ นความสํ าคัญ ของ
สถาบั น สํ า คั ญ ของชาติ ประกอบด ว ยสถาบั น ชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย และไดมีสวนรวมในกิจกรรม
ไดแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย สมควรไดรับ
การเทิดทูนไวเหนือสิ่งอื่นใด

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลปาติ้วไดจัดทําโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่อง
ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒
สิงหาคม ๒๕๕๕ เพื่อเปนการสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของสมเด็จพระนางเจ าสิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชินีนาถ และ
รวมกั นทํ าดีเพื่อถวายเป นพระราชกุ ศลแดพระองคท าน
โดยเนนการมีสวนรวมของชุมชนและประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบลปาติ้ว
โครงการจัดงานวันขึ้นปใหม ๒๕๕๕
ทุ ก วั น ที่ ๑ มกราคมของทุ ก ป เป น วั น ขึ้ น ป ใ หม
เทศบาลตําบลปาติ้ว ไดจัดงานวันขึ้นปใหม ประจําป
พ.ศ. ๒๕๕๕ ขึ้ น เพื่ อ อนุ รั ก ษ ข นบธรรมเนี ย ม
ประเพณีอันดีงามของไทยใหดํารงสืบไป โดยการจั ด
งานทํ า บุ ญ ตั ก บาตรข า วสารอาหารแห ง ถวาย
ภั ต ตาหารและถวายจตุ ป จ จั ย ไทยธรรมถวายแด
พระสงฆ ในวั น ขึ้ น ป ใ หม พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๕ ณ
บริเวณดานหนาอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลปาติ้ว

- ๑๕ โครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานใหกับบุคลากรเทศบาลตําบลปาติ้ว
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลตําบลปาติ้ว ไดจัดทําโครงการทัศนศึกษา
ดูงานเพื่อ เพิ่มประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติงานใหกั บ
บุ ค ลากรของเทศบาลตํ า บลป า ติ้ ว ประจํ า ป
งบประมาณ ๒๕๕๕ เพื่ อพั ฒนาความรู และเพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพในการทํ างานให กั บพนักงานเทศบาล
และพนักงานจาง รวมทั้งเปนการสรางความสัมพันธ
อันดีใหกับบุคลากร และพนักงานมีความรักความ
สามัคคี รูจักการทํางานเปนทีม
โครงการเทศบาลพบประชาชน สนทนายามเชาเลาสูกันฟง
เทศบาลไดจัดทํ าโครงการนี้ขึ้นเพื่ อพบปะประชาชนในเขต
เทศบาล ใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการบริหาร
กิจ การของเทศบาล ในการจัดทํ าบริ ก ารสาธารณะ
และการรวมตัดสินใจแกไขปญหาในพื้นที่ การรับฟ ง
ปญหาในทองถิ่น ตลอดจนขอเสนอแนะของประชาชน
ทั่วไป และสรางความสัมพันธอันดีระหวางเทศบาลกับ
ประชาชนเกิดความรวมมือในการพัฒนาทองถิ่นตอไป
นอกจากนี้ เทศบาลตําบลปาติ้ว ยังไดรวมอนุรักษ
สื บ สานงานประเพณี ใ ห ค งอยู โดยส ง เสริ ม ให
ประชาชน ชุม ชน องคก รตางๆ ทั้ ง ภาครั ฐ และ
เอกชนเขามามีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม ทําให
คนในชุมชนมีความรักความสามัคคี ไดแก การจัด
งานบุญประเพณีปดรอยพระพุทธบาทจําลองและปด
ทองรู ป เหมื อ นพระครู โ พธาภินั นท วัด ป า สุ ริ ยาลั ย
(บุญเดือนสาม) งานบุญมหาชาติ (บุญผะเหวด) งาน
ประเพณีส รงน้ําศาลหลั ก เมื อ งอํ า เภอป าติ้ว งาน
ประเพณีบุ ญ บั้ ง ไฟ งานประเพณีแ ห เ ที ยนพรรษา
งานประเพณีลอยกระทง ฯลฯ

