
 
ประกาศเทศบาลตําบลปาติ้ว 

เรื่อง  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลปาติ้ว  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   

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

ดวย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๒๙ (๓) ซึ่งกําหนดใหคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอย 
ปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวนัที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙  กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่น ดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย  

 

ดังนั้น  เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙  เทศบาลตําบลปาติ้ว          
จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  รายละเอียด
ปรากฏเอกสารแนบทายประกาศนี้   

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่    ๓๑     เดือน   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
     
 
                                                                      พิตรพิบลู  สิรเิรอืงธนชัย 

                        (นายพิตรพิบลู  สิรเิรืองธนชัย) 
                     นายกเทศมนตรีตําบลปาติ้ว 
 
 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลปาติ้ว ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560   
(ตั้งแตเดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560)  

เทศบาลตําบลปาติ้ว  อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร 

ยุทธศาสตรการพัฒนา/แนวทางการพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาสามป 
(พ.ศ.2560-2562) 

ที่บรรจุในปงบฯ 2560 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่อนุมัต ิ โครงการ/กิจกรรม 

ที่ดําเนนิการ 
โครงการ/กิจกรรม 

ที่อยูระหวางดําเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่ไมไดดําเนินการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

ที่ไมไดอนุมัติ
งบประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต และเสริมสรางความเขมแข็งของ
ครอบครัว 
1.1  แนวทางการพัฒนาสงเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาในทองถิ่น  ใหมีประสิทธิภาพ 
คุณภาพและทั่วถึง  

  
 
 

20 

 
 
 

5,714,680 

 
 
 

16 
 

 
 
 
9 

 
 
 

2,409,606.91 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
7 

 
 
 

397,900 

 
 
 
4 

1.2  แนวทางการพัฒนาการกีฬาและ
นันทนาการ  

9 10,788,000 6 3 348,780 - - 3 38,000 3 

1.3  แนวทางการพัฒนาสงเสริมและพัฒนา
ระบบบริการสาธารณสุข 

16 565,000 15 8 90,000 - - 7 80,000 1 

1.4  แนวทางการพัฒนา สงเสริมสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห 

5 1,910,000 5 3 3,708,416 - - 2 130,000 - 

1.5  แนวทางการพัฒนา การปองกัน 
และแกไขปญหายาเสพติด 

5 180,000 5 3 47,405 - - 2 100,000 -- 

1.6  แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

14 861,700 12 10 322,647 - - 2 20,000 2 

1.7  แนวทางการพัฒนา การรักษา 
ความสงบเรียบรอยและความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยสิน 

11 4,734,500 7 7 188,248 - - - - 4 

รวม 80 24,753,880 66 43 7,115,10291 - - 23 745,900 14 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา/แนวทางการพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาสามป 
(พ.ศ.2560-2562) 

ที่บรรจุในปงบฯ 2560 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่อนุมัต ิ โครงการ/กิจกรรม 

ที่ดําเนนิการ 
โครงการ/กิจกรรม 

ที่อยูระหวางดําเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่ไมไดดําเนินการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

ที่ไมไดอนุมัติ
งบประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง 
พื้นฐานและการคมนาขนสง 
2.1 แนวทางการพัฒนา กอสราง  
ปรับปรุง ขยายเขตสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ การคมนาคมขนสง 
และการผังเมือง 

 
 
 

44 

 
 
 

33,896,500 

 
 
 

12 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
9 

 
 
 

1,520,823.38 

 
 
 
3 

 
 
 

282,000 

 
 
 

32 

รวม 44 33,896,500 12 - - 9 1,520,823.38 3 282,000 32 
3.ยุทธศาสตรการพัฒนา การสงเสริมการ 
เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย  
การลงทุนและพาณิชยกรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนา สงเสริมการทํา 
เกษตรแบบเกษตรปลอดภัยและเกษตร 
อินทรีย 

 
 
 
3 

 
 
 

330,000 

 
 
 
3 

 
 
 
1 

 
 
 

37,360 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
2 

 
 
 

80,000 
 

 
 
 
- 
- 
 

3.2  แนวทางการพัฒนา สงเสริมและพัฒนาอาชีพ 4 1,130,000 2 1 14,431 - - 1 10,000 2 
3.3  แนวทางการพัฒนา สงเสริมและพัฒนา
ผูประกอบการ 
คาและบริการใหมีความสามารถในการ 
แขงขันและการลงทุน 

10 1,610,000 8 2 899,692 2 350,000- 4 480,000 2 

รวม 17 3,70,000 13 4 951,483 2 - 7 570,000 4 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา/แนวทางการพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาสามป 
(พ.ศ.2560-2562) 

ที่บรรจุในปงบฯ 2560 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่อนุมัต ิ โครงการ/กิจกรรม 

ที่ดําเนนิการ 
โครงการ/กิจกรรม 

ที่อยูระหวางดําเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่ไมไดดําเนินการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

ที่ไมไดอนุมัติ
งบประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการ 
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4.1  แนวทางการพัฒนา การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอม 

 
 
4 

 
 

222,000 

 
 
4 

 
 
3 

 
 

93,050 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
1 

 
 

30,000 
 
 

 
 
- 
 
- 

4.2  แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการสิ่งแวดลอม ลดปริมาณขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลรวมทั้งมลพิษตางๆ 
 

6 490,000 4 4 405,740 - - - - 2 

รวม 10 712,000 8 7 498,790 - - 1 30,000 2 
5.  ยุทธศาสตรการพัฒนา การสงเสริมภูมิ
ปญญาทองถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี และการ
ทองเที่ยว 
5.1  แนวทางการพัฒนา สงเสริมและอนุรักษ 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น 
และสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 

 
 

13                                

 
 

1,386,000 

 
 

12 

 
 

10 

 
 

404,430.80 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
2 

 
 

65,000 

 
 
1 

รวม 13 1,386,000 12 10 404,430.80 - - 2 65,000 1 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา/แนวทางการพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาสามป 
(พ.ศ.2560-2562) 

ที่บรรจุในปงบฯ 2560 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่อนุมัต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม 

ที่ดําเนนิการ 
โครงการ/กิจกรรม 

ที่อยูระหวางดําเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ทีไ่มไดดําเนินการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

ที่ไมไดอนุมัติ
งบประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนา  
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหมีประสิทธิภาพมุงใหบริการแกประชาชน 
6.1  แนวทางการพัฒนา สรางระบบบริหาร
จัดการองคกรที่ดี มีประสิทธิภาพ โปรงใส  
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคลากรมีคุณภาพ 

 
 
 

23 

 
 
 

2,121,060 

 
 
 

21 

 
 
 

16 

 
 
 

945,841 

 
 
 
1 

 
 
 

330,000 

 
 
 
4 

 
 
 

165,000 

 
 
 
2 

6.2 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย การมีสวนรวมของ
ประชาชน และการสรางชุมชนเขมแข็ง 
 

11 1,048,000 10 6 241,880 - - 4 355,000 -1 

รวม 34 3,169,060 31 22 1,187,721 1 330,000 8 520,000 3 
รวมทั้งสิ้น 198 63,737,360 142 86 10,157,527.71 12 1,850,823 44 2,222,900 56 

คิดเปนรอยละ   71.71 43.43 15.93 6.06 2.90 22.22 3.48 28.28 
 
 
 
 



  
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลปาติ้ว ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560  

(ตั้งแตเดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) 
เทศบาลตําบลปาติ้ว  อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร 

ตามที่   เทศบาลตําบลปาติ้ว  ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)  และเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามป จํานวน 2 ฉบับ โดยไดนํา
โครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาสามป  ไปจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และนําไปสูการ
ปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลเปนรูปธรรม  จากการประเมินผลโดยการวัดเชิงปริมาณ  จากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่
ไดกําหนดไว  6  ยุทธศาสตร 16  แนวทางการพัฒนา  ปรากฏผลการดําเนินการดังนี ้
1.  ยุทธศาสตรการพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสรมิสรางความเขมแข็งของครอบครัว 
1.1  แนวทางการพัฒนาสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในทองถิ่น  ใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพและทัว่ถึง  
โครงการ/กิจกรรม  ท่ีดําเนินการแลว  จํานวน  9  โครงการ งบประมาณ 2,409,606.91.-บาท  ดังน้ี 

1.  โครงการปจฉิมนเิทศ       5,000.-บาท 
2.  โครงการติดตั้งอินเตอรเน็ตชุมชน     39,500.-บาท 
3.  โครงการจัดหาอาหารกลางวัน (อุดหนุนโรงเรียนปาติ้วรมโพธาภินันทนุกลู) 601,120.-บาท  
4.  โครงการสนับสนุนคาใชจายการบรหิารสถานศึกษา   903,700.-บาท  
5.  โครงการบรหิารงานหองสมุดไอทีและศูนยเรียนรูชุมชน   126,716.91.-บาท  
6.  โครงการจัดหาบุคลากรทางการศึกษา     130,200.-บาท  
7.  จัดหาอาหารเสริม(นม)       601,389.28.-บาท  
8. โครงการวันไหวคร ู       ไมไดใชงบประมาณ 
9. โครงการจัดประชุมผูปกครอง      1,980.-บาท 

โครงการ/กิจกรรม  ไมไดดําเนินการ  จํานวน  7  โครงการ งบประมาณ  397,900 .-บาท เน่ืองจากไมมีเงิน
งบประมาณ  ดังน้ี 

1.  โครงการสนับสนุนพัฒนาคุณภาพผูเรียน     30,000.-บาท 
2.  โครงการจัดทําแผนการศึกษา      20,000.-บาท 
3.  โครงการศูนยพฒันาเด็กเล็กแหลงเรียนรูและการศึกษาตามอัธยาศัย 10,000.-บาท 
4. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบรหิารจัดการศึกษา   50,000.-บาท 
5.  โครงการจัดตั้งโรงเรียนอนบุาลเทศบาลตําบลปาติ้ว   20,000.-บาท 
6.  โครงการกอสรางหองน้ําอาคารหองสมุดศูนยไอทีและเรยีนรูชุมชนฯ 198,000.-บาท 
7.  โครงการตอเติมหลังคาศูนยพฒันาเด็กเลก็เทศบาลตําบลปาติ้ว 2( เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 1) 
         69,900.-บาท 

โครงการ/กิจกรรม  ท่ีไมไดอนุมัติงบประมาณ  จํานวน  5  โครงการ  ดังน้ี 
1. โครงการศูนยพฒันาเดก็เล็กเทิดไทองคราชันย      
2. โครงการจัดหายานพาหนะสวนกลางกองการศึกษาฯ 
3.  โครงการกอสรางสระวายน้ําศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปาติ้ว ศูนย 2  
4. โครงการกอสรางโครงหลงัคาอเนกประสงค ระหวางศูนยพัฒนาเด็กเลก็เทศบาลตําบลปาติ้ว 1,2 
5.  โครงการตอเติมหลังคาศูนยพฒันาเด็กเลก็เทศบาลตําบลปาติ้ว 2( เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 1) 
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1.2  แนวทางการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ  
โครงการ/กิจกรรม  ท่ีดําเนินการแลว  จํานวน  3  โครงการ งบประมาณ  348,780.-บาท  ดังน้ี 
       1. โครงการจัดการแขงขันกีฬา        56,670.-บาท 
  2. โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาทองถิ่นทองที่สมัพันธ (ดําเนินการตามโครงการที่ 1) 
  3. สนับสนุนอุปกรณกีฬาเครือ่งออกกําลังกายใหแกชุมชนและสวนสาธารณะ 292,110.-บาท 
โครงการ/กิจกรรม ไมไดดําเนินการ  จํานวน  3  โครงการ งบประมาณ 38,000.-บาท ดังน้ี 
    1. โครงการแขงขันกีฬาเด็กปฐมวัย(ไมมเีงินงบประมาณ)   8,000.-บาท 
       2. โครงการจัดงานวันเดก็แหงชาต ิ(เนือ่งจาก สตง.ทักทวง)   20,000.-บาท 
    3. โครงการจัดการแขงขันกีฬาภายในเทศบาลตําบลปาติว้(เนื่องจากอยูในหวงถวายอาลัยแด
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช)     10,000.-บาท 
โครงการ/กิจกรรม  ทีไ่มไดอนุมัติงบประมาณ  จํานวน  3  โครงการ  ดังน้ี 
  1. โครงการปรบัปรุงพื้นสนามและรั้วเหล็กโปรง สนามฟุตซอลหลังตลาดสดเทศบาล 
  2. โครงการกอสรางสวนสขุภาพและปรับปรุงภูมทิัศนสระน้ําบริเวณหนาโรงเรยีนปาติ้ววทิยา(ของบฯสวนกลาง) 
  3. โครงการกอสรางลานกีฬาอเนกประสงค(ของบฯสวนกลาง) 
1.3  แนวทางการพัฒนาสงเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสขุ 
โครงการ/กิจกรรม  ท่ีดําเนินการแลว  จํานวน 8  โครงการ   งบประมาณ  90,000.-บาท  ดังน้ี 

1. โครงการรับบรจิาคโลหิต อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร(อุดหนุนอําเภอปาติ้ว) 10,000.-บาท 
2. โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยแมและเดก็   10,000.-บาท 

 3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานสาธารณสุข   49,340.-บาท 
 4. โครงการรณรงคปองกันโรคไขเลือดออก    49,400.-บาท 
 5. โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบา     29,950.-บาท 
 6. โครงการควบคุมโรควัณโรค/โรคเอดสในชุมชน   10,000.-บาท 

7.โครงการพฒันาระบบบริการสาธารณสุข    30,000.-บาท 
8.โครงการตรวจคัดมะเร็งปากมดลูก/มะเร็งเตานม   19,900.-บาท 

โครงการ/กิจกรรม  ที่ไมไดดําเนินการ  จํานวน  7  โครงการ  งบประมาณ  80,000.-บาท  เน่ืองจากไมมี
เงินงบประมาณ  ดังน้ี 

1. โครงการควบคุมโรคระบาดในชุมชน(ตามชวงทีร่ะบาด)  10,000.-บาท 
2. โครงการอนามัยโรงเรียน     10,000.-บาท 
3.โครงการตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง  10,000.-บาท 
4.โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ     15,000.-บาท 
5.โครงการจัดตัง้ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน    20,000.-บาท 
6.โครงการสงเสรมิพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสงูอาย ุ   10,000.-บาท 
7. โครงการรณรงคและสงเสริมการตรวจสุขภาพประจําป  5,000.-บาท 

โครงการ/กิจกรรม  ท่ีไมไดอนุมัติงบประมาณ  จํานวน  1  โครงการ  ดังน้ี 
 1. โครงการสงเสริมสุขภาพจิตผูสงูอาย ุ    
1.4  แนวทางการพัฒนา สงเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 
โครงการ/กิจกรรม  ดําเนินการ  จํานวน  3  โครงการ งบประมาณ 3,708,416.-บาท  ดังน้ี 
       1. ใหการสงเคราะหผูสูงอายุ ผูพกิาร ผูปวยเอดสและผูดอยโอกาส 3,471,500.-บาท  
  2. โครงการบานมั่นคงเพื่อคนยากจนในเขตเทศบาล  96,916.-บาท 
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3. สมทบกองทุนสวสัดิการชุมชนในเขตเทศบาล   140,000.-บาท 
  - กองทุนสวัสดกิารผูสงูอายุ  90,000.-บาท 
  - กองทุนสวัสดกิารชุมชน(ออมวันละบาท)  50,000.-บาท 
โครงการ/กิจกรรม  ไมไดดําเนินการ  จํานวน 2  โครงการ งบประมาณ 130,000.-บาทดังน้ี 
 1. โครงการสงเคราะหศพผูยากไร (เนือ่งจากไมมเีงินงบประมาณ)   30,000.-บาท 
 2. โครงการจัดหาเครื่องนุงหมกันหนาวใหกบัผูสูงอายุ ผูพิการและผูยากไรในเขตเทศบาล 100,000.-บาท 
                 (เนื่องจากจงัหวัดยโสธรไมไดประกาศเปนพื้นที่ประสบภัยหนาว) 
1.5  แนวทางการพัฒนา การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
โครงการ/กิจกรรม  ท่ีดําเนินการ  จํานวน  3  โครงการ  งบประมาณ  47,405.-บาท  ดังน้ี 
       1. โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด(อุดหนุนอําเภอปาติ้ว)  15,000.-บาท 
    2. โครงการกจิกรรมเดินรณรงควันตอตานยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) 7,110.-บาท 
    3.  โครงการหมูบานตนแบบปลอดยาเสพติด    25,295.-บาท 
โครงการ/กิจกรรม  ท่ีไมไดดําเนินการ  จํานวน  2  โครงการ  งบประมาณ 100,000.-บาท  ดังน้ี 

1. โครงการฝกอบรมเยาวชนปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชนในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว 
                (เนื่องจากไมมเีงินงบประมาณ)     70,000.-บาท 

  2.  โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด(กิจกรรมการบําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติดและสงเสริม    
       อาชีพใหผูผานการบําบัดฟนฟู) (ไมไดรบัแจงการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมิการ 
       ปกครองทองถิน่ฯ)       30,000.-บาท 

1.6  แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
โครงการ/กิจกรรม  ท่ีดําเนินการ  จํานวน 10  โครงการ งบประมาณ  322,647.-บาท  ดังน้ี 
 1. ฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย     9,672.-บาท 
 2. โครงการกิจกรรมวัน อปพร.       15,000.-บาท 
 3.  โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ อปพร. เทศบาลตําบลปาติ้ว   127,605.-บาท 
 4.  จัดหาครุภัณฑประจําศูนย อปพร.เทศบาลตําบลปาติ้ว (เครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 เครื่อง) 
           26,000.-บาท 
 5. จัดหาครุภัณฑตางๆ เครื่องดบัเพลงิไฟปาแบบสะพายหลงัชนิดมอเตอร ขนาดความจุ 20 ลิตร  
     จํานวน 2 เครื่อง        10,000.-บาท 
 6.  โครงการกอสรางหองเก็บเครื่องสบูน้ําเทศบาลตําบลปาติ้ว (เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 1) 51,800.-บาท 
 7. โครงการตอเติมโรงจอดรถศูนย อปพร.เทศบาลตําบลปาติ้ว(เพิ่มเตมิแผน ครัง้ที่ 1) 49,850.-บาท 
 8. จัดหาครุภัณฑการเกษตร(เลื่อยโซยนต)(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 1)   25,000.-บาท 
 9. โครงการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมขังในเขตเทศบาล              (ไมไดใชงบประมาณ) 
 10.  จัดหาวัสดุเครื่องแตงกายผูปฏิบัตงิานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 7,720.-บาท 
โครงการ/กิจกรรม  ไมไดดําเนินการ  จํานวน  2   โครงการ งบประมาณ 20,000.-บาท  
 1.  จัดหาครุภัณฑการเกษตร (มอเตอรไฟฟา สูบน้ําได 1,500 ลิตรตอนาที จํานวน 1 เครื่อง)  20,000.-บาท 
                 (ในทองตลาดไมมีครุภัณฑตามคุณลักษณะและราคาตามที่กําหนด) 
 1. โครงการปองกันและแกไขปญหาภัยหนาว(เนือ่งจากจงัหวัดยโสธรไมไดประกาศเปนพื้นทีป่ระสบภัยหนาว) 
โครงการ/กิจกรรม  ท่ีไมไดอนุมัติงบประมาณ  จํานวน  2  โครงการ  ดังน้ี 
 1. โครงการจัดหาน้ําอปุโภคบริโภคปองกันและแกไขปญหาภัยแลง 
 2. โครงการฝกอบรมทบทวน อปพร.เทศบาลตําบลปาติ้ว   
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1.7  แนวทางการพัฒนา การรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
โครงการ/กิจกรรม  ที่ดําเนินการ  จํานวน  7  โครงการ งบประมาณ  188,248.-บาท  ดังน้ี 
 1. โครงการ อปพร.รักษาความสงบเรียบรอยงานประเพณีบญุเดือนสาม  14,930.-บาท 
 2. โครงการปองกันและลดอบุัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม 2560 22,373-.-บาท 
 3.  จัดหาไฟหยุดตรวจแบบแบตเตอรี่/ไฟฟา    16,500.-บาท 
 4.  โครงการติดตั้งกลองวงจรปดในชุมชน เขตเทศบาลตําบลปาติ้ว  96,000.-บาท 
 5. โครงการปองกันและลดอบุัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต 2560 21,245.-บาท 
 6. โครงการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน     3,200.-บาท 
 7. โครงการปรบัปรุงการจราจรในเขตเทศบาล (จัดซื้อกรวยจราจร)  14,000.-บาท 
โครงการ/กิจกรรม  ท่ีไมไดอนุมัติงบประมาณ  จํานวน  4  โครงการ  ดังน้ี 
 1. โครงการติดตัง้กลองตรวจจบัความเร็ว (ของบฯจาก ปภ.จ.ยโสธร) 
 2. โครงการติดตัง้สญัญาณไฟจราจร(สี่แยกไฟแดง) (ของบฯจากแขวงการทางยโสธร) 
 3.  โครงการติดตั้งไฟจํากัดความเร็ว(ไฟกระพรบิ) (ของบฯจากแขวงการทางยโสธร) 
 4.  โครงการติดตั้งกลองวงจรปดในชุมชนเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว (ของบฯจากสวนกลาง) 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการคมนาขนสง 
2.1 แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง ขยายเขตสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมขนสงและการผังเมือง 
โครงการ/กิจกรรม  ท่ีอยูระหวางดําเนินการ จํานวน 9 โครงการ งบประมาณ 1,520,823.38.-บาท  ดังน้ี 

 1. โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะถนนเทศบาล 5 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร 59,454.54.-บาท    
                                                                                                      (กันเงินงบประมาณ) 
 2. โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ถนนเทศบาล 9 และซอยเทศบาล 18/2 หมูที่ 12  29,362.64.-บาท    
                                                                                                      (กันเงินงบประมาณ) 
3. โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ซอยเทศบาล 4 หมูที่ 12 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร 37,184.01บาท    
                                                                                                      (กันเงินงบประมาณ) 
4. โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ซอยเทศบาล 16  หมูที่ 4ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร  22,522.19บาท    
                                                                                                     (กันเงินงบประมาณ) 
5. โครงการขยายไหลทาง คสล.ซอยเทศบาล 4  หมูที ่4 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร   164,000.-บาท 
                                                                                                     (กันเงินงบประมาณ) 
6. โครงการขยายไหลทาง คสล. ซอยเทศบาล 11 ม.4ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร       273,000.-บาท 
                                                                                                     (กันเงินงบประมาณ) 
7. โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. ซอยเทศบาล 12 ม.12ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร 165,000.-บาท 
                                                                                                    (กันเงินงบประมาณ) 
8. โครงการกอสรางถนน คสล. ทางเขาหนองหัวลงิ  หมูที่ 12 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร 241,000.-บาท    

     (กันเงินงบประมาณ) 
9. โครงการปรบัปรุงผิวจราจรโดยวิธีเสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต หรอื พาราแอสฟลทติกคอนกรีต  
     ถนนและซอยในเขตเทศบาล 

-ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 6 เชื่อมถนนเทศบาล 1 พรอมเสนจราจร 
หมูที่ 4 ตําบลโพธิ์ไทร (เงินอุดหนุน 296,150.-บาท เงนิสะสม  296,150.-บาท)   529,300.-บาท 
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โครงการ/กิจกรรม  ไมไดดําเนินการ  จํานวน 3  โครงการ งบประมาณ 282,000.-บาท  เน่ืองจากไมมีเงิน
งบประมาณ  ดังน้ี 

1. โครงการขยายเขตน้ําประปา ถนนเทศบาล 5 ม.5ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร         150,000.-บาท 
2. โครงการปรบัปรุงภูมทิัศนหนองหัวลงิ ม.5      92,000.-บาท    
    (โอนเงินงบประมาณไปโครงการกอสรางหลงัคาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปาติ้ว) 
3.  โครงการจัดทําและวางระบบผังเมืองในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว   40,000.-บาท 

โครงการ/กิจกรรม  ท่ีไมไดอนุมัติงบประมาณ  จํานวน  32  โครงการ  ดังน้ี 
 1. โครงการขยายเขตน้ําประปา ซอยเทศบาล 6 ม.5ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร 
 2. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 4 ม.12ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร(ของบฯสวนกลาง) 

3. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 13/1 หมู 12ต.โพธิไ์ทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร 
4. โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนเทศบาล 12/2 ม.12ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร 
5. โครงการกอสรางถนนลูกรังเลียบคลองวังกะละ-ภูดิน หมู 5ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร 
6. โครงการขยายไหลทาง คสล. ซอยเทศบาล 8 ม.5ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร 
7. โครงการขยายไหลทาง คสล. ซอยเทศบาล 14 ม.5ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร 
8. โครงการขยายไหลทาง คสล. ถนนเทศบาล 5 ม.5ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร 
9. โครงการกอสรางกันสาดบังแดด ศาลาประชาคม ม.4ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร 
10.โครงการขุดลอกและปรบัปรุงภูมิทัศนลําหวยวังกะละ ม.5ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร (ของบฯสวนกลาง) 
11. โครงการวางทอระบายน้ําซอยเทศบาล 11/2 ม.4ต.โพธิไ์ทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร 
12. โครงการจัดทําปายซอย/ถนนในเขตเทศบาล 
13.โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 18 หมูที่ 12 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร(ของบฯ สวนกลาง) 
14. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 13 หมูที่ 12ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร(ของบฯ สวนกลาง) 
15. โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยเทศบาล 17 หมูที่ 4ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร 
16. โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนเทศบาล 7 หมูที่ 4ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร 
17. โครงการกอสรางรั้วอาคารหองสมุดศูนยไอทีและเรียนรูชุมชน 
18. โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยเทศบาล 12/1 หมูที่ 12ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร 
19. โครงการกอสรางถนน คสล.ถนนเทศบาล 5 หมูที่ 5ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร 
20. โครงการกอสรางถนน คสล. เช่ือมระหวาง ม.5-ม.12 (วัดปาสุริยาลัย)ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร 
21.โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.ซอยเทศบาล 3 หมูที่ 12ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร 
22.โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนเทศบาล 5 หมูที่ 5 (ไปบานหนองสําโรง) (ของบฯ สวนกลาง) 
23. โครงการกอสรางจุดพักรถ ม.5) (ของบฯ สวนกลาง) 
24.โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.ซอยเทศบาล 5หมูที่ 4(เพิ่มเติมแผนฯครั้งที่ 1) 
25.โครงการกอสรางปายสวนสุขภาพเทศบาลตําบลปาติ้ว(เพิ่มเติมแผนฯครั้งที่ 1) 
26.โครงการปรับปรงุภูมิทัศนสวนสุขภาพเทศบาลตําบลปาติว้(เพิ่มเตมิแผนฯครั้งที1่) 
27.โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. ซอยเทศบาล 4 หมูที่ 12 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร(เพิ่มเติมแผนฯครั้งที2่) 
28. โครงการขุดรองน้ําถนนเทศบาล 5  ม. 12 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร(เพิ่มเติมแผนฯครัง้ที1่) 
29.โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ซอยเทศบาล 13 ม.12 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร(เพิ่มเติมแผนฯครั้งที2่) 
30. โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ถนนเทศบาล2 ม.12 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร(เพิ่มเติมแผนฯครั้งที2่) 
31.โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ซอยเทศบาล 4 ม.12 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร(เพิ่มเติมแผนฯครั้งที2่) 
32. โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะถนนเทศบาล 6 ม.12 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร(เพิ่มเติมแผนฯครั้งที2่) 
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3.ยุทธศาสตรการพัฒนา การสงเสริมการเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย การลงทุนและพาณิชยกรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนา สงเสริมการทําเกษตรแบบเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย 
โครงการ/กิจกรรม  ดําเนินการ  จํานวน 1  โครงการ งบประมาณ 37,360.-บาท  ดังน้ี 
 1. โครงการสงเสริมการเกษตรแนวทฤษฎีใหม ไรนาสวนผสมเกษตรนวัตกรรมใหมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง       37,360.-บาท 
โครงการ/กิจกรรม  ไมไดดําเนินการ  จํานวน 2  โครงการ งบประมาณ 80,000.-บาท  เน่ืองจากไมมีเงิน
งบประมาณ  ดังน้ี 
 1. โครงการรณรงคไถกลบตอซังลดการใชสารเคม ี   30,000.-บาท 
 2. โครงการผลิตปุยอินทรีย     50,000.-บาท 
3.2  แนวทางการพัฒนา สงเสริมและพัฒนาอาชีพ 
โครงการ/กิจกรรม  ดําเนินการ  จํานวน 1  โครงการ งบประมาณ 14,431.-บาท  ดังน้ี 
 1. โครงการสงเสริมอาชีพใหกับประชาชนในเขตเทศบาล  14,431.-บาท 
โครงการ/กิจกรรม  ไมไดดําเนินการ  จํานวน 1  โครงการ งบประมาณ 10,000.-บาท  ดังน้ี 
 1. โครงการอุดหนุนกลุมสตรีในชุมชน(ไมมีกลุมสตรีขอรับการสนบัสนุน)10,000.-บาท 
โครงการ/กิจกรรม  ท่ีไมไดอนุมัติงบประมาณ  จํานวน  2  โครงการ  ดังน้ี 

1. โครงการจัดตัง้ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสงูอายุ (ของบฯ พมจ.ยโสธร) 
2.  โครงการติดตัง้ระบบอบแหงพลงังานแสงอาทิตย(พาราโบลาโดม)(เพิ่มเติมแผนครั้งที่ 2) ของบฯจาก

พลังงานจังหวัด 
3.3  แนวทางการพัฒนา สงเสริมและพัฒนาผูประกอบการคาและบริการใหมีความสามารถในการแขงขันและ
การลงทุน 
โครงการ/กิจกรรม  ทีด่ําเนินการแลว  จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 899,692.-บาท  ดังน้ี 
 1. โครงการตรวจสุขาภิบาลสถานประกอบการ   9,692.-บาท 

2. โครงการปรบัปรุงซอมแซมอาคารตลาดสดเทศบาลตําบลปาติ้ว  890,000.-บาท (เปลี่ยนแปลงจาก
โครงการตอเตมิหลังคาอาคารตลาดสดเทศบาลพรอมปายประชาสัมพนัธตลาดสดเทศบาลตําบลปาติ้ว งบประมาณ 
400,000.-บาท เปลี่ยนแปลงแผนฯ ครั้งที่ 1) 
โครงการ/กิจกรรม  ที่อยูระหวางดําเนินการ  จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ  350,000.-บาท  ดังน้ี 
 1. โครงการกอสรางหองน้ําตลาดสดเทศบาลตําบลปาติ้ว  250,000.-บาท(กันเงินงบประมาณ) 
 2. ปรับปรงุหองน้ําตลาดสดเทศบาล    100,000.-บาท(กันเงินงบประมาณ) 
โครงการ/กิจกรรม  ที่ไมไดดําเนินการ  จํานวน 4  โครงการ งบประมาณ   480,000.-บาท เน่ืองจากไมมีเงิน
งบประมาณ ดังน้ี 
 1. โครงการอบรมผูประกอบการตลาดสด    50,000.-บาท 
 2. โครงการอบรมผูประกอบการรานคา/แผงลอย    20,000.-บาท 
 3. โครงการติดตัง้กลองวงจรปดในตลาดสดเทศบาลตําบลปาติ้ว 60,000.-บาท 
 4. ปรบัปรงุ/ตอเติมอาคารเพงิพักขางตลาดสดเทศบาล/ตอเตมิอาคารปงยางตลาดสดเทศบาล 350,000.-บาท    
              (โอนเงินงบประมาณ ไปโครงการปรับปรงุซอมแซมอาคารตลาดสดเทศบาลตําบลปาติ้ว) 
โครงการ/กิจกรรม  ท่ีไมไดอนุมัติงบประมาณ  จํานวน  2  โครงการ  ดังน้ี 
 1. จัดซื้อไฟฉุกเฉินตลาดสดเทศบาล 

2. โครงการปรบัปรุงโรงฆาสัตวและคอกพักสัตว 
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4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
4.1  แนวทางการพัฒนา การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
โครงการ/กิจกรรม  ท่ีดําเนินการ  จํานวน  3  โครงการ งบประมาณ   93,050.-บาท  ดังน้ี 
 1. โครงการกําจัดขยะมลูฝอยและสิง่ปฏิกลูในเขตเทศบาล  50,000.-บาท 
 2. โครงการชุมชนจัดการขยะครบวงจร    31,050.-บาท 
 3. จัดหาเรือพลาสติก จํานวน 2 ลํา (เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 2) 12,000.-บาท 
โครงการ/กิจกรรม  ท่ีไมไดดําเนินการ  จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 30,000.-บาท  เน่ืองจากไมมีเงิน
งบประมาณ  ดังน้ี 
 1. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายเฝาระวงัสิง่แวดลอม  30,000.-บาท 
4.2  แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดลอม ลดปริมาณขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวมทั้ง
มลพิษตางๆ 
โครงการ/กิจกรรม  ท่ีดําเนินการ  จํานวน  4  โครงการ งบประมาณ   396,240.-บาท  ดังน้ี 
 1. โครงการชุมชนรักษสะอาด     10,000.-บาท 
 2. โครงการดูแลสวนสาธารณะ      386,240.-บาท 
 3. โครงการจัดหาครุภัณฑงานบานงานครัว (เครื่องตัดหญา 1 เครื่อง) 9,500.-บาท  
 4. โครงการรณรงคติดต้ังบอดกัไขมันในสถานประกอบการ  ไมไดใชงบประมาณ 
โครงการ/กิจกรรม  ไมไดอนุมัติงบประมาณ  จํานวน  2  โครงการ  ดังน้ี 
 1. โครงการขุดลอกทอระบายน้ําในเขตเทศบาล    
 2. โครงการกอสรางบอบําบัดน้ําเสีย ม.5 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร 
5.  ยุทธศาสตรการพัฒนา การสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี และการทองเท่ียว 
5.1  แนวทางการพัฒนา สงเสริมและอนุรักษ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และสงเสริมการ
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
โครงการ/กิจกรรม  ท่ีดําเนินการแลว  จํานวน 10  โครงการ งบประมาณ 404,430.80.-บาท  ดังน้ี 
 1. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง     13,638.-บาท   
 2. โครงการจัดงานประเพณีบญุมหาชาติ(บุญผะเหวด) (ชุมชนดําเนินการเอง) 
 3. สืบสาน ทํานบุํารงุจารีตประเพณีการไหวและบวงสรวงปูตาของทองถิ่น(ชุมชนดําเนินการเอง) 
 4. สงเสรมิประเพณีไหวปูตา(ชุมชนดําเนินการเอง) 
 5. โครงการสงเสรมิและอนุรกัษภูมิปญญาทองถิ่นดานศลิปวัฒนธรรมทองถิ่นของสภาวฒันธรรมอําเภอปาติ้ว  
                (อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอปาติ้ว)     20,000.-บาท 
 6. โครงการจัดงานประเพณีปดทองรอยพระพุทธบาทจําลองและปดทองรูปเหมือนหลวงปูโพธาภินันท 
                 (บุญเดือนสาม) (ชุมชนดําเนินการเอง) 
 7. โครงการจัดงานสรงน้ําศาลหลักเมืองและรดน้ําขอพรผูสูงอาย ุ      47,110.-บาท 
 8. โครงการจัดงานประเพณีบญุบัง้ไฟ             298,682.80.-บาท 
 9. โครงการพาบุตรหลานเขาวัด            5,000.-บาท 
 10. โครงการรวมสบืสานงานประเพณีทองถิ่นจังหวัดยโสธร(อุดหนุนอําเภอปาติ้ว) 20,000.-บาท 
โครงการ/กิจกรรม  ที่ไมไดดําเนินการ  จํานวน  2  โครงการ งบประมาณ 65,000.-บาท  ดังน้ี 

1. จัดทําเอกสารแนะนําแหลงทองเที่ยวในทองถิ่น(เนื่องจากไมมีเงินงบประมาณ)10,000.-บาท 
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 2. โครงการประชาสัมพันธกจิกรรม/งานประเพณี/วัฒนธรรมทองถิ่น/รวมถึงประชาสมัพันธหนวยงาน
เทศบาลตําบลปาติว้        55,000.-บาท 
(เนื่องจากภารกิจโดยรวมแลวการจัดทําปายไวนิลประชาสมัพันธโครงการตางๆภายในสํานกัปลัดเทศบาล ไดมีการตั้ง
งบประมาณในการจัดทําปายประชาสมัพันธโครงการอยูในตัวโครงการแลวจึงไมไดใชงบประมาณในสวนนี้)    
โครงการ/กิจกรรม  ท่ีไมไดอนุมัติงบประมาณ  จํานวน  1  โครงการ  ดังน้ี 
 1. โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา    
6.  ยุทธศาสตรการพัฒนา การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพมุงใหบริการแก
ประชาชน 
6.1  แนวทางการพัฒนา สรางระบบบริหารจัดการองคกรที่ดี มีประสิทธิภาพ โปรงใส ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
บุคลากรมีคุณภาพ  
โครงการ/กิจกรรม  ท่ีดําเนินการ  จํานวน  16 โครงการ งบประมาณ 1,499,371.26.-บาท  ดังน้ี 
 1. โครงการจัดงานวันขึ้นปใหม      12,615.-บาท 
 2. โครงการจัดกจิกรรมวันปยมหาราช     10,550.-บาท 
 3. วันทองถิ่นไทย (ไมไดใชงบประมาณ) 
 4. โครงการ/กิจกรรมสําคญัตางๆตามนโยบายจังหวัดและรฐับาล              253,446.-บาท 
  4.1 กิจกรรมแสดงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายอาลัยแดพระบาทสมเดจ็พระปรมินทร 
                          มหาภูมิพลอดุลยเดช      118,208.-บาท 
  4.2  กิจกรรมกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ําสาธารณะ  6,630.-บาท 

 4.3  โครงการฝกอบรมศึกษาดูงานตามรอยแนวทางเศรษฐกจิพอเพียงและเขากราบพระบรมศพฯ  
                                                                                           60,136.-บาท 

  4.4  โครงการเตรียมการและสนบัสนุนการจัดงานพระราชพธิีถวายพระเพลงิพระบรมศพ 
                            พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรภูมิพลอดุลยเดชของจังหวัดและอําเภอ 68,472.-บาท  
 5. โครงการฝกอบรมและศกึษาดูงานของคณะผูบรหิาร/สมาชิกสภาเทศบาล 120,280.-บาท 
 6. โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานพนักงานเทศบาล/พนักงานจาง 152,121.-บาท 
 7. โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และวันสําคัญ(อุดหนุนอําเภอปาติ้ว) 10,000.-บาท 
 8. โครงการประชาสัมพันธการจัดเก็บรายได ของเทศบาลประจําป  10,000.-บาท 
 9. โครงการจัดงานวันแมแหงชาติ 12 สิงหา      14,950.-บาท 
 10. โครงการจัดงานวันเทศบาล      10,000.-บาท  
 11. สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชนเทศบาลตําบลปาติ้ว       (ไมไดใชงบประมาณ) 
 12. โครงการสนับสนุนการดําเนินงานศูนยรวมขอมลูขาวสารการจัดซื้อจัดจางของ อปท. ระดบัอําเภอ 
               169,082.26.-บาท  
 13. โครงการเพิ่มประสิทธภิาพในการจัดเก็บรายได     35,000.-บาท 
 14. โครงการปรบัปรุงขอมลูแผนที่ภาษีและทะเบียนทรพัยสนิ  140,960.-บาท 
 15.  โครงการทองถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษพื้นที่สเีขียว   6,837.-บาท 
 16. จัดหาครุภัณฑตางๆ เพื่อใชในการบริหารงานสํานักงานเทศบาลตําบลปาติ้ว  
                งบประมาณ     553,530.-บาท  แยกเปน 
  1.เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000บีทียู จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 26,000.-บาท(กองการศึกษาฯ) 
  2.พัดลมอุตสาหกรรม 3 ตัว เปนเงิน 7,650.-บาท(สํานักปลดัเทศบาล) 
  3.พัดลมไอเย็นแบบเคลื่อนที่ 2 ตัว เปนเงิน 9,200.-บาท(สํานกัปลัดเทศบาล) 
  4.เกาอี้บุนวม จํานวน 20 ตัว เปนเงิน 10,000.-บาท(สํานักปลัดเทศบาล) 
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  5. ตูเหล็กเกบ็เอกสาร 1ตู เปนเงิน 5,000.-บาท(สํานกัปลัดเทศบาล) 
  6.ชุดเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่อเนกประสงคแบบลากจูง จํานวน 1 ชุด  เปนเงิน10,900.-บาท 
                        (กองการศกึษาฯ) 
  7.เครื่องพิมพชนิดLaser/ ชนิด LEDขาวดํา  18 หนา/นาที จํานวน 1 เครื่องๆละ 3,300.-บาท 
                       (สํานักปลัดเทศบาล)  
  8. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 2 เครื่อง ราคา 44,000.-บาท  
                        (กองชาง/สํานกัปลัดเทศบาล) 
  9.จอภาพแบบ LCD หรอื LED ขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว จํานวน 1 จอ ราคา 3,300.-บาท (กองชาง) 
  10.ตูน้ําด่ืม(สํานักงาน) จํานวน 2 เครื่องเปนเงิน 9,000.-บาท(สํานักปลัดเทศบาล) 
  11. เครื่องสกัดคอนกรีต จํานวน 1 เครื่องๆละ 25,000.-บาท(กองชาง)  
  12.เครื่องทําลายเอกสาร (20แผน) จํานวน 1 เครื่อง เปนเงนิ 28,000.-บาท(สํานักปลัดเทศบาล) 
  13. ตูเหล็กเกบ็เอกสาร 2 ตูๆละ 5,000.-บาท งบประมาณ 10,000.-บาท (กองชาง) 
  14. เครื่องเชื่อมไฟฟา จํานวน 1 เครื่องๆละ 4,980.-บาท(กองชาง) 
   15.ชุดตัด/เช่ือมแกส พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุดๆละ 5,200.-บาท(กองชาง) 
  16.เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง ๆละ22,000.-บาท 
                       (กองคลัง) เพิ่มเตมิแผนฯครัง้ที่ 2 
  17.เครื่องปรบัอากาศชนิดติดผนงั (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000บีทียู จํานวน 1 เครื่อง  
                         28,000.-บาท(กองสาธารณสุขฯ) 
  18.เครื่องปรบัอากาศชนิดติดผนงั (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000บีทียู จํานวน 2 เครื่อง  
                         56,000.-บาท(กองคลัง) 
  19.กลองถายภาพนิ่งระบบดจิิตอลความละเอียด 16 ลานพิกเซล จํานวน 1 เครื่อง 9,000.-บาท 
                         (กองสาธารณสุขฯ)เพิ่มเติมแผนฯครั้งที ่ 
  20.โตะสําหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 ตัว  จํานวน 2,000.-บาท(กองสาธารณสุขฯ) 
                       เพิ่มเติมแผนฯครัง้ที่ 2 
  21.เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานกังาน จํานวน 1 เครือ่ง 16,000.-บาท(กองสาธารณสุขฯ) 
                        เพิ่มเติมแผนฯครั้งที่ 2 
  22. เครื่องพมิพ Multifunction ชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี จํานวน 1 เครื่อง 17,000.-บาท 
                          (กองสาธารณสุขฯ)เพิ่มเติมแผนฯครั้งที่ 2 
  23 .เครื่องบดยอยกิ่งไม จํานวน 1 เครื่อง 185,000.-บาท(กองสาธารณสุขฯ)เพิม่เตมิแผนฯครัง้ที่ 1 
  24. เครื่องชั่งระบบดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง 17,000.-บาท (เพิ่มเติมแผนฯครั้งที่ 1) 
โครงการ/กิจกรรม  อยูระหวางดําเนินการ  จํานวน 1  โครงการ งบประมาณ 330,000.-บาท  ดังน้ี 
 1. โครงการปรบัปรุงระบบเสียงตามสาย   330,000.-บาท(กันเงินงบประมาณ) 
โครงการ/กิจกรรม  ท่ีไมไดดําเนินการ  จํานวน 4  โครงการ งบประมาณ  165,000.-บาท  ดังน้ี 
 1. จัดหาพวงมาลัย  ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา ฯลฯ 5,000.-บาท(ไมมีกรณีที่ตองจัดหา) 
 2. โครงการอบรมผูประกอบการคาภายในเขตเทศบาล(เนือ่งจากไมมีเงินงบประมาณ) 30,000.-บาท 
 3. โครงการจัดงานวันพอแหงชาต ิ     90,000.-บาท 
                (โอนเงินงบประมาณเพื่อดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมสําคัญตางๆตามนโยบายจังหวัดและรัฐบาล) 
 4. โครงการ/กิจกรรมปกปองสถาบัน      40,000.-บาท 
                 (โอนเงินงบประมาณเพื่อดําเนินการตามโครงการ/กจิกรรมสําคัญตางๆตามนโยบายจังหวัดและรัฐบาล) 
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โครงการ/กิจกรรม  ท่ีไมไดอนุมัติงบประมาณ  จํานวน  2  โครงการ  ดังน้ี 
 1. โครงการบรกิารเต็มทีจ่ัดเกบ็ภาษีถึงบานประจําป 
 2. โครงการจังหวัดเคลือ่นที ่
6.2 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย การมสีวนรวมของประชาชน และการสราง
ชุมชนเขมแข็ง 
โครงการ/กิจกรรม  ท่ีดําเนินการแลว  จํานวน  6 โครงการ งบประมาณ 241,880.-บาท  ดังน้ี 

1. โครงการจัดทําแผนพฒันาเทศบาลตําบลปาติ้ว   19,570.-บาท 
2.  โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน (ดําเนินการตามโครงการประชุมสมัมนาทางวิชาการ

เพื่อพฒันาศักยภาพและสงเสริมการมสีวนรวมของคณะกรรมการชุมชน)  
3. โครงการเทศบาลพบประชาชน     23,660.-บาท 

 4. โครงการประชุมสมัมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพและสงเสรมิการมีสวนรวม 
              ของคณะกรรมการชุมชน      44,300.-บาท 
 5. โครงการจัดทําปายคณะกรรมการชุมชน/ปายบาน  14,350.-บาท 
 6. โครงการตอเติมศาลากลางบาน หมูที่ 5 (เพิ่มเติมแผนฯครั้งที่ 1) ใชงบประมาณหมูบาน 
โครงการ/กิจกรรม  ท่ีไมไดดําเนินการ  จํานวน  4  โครงการ งบประมาณ       355,000.-บาท  ดังน้ี 

1. โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล 300,000.-บาท 
(เปนไปตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 85/2557  เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557  
และคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 1/2557 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557) 
2. โครงการจัดเก็บขอมลูพื้นฐานการจัดทําแผนพฒันาเทศบาล(เนือ่งจากสนง.พฒันาชุมชนอําเภอปาติ้ว 
ดําเนินการเอง)         25,000.-บาท 

 3. จัดทําบัญชีครัวเรือน(เนื่องจากไมมีเงินงบประมาณ)    15,000.-บาท 
 4. โครงการจัดทําแผนที่เดินดินชุมชนเทศบาลตําบลปาติ้ว(เนื่องจากไมมีเงินงบประมาณ) 15,000.-บาท 
โครงการ/กิจกรรม  ท่ีไมไดอนุมัติงบประมาณ  จํานวน  1  โครงการ  ดังน้ี 
 1. โครงการจัดทําแผนชุมชน (อุดหนุนชุมชน) 
 
  
 



ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) 

 
 การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมลูพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 17 
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 10 
3. ยุทธศาสตรประกอบดวย  
3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 10 
3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจงัหวดั 10 
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด 10 
3.4 วิสัยทัศน 5 
3.5 กลยุทธ 5 
3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 5 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร 5 
3.8 แผนงาน 5 
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 5 
3.10 ผลผลิต/โครงการ 4 

รวมคะแนน 91 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
1.ขอมูลสภาพทั่วไปและ 
ขอมูลพื้นฐานของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

ควรประกอบดวยขอมลูดังนี ้
(1) ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพเชนที่ตั้งของหมูบาน/
ชุมชน/ตําบลลกัษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะของดินลักษณะของแหลงน้ํา ลักษณะของไม/
ปาไมฯลฯดานการเมอืง/การปกครองเชน 
เขตการปกครองการเลอืกตั้งฯลฯ 

20 
(3) 
 

 
2 
 

(2) ขอมูลเกี่ยวกับดานการเมือง/การปกครองเชน 
เขตการปกครองการเลอืกตั้งฯลฯประชากรเชนขอมูล
เกี่ยวกับจํานวนประชากรและชวงอายุและจํานวน
ประชากรฯลฯ 

(2) 
 

2 

(3) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคมเชนการศึกษา
สาธารณสุขอาชญากรรมยาเสพติดการสงัคมสงเคราะห
ฯลฯ 

(2) 
 

2 

(4) ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐานเชนการ
คมนาคมขนสงการไฟฟาการประปาโทรศัพทฯลฯ 

(2) 
 

2 

(5) ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกจิเชนการเกษตร 
การประมงการปศุสัตวการบริการการทองเที่ยว
อุตสาหกรรมการพาณิชย/กลุมอาชีพ แรงงานฯลฯและ
เศรษฐกจิพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและ 
แหลงน้ํา) 

(2) 
 

2 

(6) ขอมูลเกี่ยวกับศาสนาประเพณีวัฒนธรรมเชนการ
นับถือศาสนา ประเพณีและงานประจําป 
ภูมิปญญาทองถิ่นภาษาถิ่นสินคาพืน้เมืองและของ 
ที่ระลึกฯลฯและอื่นๆ 

(2) 
 

2 

(7) ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติเชนน้ํา ปาไม
ภูเขาคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติฯลฯ 

(2) 
 

1 

(8) การสํารวจและจัดเกบ็ขอมูลเพื่อการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นหรือการใชขอมูล จปฐ. 

(2) 
 

1 

(9) การประชุมประชาคมทองถิ่นรปูแบบวิธีการ 
และการดําเนินการประชุมประชาคมทองถิ่นโดยใช
กระบวนการรวมคิดรวมทํารวมตัดสินใจ 
รวมตรวจสอบรวมรับประโยชนรวมแกปญหา
ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อแกปญหาสําหรบั
การพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจ 
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(3) 
 

3 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
2 .การวิเคราะห 
สภาวการณและ
ศักยภาพ 
 

ควรประกอบดวยขอมลูดังนี ้
(1) การวิเคราะหที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง 
ความสอดคลองยุทธศาสตรจังหวัดยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนโยบาย
ของผูบรหิารทองถิ่นรวมถงึความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตรชาต ิ20 ปแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคม
แหงชาติและ Thailand 4.0 

15 
(2) 
 

 
2 

(2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรอืผงัเมอืงเฉพาะ
และการบังคบัใชผลของการบังคบัใชสภาพการณที่
เกิดข้ึนตอการพัฒนาทองถิ่น 

(1) 
 

1 

(3) การวิเคราะหทางสงัคมเชนดานแรงงานการศึกษา
สาธารณสุขความยากจนอาชญากรรมปญหายาเสพติด
เทคโนโลยีจารีตประเพณีวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น
เปนตน 

(2) 
 

1 

(4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจขอมูลดานรายได
ครัวเรือนการสงเสริมอาชีพกลุมอาชีพกลุมทางสังคม
การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆสภาพทางเศรษฐกจิ
และความเปนอยูทั่วไปเปนตน 

(2) 
 

1 

(5) การวิเคราะหสิ่งแวดลอมพื้นทีส่ีเขียวธรรมชาติ
ตางๆทางภูมิศาสตรกระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน 
การประดิษฐทีม่ีผลตอสิง่แวดลอมและการพฒันา 

(2) 
 

1 

(6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพฒันาในอนาคต
ของทองถิ่นดวยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจสงผล
ตอการดําเนินงานไดแก S-Strength (จุดแข็ง) 
W-Weakness(จุดออน) O-Opportunity (โอกาส)  
และT-Threat(อุปสรรค) 

(2) 
 

1 

(7) สรปุประเด็นปญหาและความตองการของ
ประชาชนเชิงพื้นที่มีการนําเสนอปญหาคนหาสาเหตุ
ของปญหาหรือสมมติฐานของปญหาแนวทางการแกไข
ปญหาหรอืวิธีการแกไขปญหาการกําหนดวัตถุประสงค
เพื่อแกไขปญหา 

(2) 
 

1 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
2 .การวิเคราะห 
สภาวการณและ
ศักยภาพ(ตอ) 
 

(8) สรปุผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรบั
และการเบกิจายงบประมาณในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2557-2560 เชนสรปุสถานการณการพัฒนาการ
ตั้งงบประมาณการเบิกจายงบประมาณการ
ประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัต ิ
ในเชิงปรมิาณและการประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาทองถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(1) 
 

1 

(9) ผลที่ไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ
พ.ศ. 2557-2560เชนผลที่ไดรบั/ผลที่สําคัญ
ผลกระทบและสรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงาน 
ที่ผานมาและแนวทางการแกไขปงบประมาณพ.ศ. 
2557-2560 

(1) 
 

1 

3. ยุทธศาสตร 
3 .1 ยุทธศาสตร 
ขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น 
 
 
 
3.2 ยุทธศาสตรของ 
องคกรปกครองสวน 
ทองถิ่นในเขตจงัหวัด 
 
 
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด 
 
 
 
3.4 วิสัยทัศน 
 
 
 
 
3.5 กลยุทธ 
 
 

ควรประกอบดวยขอมลูดังนี ้
สอดคลองกบัสภาพสังคมเศรษฐกจิสิง่แวดลอมของ
ทองถิ่นประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาทีส่อดคลองกบัยุทธศาสตรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและเชื่อมโยงหลักประชารัฐ 
แผนยุทธศาสตรชาต ิ20 ปแผนพฒันาเศรษฐกจิ 
และสงัคมแหงชาติและ Thailand 4.0 

65 
(10) 

 

 
10 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคมเศรษฐกจิ
สิ่งแวดลอมของทองถิ่นและยทุธศาสตรจังหวัด 
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยทุธศาสตรชาต ิ
20 ปแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติและ 
Thailand 4.0 

(10) 
 

10 

สอดคลองกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
แผนการบรหิารราชการแผนดินนโยบาย/ยุทธศาสตร 
คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตรชาต ิ20 ปและ Thailand 4.0 

(10) 
 

10 

วิสัยทัศนซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตองการจะเปนหรือบรรลุถึง
อนาคตอยางชัดเจนสอดคลองกบัโอกาสและศกัยภาพ
ที่เปนลักษณะเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
และสมัพันธกับโครงการพฒันาทองถิ่น 

(5) 
 

5 

แสดงใหเห็นชองทางวิธีการภารกิจหรอืสิง่ที่ตองทํา
ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
จะนําไปสูการบรรลุวสิัยทัศนหรือแสดงใหเห็นถงึ
ความชัดเจนในสิ่งที่จะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศน
นั้น 

(5) 
 

5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่ได 

3.6 เปาประสงคของแต 
ละประเด็นกลยทุธ 
 
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร 
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยงของ 
ยุทธศาสตรในภาพรวม 
 
 
 
 
 
 
3.10 ผลผลิต/โครงการ 
 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยทุธมีความ
สอดคลองและสนบัสนุนตอกลยุทธที่จะเกิดข้ึน 
มุงหมายสิง่หนึง่สิง่ใดที่ชัดเจน 

(5) 
 

5 

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น
เพื่อใหบรรลุวสิัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นทีจ่รงิที่จะนําไปสูผลสําเรจ็
ทางยุทธศาสตร 

(5) 
 

5 

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพื่อการพฒันาในอนาคต
กําหนดจุดมุงหมายในเรื่องใดเรื่องหนึง่หรือแผนงานที่
เกิดจากเปาประสงคตัวชี้วัดคาเปาหมายกลยุทธจุดยืน
ทางยุทธศาสตรและยทุธศาสตรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นทีม่ีความชัดเจนนําไปสูการจัดทําโครงการ
พัฒนาทองถิ่นในแผนพฒันาทองถิ่นสี่ป 
โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว 

(5) 
 

5 

ความเชื่อมโยงองครวมที่นําไปสูการพฒันาทองถิ่นที่
เกิดผลผลิต /โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาต ิ20 ป
แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติฉบบัที ่12 
Thailand 4.0 แผนพฒันาภาค/แผนพัฒนากลุม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตรการพฒันา 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

(5) 
 

5 

ผลผลิต/โครงการเปนผลผลิตที่เปนชุดหรอืเปน
โครงการทีเ่ปนชุดกลุมหรืออันหนึ่งอันเดียวกันลกัษณะ
เดียวกันเปนตนเพื่อนําไปสูการจัดทําโครงการเพื่อ
พัฒนาทองถิ่นในแผนพฒันาทองถิ่นสี่ปอยางถูกตอง
และครบถวน 
 

(5) 4 

 รวมคะแนน 100 91 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) 
 

    การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณการพัฒนา 8 
2. การประเมินผลการนําแผนพฒันาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการนําแผนพฒันาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 6 
4. แผนงานและยทุธศาสตรการพฒันา 8 
5. โครงการพัฒนาประกอบดวย  
  5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 
  5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 
  5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตัง้งบประมาณไดถูกตอง 4 
  5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาต ิ20 ป 5 
  5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
แหงชาต ิ

5 
 

5.6 โครงการมีความสอดคลองกบั Thailand 4.0  3 
5.7 โครงการสอดคลองกบัยุทธศาสตรจงัหวัด 5 
5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสรมิสรางใหประเทศชาติมั่นคงมัง่คั่งยั่งยืน
ภายใตหลักประชารัฐ 

5 

5.9 งบประมาณมีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  4 
5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ 4 
5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรบั 4 
5.12 ผลที่คาดวาจะไดรบัสอดคลองกับวัตถุประสงค 4 

รวมคะแนน 85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
1.การสรุปสถานการณ 
การพัฒนา 
 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ใชการวิเคราะห 
SWOT Analysis/Demand 
(DemandAnalysis)/Global Demand และ 
Trend ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงทีม่ี
ผลตอการพฒันาอยางนอยตองประกอบดวยการ
วิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกจิ, ดานสังคม,  
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 
 

10 
 

8 

2. การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาทองถิ่น 
สี่ปไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 
 

1) การควบคุมที่มกีารใชตัวเลขตางๆเพือ่นํามาใช
วัดผลในเชิงปรมิาณเชนการวัดจํานวนโครงการ
กิจกรรมงานตางๆก็คือผลผลิตนั่นเองวาเปนไป
ตามที่ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนที่ดําเนินการ
จริงตามที่ไดกําหนดไวเทาไหรจํานวนที่ไมสามารถ
ดําเนินการไดมจีํานวนเทาไหรสามารถอธิบายได
ตามหลกัประสทิธิภาพ (Efficiency) ของการพฒันา 
ทองถิ่นตามอํานาจหนาทีท่ี่ไดกําหนดไว 
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งทีก่ระทบ (Impact) 
โครงการที่ดําเนินการในเชงิปริมาณ (Quantitative) 

10 
 

10 

3. การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่
ปไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 
 

1) การประเมินประสทิธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการนําเอาเทคนิคตางๆมาใชเพือ่วัดวา
ภารกิจโครงการกิจกรรมงานตางๆที่ดําเนินการใน
พื้นที่นั้นๆตรงตอความตองการของประชาชน
หรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาที่หรือไม
ประชาชนพึงพอใจหรือไมสิ่งของวัสดุครุภัณฑ 
การดําเนินการตางๆมีสภาพหรอืลักษณะถูกตอง
คงทนถาวรสามารถใชการไดตามวัตถุประสงค
หรือไมซึ่งเปนไปตามหลักประสิทธิผล
(Effectiveness) ผลการปฏิบัตริาชการที่บรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการรวมถึง
สามารถเทียบเคียงกบัสวนราชการหรือหนวยงาน 
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งทีก่ระทบ (Impact) 
โครงการที่ดําเนินการในเชงิคุณภาพ (Qualitative) 
 

10 
 

6 
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4 .แผนงานและ 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
 

1) วิเคราะหแผนงานงานทีเ่กิดจากดานตางๆมีความ
สอดคลองกบัยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในมิติตางๆจนนําไปสูการ 
จัดทําโครงการพัฒนาทองถิ่นโดยใช SWOT 
Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend 
หรือหลกัการบูรณาการ (Integration) กับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มพีื้นที่ติดตอกัน 
2) วิเคราะหแผนงานงานทีเ่กิดจากดานตางๆ 
ที่สอดคลองกบัการแกไขปญหาความยากจน 
หลักประชารัฐและหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดาน
การเกษตรและแหลงนํา) 
(Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) 
 

10 
 

8 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ 
โครงการ 

 
ควรประกอบดวยขอมลูดังนี ้
เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและดําเนินการเพื่อใหการพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนด
ไวชื่อโครงการมีความชัดเจนมุงไปเรื่องใดเรื่องหนึง่
อานแลวเขาใจไดวาจะพฒันาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 
 

 
5 

5.2 กําหนดวัตถุประสงค 
สอดคลองกบัโครงการ 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการ
ตองกําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมา
ของโครงการสอดคลองกบัหลักการและเหตผุล
วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกบัวัตถุประสงค 
มีความเปนไปไดชัดเจนมีลกัษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 
 

5 

5.3 เปาหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ ) มีความ 
ชัดเจนนําไปสูการ 
ตั้งงบประมาณไดถูกตอง 

สภาพที่อยากใหเกิดขึ้นในอนาคตเปนทิศทางที่ตอง
ไปใหถึงเปาหมายตองชัดเจนสามารถระบจุํานวน
เทาไรกลุมเปาหมายคืออะไรมผีลผลิตอยางไร
กลุมเปาหมายพื้นที่ดําเนินงานและระยะเวลา
ดําเนินงานอธิบายใหชัดเจนวาโครงการนีจ้ะทําที่
ไหนเริม่ตนในชวงเวลาใดและจบลงเมื่อไรใครคือ
กลุมเปาหมายของโครงการหากกลุมเปาหมายมี
หลายกลุมใหบอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมาย
หลักใครคือกลุมเปาหมายรอง 

(5) 
 

4 
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5. โครงการพัฒนา(ตอ) 
5.4 โครงการมีความ 
สอดคลองกบัแผน 
ยุทธศาสตร 20 ป 

 
โครงการสอดคลองกับ (1) ความมั่นคง 
(2) การสรางความสามารถในการแขงขัน 
 (3) การพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพคน 
 (4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกัน
ทางสงัคม (5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (6) การปรบัสมดลุและพัฒนา
ระบบการบรหิารจัดการภาครัฐเพือ่ใหเกิดความมั่นคง
มั่งคั่งยั่งยืน 

 
(5) 
 

 
5 

5.5 เปาหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ ) มีความ 
สอดคลองกบัแผนพฒันา 
เศรษฐกจิและ 
สังคมแหงชาต ิ

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สังคมแหงชาติฉบับที ่12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง (2) ยึดคนเปนศูนยกลางการพฒันา 
(3) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาต ิ20 ป(4)  
ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลกัการ
นําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธ์ิอยางจริงจังใน 5 ปที่
ตอยอดไปสูผลสัมฤทธ์ิทีเ่ปนเปาหมายระยะยาวภายใต
แนวทางการพฒันา (1) การยกระดบัศักยภาพการ
แขงขันและการหลุดพนกับดกัรายไดปานกลางสูรายได
สูง(2) การพฒันาศกัยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูป
ระบบเพือ่สรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (3) การลด
ความเหลือ่มลาทางสังคม (4)การรองรับการเชื่อมโยง
ภูมิภาคและความเปนเมือง (5) การสรางความ
เจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจและสงัคมอยางเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม (6)การบริหารราชการแผนดินทีม่ี
ประสิทธิภาพ 

(5) 5 

5.6 โครงการมี   ความ
สอดคลองกบั Thailand 
4.0 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคลองกบัการปรบัเปลี่ยน
โครงสรางเศรษฐกจิไปสู Value–Based Economy 
หรือเศรษฐกจิที่ขับเคลือ่นดวยนวัตกรรมทํานอย 
ไดมากเชน (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินคาโภคภัณฑไปสู
สินคาเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศดวยภาคอุตสาหกรรมไปสูการขบัเคลือ่นดวย
เทคโนโลยีความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (3) 
เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนนภาค
บริการมากขึ้นรวมถึงโครงการที่เตมิเต็มดวยวิทยาการ
ความคิดสรางสรรคนวัตกรรมวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
และการวจิัยและพัฒนาแลวตอยอดความไดเปรียบเชิง
เปรียบเทียบเชนดานเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ
สาธารณสุขวัฒนธรรมฯลฯ 

(5) 
 

3 
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5. โครงการพัฒนา(ตอ) 
5.7 โครงการสอดคลอง 
กับยุทธศาสตรจงัหวัด 
 

 
โครงการพัฒนาทองถิ่นมีความสอดคลองกบัหวง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ไดกําหนดข้ึนเพือ่
ขับเคลื่อนการพฒันาทองถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัดซึ่งไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่งออก
จากกันไดนอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถิ่นตองเปน
โครงการเชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกบัยุทธศาสตร
จังหวัดที่ไดกําหนดขึ้นที่เปนปจจบุัน 

 
(5) 
 

 
5 

5.8 โครงการแกไข
ปญหาความยากจนหรือ 
การเสรมิสรางให
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งคั่งยั่งยืน ภายใตหลัก
ประชารัฐ 

เปนโครงการที่ดําเนินการภายใตพื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการเปน
โครงการตอยอดและขยายไดเปนโครงการทีป่ระชาชน
ตองการเพื่อใหเกิดความยั่งยืนซึ่งมีลักษณะที่จะให
ทองถิ่นมีความมั่นคงมั่งคั่งยัง่ยืนเปนทองถิ่นที่พฒันาแลว
ดวยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงและ
เศรษฐกจิพอเพียงทองถิ่น(ดานการเกษตรและแหลงนํา) 
(LSEP) 

(5) 
 

5 

5.9 งบประมาณมีความ 
สอดคลองกบัเปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณโครงการพฒันาจะตองคํานึงถึงหลกัสําคัญ 5 
ประการในการจัดทําโครงการไดแก 
 (1) ความประหยัด (Economy) 
(2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  
(3) ความมีประสิทธผิล (Effectiveness) 
 (4)ความยุติธรรม (Equity) 
 (5) ความโปรงใส (Transparency) 
 

(5) 
 

4 

5.10 มีการประมาณการ 
ราคาถูกตองตาม 
หลักวิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาตองใหสอดคลอง
กับโครงการถกูตองตามหลกัวิชาการทางชางหลักของ
ราคากลางราคากลางทองถิ่นมีความโปรงใสในการ
กําหนดราคาและตรวจสอบไดในเชิงประจกัษมีความ
คลาดเคลื่อนไมมากกวาหรือไมต่ํากวารอยละหาของการ
นําไปตั้งงบประมาณรายจายในขอบัญญตั/ิเทศบัญญัติ
เงินสะสมหรือรายจายพฒันาที่ปรากฏในรปูแบบอื่นๆ 
 

(5) 
 

4 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
5 . 1 1 มีการกําหนด 
ตัวชี้วัด ( KPI) และ 
สอดคลองกบั
วัตถุประสงค 
และผลที่คาดวาจะไดรบั 
 

มีการกําหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance 
Indicator : KPI)ที่สามารถวัดได (measurable) ใช
บอกประสิทธิผล (effectiveness)ใชบอก
ประสิทธิภาพ(efficiency) ไดเชนการกําหนดความ
พึงพอใจการกําหนดรอยละการกําหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงคทีเ่กิดทีส่ิ่ง 
ที่ไดรับ (การคาดการณคาดวาจะไดรบั) 

(5) 
 

4 

5.12 ผลที่คาดวาจะ
ไดรับสอดคลองกับ
วัตถุประสงค 
 

ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนินการ
ตามโครงการพฒันาซึ่งสอดคลองกบัวัตถุประสงค
ที่ตั้งไวการไดผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะตองเทากบั
วัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงคซึ่งการเขียน
วัตถุประสงคควรคํานึงถึง (1) มีความเปนไปไดและ
มีความเฉพาะเจาะจงในการดําเนินงานตามโครงการ 
(2) วัดและประเมินผลระดบัของความสําเร็จได(3) 
ระบสุิ่งที่ตองการดําเนินงานอยางชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได (4) 
เปนเหตุเปนผลสอดคลองกบัความเปนจรงิ(5) สงผล
ตอการบงบอกเวลาได 
 

(5) 
 

4 

รวมคะแนน 100 85 
 
 
 




