
 
สรุปผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาท�องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  ประจําป&งบประมาณ พ.ศ.2564   

(ตั้งแต+วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)  
เทศบาลตําบลป3าติ้ว  อําเภอป3าติ้ว  จังหวัดยโสธร 

 
ยุทธศาสตร8การพัฒนา/แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ตามแผนพัฒนาท�องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) 
บรรจุในป& 2564 

จํานวน
โครงการ 
อนุมัติ

งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

ที่อนุมัติ 

โครงการ/กิจกรรม 
ดําเนินการ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
อยู+ระหว+างดําเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ไม+ได�ดําเนินการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

ไม+ได�อนุมัติ
งบประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
บาท 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

1. ยุทธศาสตร8ส+งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล+งน้ํา และโครงสร�างพื้นฐานที่ได�มาตรฐาน 

1.1 แผนงานเคหะชุมชน 4 120,000 4 113,911.27 4 113,911.27 - - - - - 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8 2,947,400 8 2,966,700 5 1,407,000 
 

- - 3 1,751,700 - 

1.3 แผนงานการเกษตร 4 360,000 4 210,000 2 22,050 - - 2 130,000 - 
รวม 16 3,427,400 16 3,290,611 11 1,542,961.27 0 0 5 1,881,700  

2. ยุทธศาสตร8ส+งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การค�าและการท+องเที่ยว 

2.1 แผนงานบริหารทั่วไป 1 100,000 1 30,000 1 8,028 - - - - - 
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 17 1,200,000 15 617,000 8 206,429 - - 7  335,000 2 

2.3 แผนงานสาธารณสุข 21 645,000 19 375,000 11 323,493 - - 8 95,000 2 
2.4 แผนงานสวัสดิการสังคม 
และสังคมสงเคราะห2 

5 562,000 5 282,230 3 197,230 - - 2 80,000 - 

2.5 แผนงานสร3าง 
ความเข3มแข็งของชุมชน 

3 240,000 1 24,000 - - - - 1 24,000 2 

2.6 แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

19 4,868,000 14 1,761,000 3 1,120,592 - - 11 613,000 5 

2.7 แผนงานการเกษตร 1 150,000 - - - - - - - - 1 
2.8 แผนงานการพาณิชย2 3 60,000 3 60,000 1 30,000 - - 2 50,000 - 
2.9 แผนงานงบกลาง 2 3,950,000 2 4,027,600 2 4,156,150 - - - - - 

รวม 72 11,775,000 60 7,176,830 29 6,041,922 - - 31 1,197,000 12 
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ยุทธศาสตร8การพัฒนา/แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนพัฒนาท�องถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) 
บรรจุในป& 2564 

จํานวน
โครงการ 
อนุมัติ

งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

ที่อนุมัติ 

โครงการ/กิจกรรม 
ดําเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 
อยู+ระหว+างดําเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ไม+ได�ดําเนินการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

ไม+ได�อนุมัติ
งบประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
บาท จํานวน

โครงการ 
งบประมาณ (บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

3. ยุทธศาสตร8การบริหารองค8กรตามหลกัการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดีและยกระดับการศึกษาสู+ความเปFนเลิศ 

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 57 2,502,000 55 1,759,574 43 1,148,722.25 1 - 11 309,000 2 
3.2 แผนงานการศึกษา 25 4,892,080 23 3,997,830 16 2,454,790.58 1 1,448,000  6 44,000 2 
3.3 แผนงานการสร3างความเข3มแข็ง
ของชุมชน 

5 230,000 5 52,000 2 16,738 - - 3 29,000 - 

รวม 87 7,624,080 83 5,809,404 61 3,20,250.83 2 1,448,000 20 382,000 4 

4. ยุทธศาสตร8การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย+างยั่งยืน 

4.2แผนงานเคหะและชุมชน 6 550,000 6 805,000 2 1,041,911 - - 4 105,000 - 
4.1 แผนงานการเกษตร 1 50,000 1 50,000 1 - - - - - - 

รวม 7 600,000 7 855,000 3 1,041,911 - - 4 105,000 - 
รวมทั้งสิ้น 182 23,426,480 166 17,131,845.27 104 12,247,045.10 2 1,448,000 60 3,565,700 16 

ร�อยละการดําเนินการ   91.20  62.65  1.20  36.14  8.79 
 
 
 
 



  
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบลป$าติ้ว 
ประจําป(งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต+วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

เทศบาลตําบลป$าติ้ว  อําเภอป$าติ้ว  จังหวัดยโสธร 
 

  เทศบาลตําบลป�าต้ิวได�ทบทวนแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป�(พ.ศ.2561-2564) เป(นแผนพัฒนา
ท�องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบลป�าต้ิว ประกาศใช�เม่ือวันท่ี 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 และได�
แก�ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท�องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) จํานวน 8 ฉบับ เพ่ือให�มีความสอดคล�องและ
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ9มจังหวัด รวมท้ังแผนปฏิบัติราชการประจําป�จังหวัด แผนปฏิบัติ
ราชการประจําป�กลุ9มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนท่ี
ได�อย9างมีประสิทธิภาพ อันจะก9อให�เกิดประโยชน@สูงสุดให�กับประชาชน ท้ังนี้เพ่ือประโยชน@ในการประสาน
แผนพัฒนาท�องถ่ินกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ9มจังหวัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด9วนท่ีสุด ท่ี มท 
0810.3/ว 2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562  

จากการติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท�องถ่ิน      
(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบลป�าต้ิว  แยกตามยุทธศาสตร@การพัฒนา สรุปผลการดําเนินการประจําป�
งบประมาณ พ.ศ.2564 (ต้ังแต9วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ปรากฏดังนี้ 

 
1. ยุทธศาสตร8ส+งเสริมภาคการเกษตรการพัฒนาแหล+งน้ํา และโครงสร�างพ้ืนฐานให�ได�มาตรฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน โครงการกิจกรรมท้ังหมด 4 โครงการ อนุมัติ 4 โครงการ ไม+ได�อนุมัติ – 
โครงการ 
โครงการ/กิจกรรม  ดําเนินการ  จํานวน 4 โครงการ งบประมาณ 113,911.27.-บาท  ดังนี้ 

1. โครงการขยายเขตไฟฟHาสาธารณะ ซอยเทศบาล 14 หมู9ท่ี 5 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป�าต้ิว จังหวัดยโสธร  
งบประมาณ 33,771.95.-บาท   

2. โครงการขยายเขตไฟฟHาสาธารณะ ซอยเทศบาล 18/4 หมู9ท่ี 4 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป�าต้ิว จังหวัดยโสธร   
งบประมาณ 49,904.18.-บาท 

3. โครงการขยายเขตไฟฟHาสาธารณะ ซอยเทศบาล 18 หมู9ท่ี 4 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป�าต้ิว จังหวัด
ยโสธร          งบประมาณ 30,235.14.-บาท 

4. โครงการขยายเขตไฟฟHาสาธารณะ ถนนเทศบาล 5(ทางไปภูดิน) หมู9ท่ี 5 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป�าต้ิว 
จังหวัดยโสธร(ดําเนินการแล�วเต็มพ้ืนท่ีแล�ว โอนเงินงบประมาณไปดําเนินการโครงการขยายเขตไฟฟHาสาธารณะ 
ซอยเทศบาล 14 หมู9ท่ี 5) 
 
1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  โครงการกิจกรรมท้ังหมด 8 โครงการ อนุมัติ 8 โครงการ ไม+ได�
อนุมัติ – โครงการ 
โครงการ/กิจกรรม  ดําเนินการ  จํานวน 5 โครงการ งบประมาณ 1,407,000.-บาท ดังนี้ 
  1.โครงการก9อสร�างทางเดิน,วิ่ง รอบหนองหัวลิง หมู9 12 ตําบลโพธิ์ไทรอําเภอป�าต้ิว จังหวัดยโสธร 
         งบประมาณ  425,000.-บาท 
 2.โครงการวางท9อระบายน้ํา คสล. ซอยเทศบาล 18 หมู9 4 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป�าต้ิว จังหวัดยโสธร 
         งบประมาณ 181,000.-บาท 
 3. โครงการก9อสร�างถนน คสล. ถนนเทศบาล 7 หมู9 4 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป�าต้ิว จังหวัดยโสธร 
         งบประมาณ 226,000.-บาท 
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 4. โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการเสริมผิวแอสฟNลต@ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 12 หมู9 12  
ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป�าต้ิว จังหวัดยโสธร    งบประมาณ 294,000.-บาท 
 5. โครงการขยายไหล9ทาง คสล. ถนนเทศบาล 5 หมู9 5 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป�าต้ิว จังหวัดยโสธร  
    (ศูนย@ไอที-บ�านหนองสําโรง)      งบประมาณ  281,000.-บาท 
โครงการ/กิจกรรม  ไม+ได�ดําเนินการ  จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ 1,751,700.-บาท  ดังนี้ 
 1. โครงการจัดทําและวางระบบผังเมืองในเขตเทศบาลตําบลป�าต้ิว   งบประมาณ  35,000.-บาท 
     ( ต้ังงบประมาณรองรับโยธาธิการจังหวัดยโสธรดําเนินการ) 
 2. โครงการขยายไหล9ทาง คสล. ซอยเทศบาล 12 หมู9ท่ี 12 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป�าต้ิว จังหวัดยโสธร 
งบประมาณ  197,700.-บาท   (โอนเงินงบประมาณไปโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการเสริมผิวแอสฟNลต@ติก 
คอนกรีต ซอยเทศบาล 12 หมู9 12 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป�าต้ิว จังหวัดยโสธร)         
 3. โครงการก9อสร�างอาคารอเนกประสงค@ งบประมาณ 1,519,000.-บาท (โอนเงินงบประมาณไป
โครงการก9อสร�างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลป�าต้ิว) 
 
1.3  แผนงานการเกษตร  โครงการกิจกรรมท้ังหมด 4 โครงการ อนุมัติ 4 โครงการ ไม+ได�อนุมัติ – โครงการ 
โครงการ/กิจกรรม  ดําเนินการ  จํานวน  2  โครงการ งบประมาณ 22,050.-บาท  ดังนี้ 

1. โครงการส9งเสริมการทําเกษตรโดยใช�ปุOยอินทรีย@ งบประมาณ  22,050.-บาท 
2. โครงการรณรงค@ไถกลบตอซังลดการใช�สารเคมี (ดําเนินการตามโครงการส9งเสริมการทําเกษตรโดยใช�

ปุOยอินทรีย@) 
โครงการ/กิจกรรม  ไม+ได�ดําเนินการ  จํานวน  2  โครงการ งบประมาณ 130,000.-บาท  ดังนี้ 

1. โครงการส9งเสริมการเกษตรแนวทฤษฎีใหม9 ไร9นาสวนผสม เกษตรนวัตกรรมใหม9ตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง  งบประมาณ  100,000.-บาท (เนื่องจากการแพร9ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส      

โคโรน9า (COVID-19) 
2. โครงการ“น้ําคือชีวิต ศาสตร@พระราชาสู9แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ งบประมาณ 30,000.-บาท 
(ไม9ได�ดําเนินการเนื่องจากการแพร9ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน9า (COVID-19) และไม9มีแนว

ทางการดําเนินการ  ในป� งบฯ2564) 
 

2. ยุทธศาสตร8การส+งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การค�า การท+องเท่ียว 
2.1  แผนงานบริหารท่ัวไป   โครงการกิจกรรมท้ังหมด 1  โครงการ อนุมัติ 1 โครงการ ไม+ได�อนุมัติ – โครงการ 
โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 8,028.-บาท ดังนี้ 

1. โครงการประชาสัมพันธ@กิจกรรม/งานประเพณี/วัฒนธรรมท�องถ่ิน/รวมถึงประชาสัมพันธ@หน9วยงาน
เทศบาลตําบลป�าต้ิว(ส9วนหนึ่งเทศบาลได�ต้ังงบประมาณในการจัดทําปHายประชาสัมพันธ@อยู9ในตัวโครงการอยู9แล�ว) 

        งบประมาณ 8,028.-บาท 
 

2.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  โครงการกิจกรรมท้ังหมด 17 โครงการ อนุมัติ 15 โครงการ 
ไม+ได�อนุมัติ 2 โครงการ 
โครงการ/กิจกรรม  ดําเนินการ จํานวน 8 โครงการ งบประมาณ  206,429.-บาท  ดังนี้ 

1. โครงการปHองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช9วงเทศกาลป�ใหม9    งบประมาณ 6,895.-บาท 
2. ฝ\กซ�อมแผนปHองกันและบรรเทาสาธารณภัย(ไม9ได�ใช�งบประมาณ/ดําเนินการร9วมกับโรงพยาบาลป�าต้ิว) 
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3. โครงการกิจกรรมเดินรณรงค@วันต9อต�านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)(ดําเนินการโดยไม9ใช�
งบประมาณ  เนื่องจากการแพร9ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน9า2019 (COVID-19) มีการประชาสัมพันธ@
รณรงค@ต9อต�านยาเสพติด ผ9านช9องทางต9างๆของหน9วยงานท่ีมี) 
 4. โครงการปHองกันและแก�ไขปNญหาน้ําท9วมขังในเขตเทศบาล (ในส9วนงานปHองกันฯ ดําเนินการโดยไม9ใช�
งบประมาณจากโครงการ เช9น สูบน้ําท่ีท9วมขังในชุมชนเนื่องจากฝนตกหนัก เป(นต�น งบประมาณส9วนหนึ่งต้ังไว�      
ตามโครงการขุดลอกท9อระบายน้ํา  อยู9ในแผนงานเคหะและชุมชน จํานวน 30,000.-บาท(กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล�อม) 

5. โครงการปHองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช9วงเทศกาลสงกรานต@  งบประมาณ  9,558.-บาท 
6. โครงการติดต้ังกล�องวงจรป̂ดในชุมชนเขตเทศบาลตําบลป�าต้ิว   งบประมาณ  178,000.-บาท  

  7. โครงการปHองกันและแก�ไขปNญหายาเสพติด(อุดหนุนอําเภอป�าต้ิว) งบประมาณ 5,000.-บาท 
8. โครงการปHองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตเทศบาลตําบลป�าต้ิว   งบประมาณ 6,976.-บาท 

โครงการ/กิจกรรม ไม+ได�ดําเนินการ จํานวน 7 โครงการ งบประมาณ 335,000.-บาท ดังนี้ 
1. โครงการกิจกรรมวัน อปพร.          งบประมาณ  15,000.-บาท 
2. โครงการ อปพร.รักษาความสงบเรียบร�อยในงานประเพณีบุญเดือนสาม งบประมาณ  15,000.-บาท 

 3. โครงการปHองกันและบรรเทาภัยหนาว งบประมาณ  40,000.-บาท(ไม9ประสบภัยหนาวในพ้ืนท่ี)  
 4. โครงการปHองกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณ 15,000.-บาท(เนื่องจากไม9มีเหตุสาธารณภัย
ในเขตเทศบาล) 

5. โครงการฝ\กอบรมเยาวชนปHองกันและแก�ไขปNญหายาเสพติดในชุมชนในเขตเทศบาลตําบลป�าต้ิว 
         งบประมาณ 50,000.-บาท  
 6. โครงการฝ\กอบรมอาสาสมัครปHองกันภัยฝ�ายพลเรือน(อปพร.)(หลักสูตรจัดต้ัง)  
         งบประมาณ 100,000.-บาท  
 7. โครงการฝ\กอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค@กรปกครองส9วนท�องถ่ิน(หลักสูตร
ทบทวน)             งบประมาณ 100,000.-บาท  

โครงการท่ี 1-2,5-7 ไม9ได�ดําเนินการเนื่องจากการแพร9ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน9า (COVID-19)) 
โครงการ/กิจกรรม  ท่ีไม+ได�อนุมัติงบประมาณ  จํานวน  2  โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการฝ\กอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ อปพร. เทศบาลตําบลป�าต้ิว งบประมาณ 150,000.-บาท  
2. โครงการฝ\กอบรมทบทวน อปพร. เทศบาลตําบลป�าต้ิว  งบประมาณ 100,000.-บาท   

 
2.3  แผนงานสาธารณสุข โครงการกิจกรรมท้ังหมด 21 โครงการ อนุมัติ 19 โครงการ ไม+ได�อนุมัติ 2 โครงการ 
โครงการ/กิจกรรม  ดําเนินการ  จํานวน 11  โครงการ งบประมาณ 323,493.-บาท  ดังนี้ 

1. โครงการส9งเสริมสุขภาพอนามัยแม9และเด็ก  งบประมาณ 18,043.-บาท(งบฯ สปสช.) 
2. โครงการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู�ผู�นําของชุมชนด�านสาธารณสุข งบประมาณ 98,950.-บาท 
3. โครงการควบคุมโรคระบาดในชุมชน(ตามช9วงท่ีระบาด)  งบประมาณ 9,980.-บาท 
(อีกส9วนหนึ่งเบิกจ9ายจากงบประมาณกองทุน สปสช. 192,051.-บาท และเงินงบประมาณ สสส. 

300,000.-บาท) 
4. โครงการรณรงค@ปHองกันโรคไข�เลือดออก    งบประมาณ 36,600.-บาท 
5. โครงการสัตว@ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ�า  งบประมาณ 39,900.-บาท 
6. โครงการบริจาคโลหิต (อุดหนุนอําเภอป�าต้ิว)   งบประมาณ 10,000.-บาท 
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7. โครงการอบรมหมอหมู9บ�านในพระราชประสงค@   งบประมาณ  50,000.-บาท 
8. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน    งบประมาณ  30,000.-บาท 
9. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาวะเด็ก   งบประมาณ  20,000.-บาท 
10. โครงการรณรงค@และแก�ไขปNญหายาเสพติด To be number one(ศูนย@เพ่ือนใจวัยรุ9นในชุมชน/

หมู9บ�าน)         งบประมาณ  20,000.-บาท  
 11. โครงการให�บริการการแพทย@ฉุกเฉิน(มีการดําเนินการรับผู�บาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป�วย

ฉุกเฉินในพ้ืนท่ี ทต.ป�าต้ิว และพ้ืนท่ีใกล�เคียงตลอดป�งบประมาณ 2564) 
 

โครงการ/กิจกรรม ไม+ได�ดําเนินการ จํานวน 8 โครงการ งบประมาณ 95,000.-บาท ดังนี้ 
1. โครงการอนามัยโรงเรียน     งบประมาณ 5,000.-บาท 
2. โครงการตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิต   งบประมาณ  5,000.-บาท 
3. โครงการควบคุมโรควัณโรค/โรคเอดส@ในชุมชน    งบประมาณ  5,000.-บาท 
4.โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก/มะเร็งเต�านม  งบประมาณ 15,000.-บาท 
5. โครงการส9งเสริมสุขภาพจิตผู�สูงอายุ     งบประมาณ 30,000.-บาท 
6.โครงการแอโรบิคเพ่ือสุขภาพ     งบประมาณ  20,000.-บาท 
7. โครงการรณรงค@และส9งเสริมการตรวจสุขภาพประจําป�    งบประมาณ  5,000.-บาท 
8. โครงการส9งเสริมพัฒนาคุณภาพผู�สูงอายุ     งบประมาณ 10,000.-บาท 
(โครงการท่ี 1-8 ไม9ได�ดําเนินการเนื่องจากการแพร9ระบาดของไวรัสโคโรน9า (COVID-19) 

โครงการ/กิจกรรม  ท่ีไม+ได�อนุมัติงบประมาณ  จํานวน  2  โครงการ ดังนี้ 
  1. โครงการปรับปรุง/ซ9อมแซมศูนย@สาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.) งบประมาณ  100,000.-บาท 

2. โครงการพัฒนาระบบริการสาธารณสุข    งบประมาณ   30,000.-บาท 
 
2.4  แผนงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห8  โครงการกิจกรรมท้ังหมด 5 โครงการ อนุมัติ 5 
โครงการ ไม+ได�อนุมัติ – โครงการ 
โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ 197,230.-บาท ดังนี้ 
  1. โครงการสงเคราะห@ผู�ยากไร�ในชุมชน   งบประมาณ  15,000.-บาท 
  2. โครงการสนับสนุนศูนย@ปฏิบัติการร9วมในการช9วยเหลือประชาชนของ อปท. เขตอําเภอป�าต้ิว 
จังหวัดยโสธร       งบประมาณ 22,000.-บาท 
  3. สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาล  งบประมาณ  160,230.-บาท 
              (กองทุนผู�สูงอายุและผู�ด�อยโอกาสเทศบาลตําบลป�าต้ิว  จํานวน 110,230.-บาท และกองทุน
สวัสดิการชุมชน ออมวันละบาท จํานวน 50,000.-บาท) 
โครงการ/กิจกรรม ไม+ได�ดําเนินการ จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 80,000.-บาท ดังนี้ 
  1. โครงการบ�านม่ันคงเพ่ือคนยากจน   งบประมาณ  50,000.-บาท 
              (เป(นโครงการท่ีดําเนินการร9วมกับ สนง. พมจ.ยโสธร แต9ในป�งบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลไม9ได�
รับการสมทบงบประมาณจาก สนง. พมจ.ยโสธร จึงไม9สามารถดําเนินการได�) 
  2. โครงการจัดหาเครื่องนุ9งห9มกันหนาวให�กับผู�สูงอายุ,ผู�พิการและผู�ยากไร�ในเขตเทศบาล     
     งบประมาณ  30,000.-บาท  (พ้ืนท่ีไม9ประสบภัยหนาว) 
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2.5  แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน  โครงการกิจกรรมท้ังหมด 3 โครงการ อนุมัติ 1 โครงการ 
ไม+ได�อนุมัติ 2 โครงการ 
โครงการ/กิจกรรม  ไม+ได�ดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 24,000.-บาท  ดังนี้ 

1. โครงการส9งเสริมอาชีพให�กับประชาชนในเขตเทศบาล  งบประมาณ  24,000.-บาท 
(กองการศึกษารายงานไม9ได�ดําเนินการเนื่องจากการแพร9ระบาดของไวรัสโคโรน9า (COVID-19) 
 

โครงการ/กิจกรรม  ไม+ได�อนุมัติงบประมาณ  จํานวน 2 โครงการ ดังนี้ 
  1. โครงการอุดหนุนกลุ9มสตรีในชุมชน งบประมาณ   10,000.-บาท(ไม9มีกลุ9มขอรับการอุดหนุน) 
 2. โครงการก9อสร�างโรงกรองน้ํา  งบประมาณ  200,000.-บาท 
 
2.6  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  โครงการกิจกรรมท้ังหมด 19 โครงการ อนุมัติ 14 
โครงการ ไม+ได�อนุมัติ 5 โครงการ 
โครงการ/กิจกรรม  ดําเนินการ จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ 1,120,592.-บาท ดังนี้ 

1. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง  งบประมาณ  114,752.-บาท 
2. โครงการก9อสร�างศาลาสวดอภิธรรม  งบประมาณ 999,840.-บาท 
3.  โครงการพาบุตรหลานเข�าวัด   งบประมาณ  6,000.-บาท 

โครงการ/กิจกรรม  ไม+ได�ดําเนินการ จํานวน 11 โครงการ งบประมาณ 613,000.-บาท  ดังนี้ 
1. โครงการจัดงานวันเด็กแห9งชาติ     งบประมาณ  20,000.-บาท 

  2. โครงการแข9งขันกีฬาภายในเทศบาลตําบลป�าต้ิว   งบประมาณ  10,000.-บาท 
3. โครงการแข9งขันกีฬาเด็กปฐมวัย     งบประมาณ  8,000.-บาท 
4. โครงการจัดงานประเพณีบุญมหาชาติ(บุญผะเหวด)   งบประมาณ  20,000.-บาท 
5. โครงการจัดงานประเพณีป̂ดทองรอยพระพุทธบาทจําลองและป̂ดทองรูปเหมือน 

หลวงปู�โพธาภินันท@(บุญเดือนสาม)       งบประมาณ  90,000.-บาท 
 6.  โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ําศาลหลักเมืองและรดน้ําขอพรผู�สูงอายุ  งบประมาณ  40,000.-บาท 
 7. โครงการจัดงานประเพณีบุญบ้ังไฟ    งบประมาณ  320,000.-บาท 
  8. โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีบุญบ้ังไฟจังหวัดยโสธร   งบประมาณ  20,000.-บาท 

9. โครงการจัดการแข9งขันกีฬา       งบประมาณ  50,000.-บาท 
     (ดําเนินการเนื่องจากการแพร9ระบาดของไวรัสโคโรน9า (COVID-19) 
 10. โครงการส9งเสริมและอนุรักษ@ภูมิปNญญาท�องถ่ินด�านศิลปวัฒนธรรมท�องถ่ิน 
ของสภาวัฒนธรรมอําเภอป�าต้ิว        งบประมาณ  20,000.-บาท  
   11. จัดทําเอกสารแนะนําแหล9งท9องเท่ียวในท�องถ่ิน   งบประมาณ  15,000.-บาท 

โครงการท่ี 1-10 ไม9ได�ดําเนินการเนื่องจากการแพร9ระบาดของไวรัสโคโรน9า (COVID-19) 
โครงการ/กิจกรรม ไม+ได�อนุมัติงบประมาณ จํานวน 5 โครงการ  ดังนี้ 
  1. สนับสนุนอุปกรณ@กีฬาเครื่องออกกําลังกายให�แก9ชุมชนและสวนสาธารณะ  
          งบประมาณ 300,000.-บาท 
  2. โครงการปรับปรุงพ้ืนสนามและรั้วเหล็กโปร9ง สนามฟุตซอลหลังตลาดสดเทศบาล  
          งบประมาณ 300,000.-บาท 
  3. โครงการก9อสร�างสวนสุขภาพและปรับปรุงภูมิทัศน@สระน้ําบริเวณหน�าโรงเรียนป�าต้ิววิทยา   
           งบประมาณ 2,000,000.-บาท 
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   4. โครงการจัดงานประเพณีแห9เทียนพรรษา    งบประมาณ 100,000.-บาท 
  5. สืบสาน ทํานุบํารุงจารีตประเพณีการไหว�และบวงสรวงปู�ตาของท�องถ่ิน งบประมาณ 6,000.-บาท 
 
2.7  แผนงานการเกษตร  โครงการกิจกรรมท้ังหมด 1 โครงการ อนุมัติ - โครงการ ไม+ได�อนุมัติ 1 โครงการ 
โครงการ/กิจกรรม ไม+ได�อนุมัติงบประมาณ จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 150,000.-บาท  ดังนี้ 
 1. โครงการน้ําบาดาลเพ่ือการเกษตรสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย@ งบประมาณ 150,000.-บาท 
 
2.8  แผนงานการพาณิชย8  โครงการกิจกรรมท้ังหมด 3 โครงการ อนุมัติ 3 โครงการ ไม+ได�อนุมัติ - โครงการ 
โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 30,000.-บาท  ดังนี้ 
 1.  โครงการตรวจสุขาภิบาลสถานประกอบการ  งบประมาณ  30,000.-บาท 
โครงการ/กิจกรรม  ไม+ได�ดําเนินการ จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 50,000.-บาท  ดังนี้ 
  1. โครงการอบรมผู�ประกอบการตลาดสด   งบประมาณ  30,000.-บาท 
 2. โครงการอบรมผู�ประกอบการร�านค�า/แผงลอย    งบประมาณ  20,000.-บาท 

โครงการท่ี 1-2 ไม9ได�ดําเนินการเนื่องจากการแพร9ระบาดของไวรัสโคโรน9า (COVID-19) 
 
2.9  แผนงานงบกลาง โครงการกิจกรรมท้ังหมด 2 โครงการ อนุมัติ 2 โครงการ ไม+ได�อนุมัติ - โครงการ 
โครงการ/กิจกรรม  ท่ีดําเนินการ  จํานวน  2  โครงการ งบประมาณ 2,063,550.-บาท  ดังนี้ 
  โครงการ/กิจกรรม  ดําเนินการ  จํานวน  2  โครงการ งบประมาณ 4,156,150.-บาท  ดังนี้ 
  1. โครงการปรับปรุงการจราจรในเขตเทศบาล   งบประมาณ  127,250.-บาท 
 2. ให�การสงเคราะห@ผู�สูงอายุ ผู�พิการ ผู�ป�วยเอดส@และผู�ด�อยโอกาส งบประมาณ 4,028,900.-บาท 
 
3.  ยุทธศาสตร8การบริหารองค8กรตามหลักการบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี และยกระดับสถานศึกษา         
สู+ความเปHนเลิศ  
3.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป โครงการกิจกรรมท้ังหมด 57 โครงการ อนุมัติ 55 โครงการ ไม+ได�อนุมัติ  
2 โครงการ 
โครงการ/กิจกรรม  ดําเนินการ  จํานวน 43 โครงการ งบประมาณ 1,148,722.25.-บาท  ดังนี้ 

1. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันป�หลวงและวันแม9แห9งชาติ  
              (12 สิงหาคม)       งบประมาณ 9,610.-บาท  
 2. โครงการจัดกิจกรรมวันป̂ยมหาราช    งบประมาณ  1,500.-บาท 
 3. โครงการ/กิจกรรมสําคัญต9างๆตามนโยบายจังหวัดและรัฐบาล  งบประมาณ  9,830.-บาท 
 4. โครงการฝ\กอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู�บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล   

งบประมาณ  117,875.-บาท 
5. สนับสนุนการดําเนินงานของศูนย@ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตําบลป�าต้ิว (ไม9ได�ใช�งบประมาณ) 
6. โครงการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาท�องถ่ิน เทศบาลตําบลป�าต้ิว  งบประมาณ  4,046.-บาท 

 7. โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพและส9งเสริมการมีส9วนร9วมของคณะกรรมการ
ชุมชน         งบประมาณ  10,300.-บาท 

8. โครงการ “รักน้ํา รักป�า รักษาแผ9นดิน”     งบประมาณ  3,632.-บาท 
9. โครงการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล (แทรกเนื้อหาการอบรมตามโครงการฝ\กอบรมและ

ศึกษาดูงานคณะผู�บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลป�าต้ิว) 
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10. กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  (แทรกเนื้อหาการอบรมตามโครงการฝ\กอบรมและศึกษาดูงาน

คณะผู�บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลป�าต้ิว) 
11. โครงการเสริมสร�างความซ่ือสัตย@ สุจริต และปลูกฝNงทัศนคติ วัฒนธรรมท่ีดีในการต9อต�านการทุจริต 

(แทรกเนื้อหาการอบรมตามโครงการฝ\กอบรมและศึกษาดูงานคณะผู�บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลป�าต้ิว) 
12. กิจกรรมการติดปHายประชาสัมพันธ@กรณีพบเห็นการทุจริต   งบประมาณ  2,000.-บาท 
13. โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรม

หาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล�าเจ�าอยู9หัว (28 กรกฎาคม)    งบประมาณ  5,500.-บาท  
14. โครงการจัดกิจกรรมวันคล�ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพล-

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร(13 ตุลาคม)      งบประมาณ  8,190.-บาท     
15. โครงการจัดการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล  งบประมาณ 334,124.50.-บาท 
16. โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย    งบประมาณ  298,000.-บาท 
17. โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและวันสําคัญ(อุดหนุนอําเภอป�าต้ิว)งบประมาณ 20,000.-บาท 
18. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ�าฯ พระบรมราชินี(3 มิถุนายน) 
        งบประมาณ  4,750.-บาท 
19. โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริ อําเภอป�าต้ิว จังหวัดยโสธร  

งบประมาณ 10,000.-บาท  
20.โครงการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนคลื่นความถ่ีเพ่ือการเชื่อมโยงสําหรับการกระจายเสียงตามสาย

(หอกระจายข9าวไร�สาย)ของเทศบาลตําบลป�าต้ิว    งบประมาณ 107,000.-บาท 
 21. โครงการปรับปรุงระบบอินเตอร@เน็ตชุมชน   งบประมาณ 80,000.-บาท 

22. โครงการประชาสัมพันธ@การจัดเก็บรายได�ของเทศบาลประจําป� งบประมาณ  9,700.-บาท  
23. โครงการปรับปรุงข�อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย@สิน  งบประมาณ  79,200.-บาท  
24. โครงการบริการเต็มท่ีจัดเก็บภาษีถึงบ�านประจําป�    งบประมาณ  11,940.-บาท 

 25. กิจกรรม สํารวจความพึงพอใจ     งบประมาณ  18,000.-บาท 
 26. มาตรการ “จัดทําคู9มือการปHองกันผลประโยชน@ทับซ�อน”    งบประมาณ 3,525.-บาท   
 27. มาตรการ “ส9งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค@กรปกครองส9วนท�องถ่ิน 

28 กิจกรรมประกาศเจตจํานงต9อต�านการทุจริตของผู�บริหารองค@กรปกครองส9วนท�องถ่ิน 
 29. มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลและหัวหน�าส9วนราชการ 

30. มาตรการ “สร�างความโปร9งใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน  
31. มาตรการให�ความร9วมมือกับหน9วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค@กรอิสระ  
32. มาตรการ แต9งต้ังผู�รับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องร�องเรียน 
33. มาตรการ การจัดทําข�อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลป�าต้ิว 
34. มาตรการปรับปรุงศูนย@ข�อมูลข9าวสารของเทศบาลตําบลป�าต้ิวให�มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
35. มาตรการจัดต้ังศูนย@ดํารงธรรมเทศบาลตําบลป�าต้ิว 
36. มาตรการแต9งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลป�าต้ิว 
37. มาตรการส9งเสริมให�ประชาชนมีส9วนร9วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการ

บรรจุ แต9งต้ัง การโอน ย�าย  
 38. มาตรการแก�ไขเหตุเดือดร�อนรําคาญด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
 39. การรายงานผลการใช�จ9ายเงินให�ประชาชนได�รับทราบ 
 40. กิจกรรมจัดทํารายงานการควบคุมภายใน  
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41. การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ 
42. กิจกรรมเผยแพร9ข�อมูลข9าวสารการจัดซ้ือจัดจ�าง 

 43. การเผยแพร9ข�อมูลข9าวสารด�านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย@สินของเทศบาล และการรับ
เรื่องร�องเรียนเก่ียวกับการเงินการคลัง 
โครงการ/กิจกรรม  อยู+ระหว+างดําเนินการ  จํานวน 1 โครงการ ดังนี้ 

 1. กิจกรรมลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (การปรับปรุงกระบวนงานตาม พรบ.ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูก
สร�าง พ.ศ.2562 อยู9ระหว9างดําเนินการในป�งบประมาณ 2565) 
โครงการ/กิจกรรม  ไม+ได�ดําเนินการ  จํานวน 11 โครงการ งบประมาณ 309,000.-บาท  ดังนี้ 
 1. โครงการจัดงานวันข้ึนป�ใหม9             งบประมาณ  12,000.-บาท 

2. โครงการจัดงานวันเทศบาล      งบประมาณ    8,000.-บาท  
3. วันท�องถ่ินไทย       งบประมาณ    2,000.-บาท 
4. โครงการจัดงานวันคล�ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิ-

พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ9อแห9งชาติ(5 ธันวาคม)(ไม9ได�ดําเนินการเนื่องจากไม9มีแนว
ทางการจัดกิจกรรม/โครงการ)      งบประมาณ 20,000.-บาท 

5. โครงการ/กิจกรรมปกปHองสถาบัน(ในป�งบฯ64 ยังไม9มีหนังสือสั่งการ/แนวทางให�ดําเนินการ)  
งบประมาณ  40,000.-บาท  

6.  โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานพนักงานเทศบาล/พนักงานจ�าง  งบประมาณ  150,000.-บาท 
           7. จัดหาพวงมาลัย ช9อดอกไม� กระเช�าดอกไม� และพวงมาลาฯลฯ(ไม9มีกรณีท่ีจะต�องดําเนินการ) 
         งบประมาณ 3,000.-บาท   

8. โครงการเทศบาลพบประชาชน     งบประมาณ 45,000.-บาท 
9. มาตรการส9งเสริมและพัฒนาเครือข9ายด�านการปHองกันการทุจริต งบประมาณ  5,000.-บาท 

 10. โครงการอบรมผู�ประกอบการค�าภายในเขตเทศบาล  งบประมาณ  12,000.-บาท      
11. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได�   งบประมาณ  12,000.-บาท    
โครงการท่ี 1-4,7-11 ไม9ได�ดําเนินการเนื่องจากการแพร9ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน9า (COVID-19) 

โครงการ/กิจกรรม  ท่ีไม+ได�อนุมัติงบประมาณ  จํานวน 2  โครงการ ดังนี้ 
  1. โครงการจัดส9งนักกีฬาเข�าร9วมแข9งขันกีฬาท�องถ่ินท�องท่ีสัมพันธ@   งบประมาณ  50,000.-บาท 

2. โครงการติดต้ังอินเตอร@เน็ตชุมชน     งบประมาณ  50,000.-บาท 
 
3.2  แผนงานการศึกษา  โครงการกิจกรรมท้ังหมด 25 โครงการ อนุมัติ 23 โครงการ ไม+ได�อนุมัติ 2 โครงการ 
โครงการ/กิจกรรม  ดําเนินการ  จํานวน  16  โครงการ งบประมาณ 2,454,790.58บาท  ดังนี้ 

1. โครงการปNจฉิมนิเทศ     งบประมาณ  3,900.-บาท 
  2. โครงการสนับสนุนค9าใช�จ9ายการบริหารสถานศึกษา งบประมาณ  1,002,315.-บาท 
  3. โครงการบริหารงานห�องสมุดไอทีและศูนย@เรียนรู�ชุมชน งบประมาณ  118,310.-บาท 

4. โครงการจัดหาบุคลากรทางการศึกษา   งบประมาณ  132,000.-บาท  
5. โครงการจัดทําแผนการศึกษา (ไม9ได�ใช�งบประมาณ) 
6. โครงการจัดประชุมผู�ปกครอง    งบประมาณ  1,540.-บาท  

  7. จัดหาอาหารเสริมนม     งบประมาณ  619,725.58บาท 
  8. โครงการจัดหาอาหารกลางวัน(อุดหนุนโรงเรียนป�าต้ิวร9มโพธาภินันท@นุกูล) 
          งบประมาณ  577,000.-บาท 

9. โครงการศูนย@พัฒนาเด็กเล็กแหล9งเรียนรู�และการศึกษาตามอัธยาศัย 
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  10. โครงการส9งเสริมการเรียนรู�เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 
  11. โครงการส9งเสริมทักษะ ศิลปะ ดนตรี กีฬาและนันทนาการ 
  12. โครงการวัฒนธรรมตามวิถีไทย  
  13. โครงการเรียนรู�คู9ภูมิปNญญา  
  14. โครงการแต9งกายตามวิถีไทย 
  15. โครงการสถานศึกษาปลอดโรค  
  16. โครงการวันสําคัญของชาติ 
            โครงการท่ี 9-16 เป(นโครงการต9อเนื่องท่ีดําเนินการทุกภาคเรียนการศึกษา จัดการเรียนการสอน
แบบ On hand เนื่องจากการแพร9ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน9า (COVID-19) 
โครงการ/กิจกรรม  อยู+ระหว+างดําเนินการ  จํานวน  1  โครงการ งบประมาณ 1,448,000บาท  ดังนี้ 

1. โครงการก9อสร�างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลป�าต้ิว งบประมาณ 1,448,000.-บาท
(กันเงินไว�เบิกจ9ายป�งบฯ 65) 
 

โครงการ/กิจกรรม  ไม+ได�ดําเนินการ  จํานวน  6  โครงการ งบประมาณ 44,000บาท  ดังนี้ 
1. โครงการสนับสนุนพัฒนาคุณภาพผู�เรียน   งบประมาณ  10,000.-บาท 
2. โครงการวันไหว�ครู      งบประมาณ  2,000.-บาท 

  3. โครงการศูนย@พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท�องค@ราชันย@  งบประมาณ  10,000.-บาท 
  4. โครงการสนับสนุนค9าใช�จ9ายในการบริหารจัดการศึกษา งบประมาณ  10,000.-บาท 

5. โครงการเสริมสร�างทักษะการฝ\กประสบการณ@นอกสถานท่ี งบประมาณ 10,000.-บาท 
6. โครงการปHองกันเด็กจมน้ําในสถานศึกษา   งบประมาณ  2,000.-บาท 

โครงการ/กิจกรรม  ไม+ได�อนุมัติงบประมาณ  จํานวน  2  โครงการ ดังนี้ 
1. โครงการก9อสร�าง ต9อเติม ซ9อมแซมศูนย@พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ 105,000.-บาท 
2. โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล9นและปรับปรุงภูมิทัศน@ งบประมาณ  100,000.-บาท 

 
3.3  แผนงานการสร�างความเข�มแข็งของชุมชน โครงการกิจกรรมท้ังหมด 5 โครงการ อนุมัติ 5 โครงการ 
ไม+ได�อนุมัติ – โครงการ 
โครงการ/กิจกรรม  ดําเนินการ  จํานวน  2  โครงการ งบประมาณ 16,738.-บาท  ดังนี้ 

 1. โครงการจัดทําปHายคณะกรรมการชุมชน/ปHายบ�าน   งบประมาณ 16,738.-บาท 
2. โครงการส9งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน  (หมู9บ�าน/ชุมชน ดําเนินการเอง) 

โครงการ/กิจกรรม  ไม+ได�ดําเนินการ  จํานวน  3  โครงการ งบประมาณ 29,000.-บาท ดังนี้ 
 1. โครงการจัดเก็บข�อมูลพ้ืนฐานการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล   งบประมาณ  18,000.-บาท 
              (พัฒนาชุมชนอําเภอป�าต้ิวเป(นผู�ดําเนินการ) 

2. โครงการจัดทําบัญชีครัวเรือน     งบประมาณ  6,000.-บาท 
 3. โครงการจัดทําแผนท่ีเดินดินชุมชนเทศบาลตําบลป�าต้ิว  งบประมาณ  5,000.-บาท  
  ไม9ได�ดําเนินการเนื่องจากการแพร9ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน9า (COVID-19) 
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4.  ยุทธศาสตร8การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อมอย+างย่ังยืน 
4.1  แผนงานเคหะชุมชน โครงการกิจกรรมท้ังหมด 6 โครงการ อนุมัติ 6 โครงการ ไม+ได�อนุมัติ - โครงการ 
โครงการ/กิจกรรม  ดําเนินการ  จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ  1,041,911.-บาท  ดังนี้ 
 1. โครงการกําจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล  งบประมาณ  1,012,011.-บาท(งบฯจ�างเหมาบริการ) 

2. โครงการชุมชนรักษ@สะอาด   งบประมาณ  29,900.-บาท 
โครงการ/กิจกรรม  ไม+ได�ดําเนินการ  จํานวน 4 โครงการ งบประมาณ  105,000.-บาท  ดังนี้ 
 1. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข9ายเฝHาระวังสิ่งแวดล�อม  งบประมาณ  10,000.-บาท 

2. โครงการชุมชนจัดการขยะครบวงจร   งบประมาณ  50,000.-บาท 
3. โครงการขุดลอกท9อระบายน้ําในเขตเทศบาล  งบประมาณ  30,000.-บาท 
4. โครงการรณรงค@ติดต้ังบ9อดักไขมันในสถานประกอบการ   งบประมาณ  15,000.-บาท 
ไม9ได�ดําเนินการเนื่องจากการแพร9ระบาดของไวรัสโคโรน9า (COVID-19) 

 
4.2 แผนงานการเกษตร โครงการกิจกรรมท้ังหมด 1 โครงการ อนุมัติ 1 โครงการ ไม+ได�อนุมัติ - โครงการ 
โครงการ/กิจกรรม  ดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการอนุรักษ@พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี(โครงการต9อเนื่องจากป�งบประมาณ พ.ศ.2562)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบลป$าติ้ว 
ประจําป(งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต+วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

เทศบาลตําบลป$าติ้ว  อําเภอป$าติ้ว  จังหวัดยโสธร 
โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค8กรปกครองส+วนท�องถ่ิน 

 
1.  ยุทธศาสตร8ส+งเสริมภาคการเกษตรการพัฒนาแหล+งน้ํา และโครงสร�างพ้ืนฐานให�ได�มาตรฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน โครงการกิจกรรมท้ังหมด 2 โครงการ ไม+ได�รับการอุดหนุนเงินงบประมาณ 2 
โครงการ 
 1. โครงการก9อสร�างธนาคารน้ําใต�ดิน ระบบป̂ด(แบบบ9อผันน้ําลงใต�ดิน) งบประมาณ  189,500.-บาท 
 2. โครงการก9อสร�างธนาคารน้ําใต�ดิน ระบบป̂ด(แบบรางระบายน้ําไร�ท9อ) งบประมาณ 92,500.-บาท 
 
1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  โครงการกิจกรรมท้ังหมด 19 โครงการ ได�รับการจัดสรรเงิน
งบประมาณ จํานวน 3 โครงการ ไม+ได�รับการอุดหนุนเงินงบประมาณ 16 โครงการ 
โครงการ/กิจกรรม  ดําเนินการ  จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ 2,839,000.-บาท ดังนี้ 

1. โครงการก9อสร�างถนน คสล. ซอยเทศบาล 4 ม.12 ต.โพธิ์ไทร อ.ป�าต้ิว จ.ยโสธร(สายบ�านร9มโพธิ์-
ฟาร@มเอกรวี)      งบประมาณ  675,000.-บาท(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

2. โครงการก9อสร�างถนน คสล. ถนนเทศบาล 5 หมู9 5 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป�าต้ิว จังหวัดยโสธร 
      งบประมาณ  1,962,000.-บาท(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

3. โครงการก9อสร�างถนนลาดยางทับคอนกรีต ถนนเทศบาล 2 เชื่อมซอยเทศบาล 4 หมู9 4  
 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป�าต้ิว จังหวัดยโสธร งบประมาณ  202,000.-บาท (เงินงบประมาณเทศบาล) 
 
โครงการ/กิจกรรม  ท่ีไม+ได�รับการจัดสรรงบประมาณ  จํานวน 16 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการก9อสร�างจุดพักรถ ม.5 ต.โพธิ์ไทร อ.ป�าต้ิว จ.ยโสธร  งบประมาณ  1,000,000.-บาท 
2. โครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟHาด�วยเซลล@แสงอาทิตย@ บนหลังคาเทศบาลตําบลป�าต้ิว งบประมาณ  

400,000.-บาท 
3. โครงการก9อสร�างถนนลาดยางทับคอนกรีต ถนนเทศบาล 1 หมู9 4  ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป�าต้ิว 

จังหวัดยโสธร       งบประมาณ  1,348,000.-บาท 
4. โครงการก9อสร�างถนนลาดยางทับคอนกรีต ถนนเทศบาล 3 เชื่อมซอยเทศบาล 1 หมู9 4   

ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป�าต้ิว จงัหวัดยโสธร    งบประมาณ  1,121,000.-บาท 
5. โครงการก9อสร�างถนนลาดยางทับคอนกรีต ถนนเทศบาล 5 หมู9 5 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป�าต้ิว 

จังหวัดยโสธร       งบประมาณ  1,323,000.-บาท 
6. โครงการก9อสร�างถนนลาดยางทับคอนกรีต ถนนเทศบาล 6 หมู9 4  ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป�าต้ิว 

จังหวัดยโสธร       งบประมาณ  1,121,000.-บาท 
7. โครงการก9อสร�างถนนลาดยางทับคอนกรีต ถนนเทศบาล 9 หมู9 12 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป�าต้ิว 

จังหวัดยโสธร       งบประมาณ  934,000.-บาท 
8. โครงการก9อสร�างถนนลาดยางทับคอนกรีต ซอยเทศบาล 2 หมู9 4, 12 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป�าต้ิว 

จังหวัดยโสธร       งบประมาณ  1,374,000.-บาท 
9. โครงการก9อสร�างถนนลาดยางทับคอนกรีต ซอยเทศบาล 3 หมู9 4, 12 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป�าต้ิว 

จังหวัดยโสธร       งบประมาณ  1,791,000.-บาท 
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10. โครงการก9อสร�างถนนลาดยางทับคอนกรีต ซอยเทศบาล 6 หมู9 5 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป�าต้ิว 

จังหวัดยโสธร       งบประมาณ  641,000.-บาท 
11. โครงการก9อสร�างถนนลาดยางทับคอนกรีต ซอยเทศบาล 8 หมู9 5 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป�าต้ิว 

จังหวัดยโสธร       งบประมาณ  757,000.-บาท 
12. โครงการก9อสร�างถนนลาดยางทับคอนกรีต ซอยเทศบาล 10 หมู9 5 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป�าต้ิว 

จังหวัดยโสธร       งบประมาณ  675,000.-บาท 
13. โครงการก9อสร�างถนนลาดยางทับคอนกรีต ซอยเทศบาล 11 หมู9 4  ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป�าต้ิว 

จังหวัดยโสธร       งบประมาณ  735,000.-บาท 
14. โครงการก9อสร�างถนนลาดยางทับคอนกรีต ซอยเทศบาล 12 หมู9 12 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป�าต้ิว 

จังหวัดยโสธร       งบประมาณ  708,000.-บาท 
  15. โครงการก9อสร�างถนนลาดยางทับคอนกรีต ซอยเทศบาล 18 เชื่อมถนนเทศบาล 2 หมู9 4 , 12 
ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป�าต้ิว จังหวัดยโสธร    งบประมาณ  1,557,000.-บาท 

16. โครงการก9อสร�างถนน คสล. ซอยเทศบาล 13 ม.12 ต.โพธิ์ไทร อ.ป�าต้ิว จ.ยโสธร  
งบประมาณ  853,000.-บาท 

 
2. ยุทธศาสตร8การส+งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การค�า การท+องเท่ียว 
2.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  โครงการกิจกรรมท้ังหมด 1 โครงการ ไม+ได�รับการอุดหนุนเงิน
งบประมาณ จํานวน 1 โครงการ  
 1. โครงการก9อสร�างอาคารปHองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลป�าต้ิว งบประมาณ 9,500,000.-บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบลป$าติ้ว 
ประจําป(งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต+วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน  2564) 

เทศบาลตําบลป$าติ้ว  อําเภอป$าติ้ว  จังหวัดยโสธร 
บัญชีครุภัณฑ8 

ดําเนินการ 
1. ครุภัณฑ8สํานักงาน 

   1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
1. เก�าอ้ีทํางาน จํานวน 1 ตัวๆละ3,900.-บาท   งบประมาณ 3,900.-บาท 
2. ชั้นโชว@  จํานวน 1 ตัว       งบประมาณ 3,000.-บาท  
3. ชั้นวางโทรทัศน@  จํานวน 2 ตัวๆละ 3,000.-บาท    งบประมาณ 6,000.-บาท 
4. ตู�เหล็ก(ชนิดบานเลื่อน) ขนาด 4 ฟุต จํานวน 4 ตู�ๆละ 4,500.-บาท งบประมาณ  18,000.-บาท 
5. โตlะทํางาน จํานวน 2 ตัวๆละ 5,900.-บาท   งบประมาณ 11,800.-บาท 
6. ม�านั่งยาว(เหล็ก)  จํานวน 1 ตัว     งบประมาณ   5,000.-บาท 
7. เก�าอ้ีทํางาน จํานวน 1 ตัว       งบประมาณ  5,000.-บาท 
8 โตlะทํางาน  จํานวน 1 ตัว       งบประมาณ  4,500.-บาท 
9. เครื่องปรับอากาศ( แบบแยกส9วน) แบบติดผนัง ขนาด 9,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง 

   งบประมาณ 13,000.-บาท  
10. เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง   

งบประมาณ 36,400.-บาท  
11. ซุ�มเฉลิมพระเกียรติ  จํานวน 1 ซุ�ม      งบประมาณ 154,000.-บาท  
12. เก�าอ้ีทํางาน  จํานวน 2 ตัว     งบประมาณ  7,800.-บาท 
13. โซฟารับแขก จํานวน 2 ชุด      งบประมาณ  27,000.-บาท 
14. โตlะทํางาน  จํานวน 2 ตัว      งบประมาณ  11,800.-บาท 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1. เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง   

งบประมาณ 36,400.-บาท  
2. ประเภทครุภัณฑ8โฆษณาและเผยแพร+ 
2.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

1. โทรทัศน@ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV  ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล 

ขนาด 40 นิ้ว จํานวน 3 เครื่องเครื่องละ 13,500.-บาท    งบประมาณ 40,500.-บาท 
2. โทรทัศน@ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV  ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล  

ขนาด 55 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 18,200.-บาท    งบประมาณ  18,200.-บาท 
 
3. ประเภทครุภัณฑ8คอมพิวเตอร8 
3.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

1. เครื่องพิมพ@ Multifunction เลเซอร@หรือ LED สี  จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 15,000.-บาท  
2. คอมพิวเตอร@สําหรับงานประมวลผลแบบท่ี 1 (จอแสดงภาพขนาดไม9น�อยกว9า 19 นิ้ว)  
   จํานวน 1 เครื่อง      งบประมาณ  22,000.-บาท  

3.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
1. เครื่องสํารองไฟฟHา ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง  งบประมาณ 2,500.-บาท  
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3.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1. เครื่องพิมพ@เลเซอร@ หรือ LED ขาวดํา (18 หน�า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 2,600.-บาท 

4. ครุภัณฑ8งานบ�านงานครัว 
4.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

1. ตู�เย็น ขนาด 5 คิว จํานวน 1 เครื่อง    งบประมาณ 6,400.-บาท 
2. เตาอบไมโครเวฟ จํานวน 1 เครื่อง    งบประมาณ 3,990.-บาท  
 

5. ครุภัณฑ8ยานพาหนะและขนส+ง 
5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 1. รถจักรยานยนต@ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร@ธรรมดา จํานวน 1 คัน งบประมาณ 42,500.-บาท 

 

6. ครุภัณฑ8ก+อสร�าง 
6.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

1. เครื่องเจาะปูน (Coring Machine) จํานวน 1 เครื่อง  งบประมาณ 20,000.-บาท  
2. เครื่องตัดคอนกรีต จํานวน 1 เครื่อง    งบประมาณ 25,000.-บาท  
3. เครื่องผสมปูน จํานวน 1 เครื่อง     งบประมาณ 15,000.-บาท  

 

7. ครุภัณฑ8ไฟฟMาและวิทยุ 
7.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

1. เครื่องชาร@จแบตเตอรี่ จํานวน 1 เครื่อง     งบประมาณ 2,000.-บาท  
 

8. ครุภัณฑ8โรงงาน 
8.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

1. เครื่องเชื่อมไฟฟHา จํานวน 1 เครื่อง    งบประมาณ 2,000.-บาท 
2. เครื่องดัดท9อดัดเหล็ก จํานวน 1 เครื่อง    งบประมาณ 7,000.-บาท  

 

9. ครุภัณฑ8สํารวจ 
 9.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

1. เครื่องวัดระยะดิจิทัล จํานวน 1 เครื่อง    งบประมาณ 2,500.-บาท 
 

 
ไม+ได�ดําเนินการ 
1. ครุภัณฑ8งานบ�านงานครัว 
1.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

1. ตู�เย็น ขนาด 5 คิว จํานวน 1 เครื่อง    งบประมาณ 6,500.-บาท 
 

2. ครุภัณฑ8สํานักงาน 
  2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

1. ชั้นวางโทรทัศน@  จํานวน 1 ตัว     งบประมาณ  3,000.-บาท 
 



 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)เทศบาลตําบลป$าติ้ว ประจําป(งบประมาณ 

พ.ศ.2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว.าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค1กรปกครองส.วนท�องถ่ิน  
พ.ศ.2548 แก�ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  

 
ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร1เพ่ือความสอดคล�องแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค1กรปกครองส.วนท�องถ่ิน 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. ข�อมูลสภาพท่ัวไปและข�อมูลพ้ืนฐานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 17.71 
2. การวิเคราะห�สภาวการณ�และศักยภาพ 18.49 
3. ยุทธศาสตร� ประกอบด�วย (57.64) 
3.1 ยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 9.50 
3.2 ยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด 9.86 
3.3 ยุทธศาสตร�จังหวัด 9.71 
3.4 วิสัยทัศน� 4.64 
3.5 กลยุทธ� 5 
3.6 เป7าประสงค�ของแต�ละประเด็นกลยุทธ� 5 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร� 4.86 
3.8 แผนงาน 4.57 
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร�ในภาพรวม 4.50 

รวมคะแนน 93.84 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร1เพ่ือความสอดคล�องแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค1กรปกครองส.วนท�องถ่ิน 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ1 คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได� 
1.ข�อมูลสภาพท่ัวไปและ 
ข�อมูลพ้ืนฐานของ
องค1กรปกครองส.วน
ท�องถ่ิน 

ควรประกอบด�วยข�อมูลดังนี้ 
(1) ข�อมูลเก่ียวกับด�านกายภาพเช�นท่ีตั้งของหมู�บ�าน/
ชุมชน/ตําบลลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะของดินลักษณะของแหล�งน้ํา ลักษณะของไม�/
ปBาไม�ฯลฯด�านการเมือง/การปกครองเช�น 
เขตการปกครองการเลือกต้ังฯลฯ 

20 
(3) 
 

 
3 

(2) ข�อมูลเก่ียวกับด�านการเมือง/การปกครองเช�น 
เขตการปกครองการเลือกต้ังฯลฯประชากรเช�นข�อมูล
เก่ียวกับจํานวนประชากรและช�วงอายุและจํานวน
ประชากรฯลฯ 

(2) 
 

2 

(3) ข�อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคมเช�นการศึกษา
สาธารณสุขอาชญากรรมยาเสพติดการสังคมสงเคราะห�
ฯลฯ 

(2) 
 

2 

(4) ข�อมูลเก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐานเช�นการ
คมนาคมขนส�งการไฟฟ7าการประปาโทรศัพท�ฯลฯ 

(2) 
 

2 

(5) ข�อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจเช�นการเกษตร 
การประมงการปศุสัตว�การบริการการท�องเท่ียว
อุตสาหกรรมการพาณิชย�/กลุ�มอาชีพ แรงงานฯลฯและ
เศรษฐกิจพอเพียงท�องถ่ิน (ด�านการเกษตรและ 
แหล�งน้ํา) 

(2) 
 

2 

(6) ข�อมูลเก่ียวกับศาสนาประเพณีวัฒนธรรมเช�นการ
นับถือศาสนา ประเพณีและงานประจําปH 
ภูมิปIญญาท�องถ่ินภาษาถ่ินสินค�าพ้ืนเมืองและของ 
ท่ีระลึกฯลฯและอ่ืนๆ 

(2) 
 

2 

(7) ข�อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติเช�นน้ํา ปBาไม�
ภูเขาคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติฯลฯ 

(2) 
 

2 

(8) การสํารวจและจัดเก็บข�อมูลเพ่ือการจัดทํา
แผนพัฒนาท�องถ่ินหรือการใช�ข�อมูล จปฐ. 

(2) 
 

 

(9) การประชุมประชาคมท�องถ่ินรูปแบบวิธีการ 
และการดําเนินการประชุมประชาคมท�องถ่ินโดยใช�
กระบวนการร�วมคิดร�วมทําร�วมตัดสินใจ 
ร�วมตรวจสอบร�วมรับประโยชน�ร�วมแก�ปIญหา
ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู�เพ่ือแก�ปIญหาสําหรับ
การพัฒนาท�องถ่ินตามอํานาจ 
หน�าท่ีขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

(3) 
 

2.71 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ1 คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได� 
2 .การวิเคราะห1 
สภาวการณ1และ
ศักยภาพ 
 

ควรประกอบด�วยข�อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห�ท่ีครอบคลุมความเชื่อมโยง 
ความสอดคล�องยุทธศาสตร�จังหวัดยุทธศาสตร�การ
พัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินนโยบาย
ของผู�บริหารท�องถ่ินรวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร�ชาติ 20 ปHแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห�งชาติและ Thailand 4.0 

20 
(5) 
 

 
4.86 

(2) การวิเคราะห�การใช�ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
และการบังคับใช�ผลของการบังคับใช�สภาพการณ�ท่ี
เกิดข้ึนต�อการพัฒนาท�องถ่ิน 

(3) 
 

2.71 

(3) การวิเคราะห�ทางสังคมเช�นด�านแรงงานการศึกษา
สาธารณสุขความยากจนอาชญากรรมปIญหายาเสพติด
เทคโนโลยีจารีตประเพณีวัฒนธรรมภูมิปIญญาท�องถ่ิน
เปTนต�น 

(3) 
 

2.50 

(4) การวิเคราะห�ทางเศรษฐกิจข�อมูลด�านรายได�
ครัวเรือนการส�งเสริมอาชีพกลุ�มอาชีพกลุ�มทางสังคม
การพัฒนาอาชีพและกลุ�มต�างๆสภาพทางเศรษฐกิจ
และความเปTนอยู�ท่ัวไปเปTนต�น 

(3) 
 

2.71 

(5) การวิเคราะห�สิ่งแวดล�อมพ้ืนท่ีสีเขียวธรรมชาติ
ต�างๆทางภูมิศาสตร�กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน 
การประดิษฐ�ท่ีมีผลต�อสิ่งแวดล�อมและการพัฒนา 

(3) 
 

2.71 

(6) ผลการวิเคราะห�ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพ
การพัฒนาในปIจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของท�องถ่ินด�วยเทคนิค SWOT Analysis ท่ีอาจส�งผล
ต�อการดําเนินงานได�แก� S-Strength (จุดแข็ง) 
W-Weakness(จุดอ�อน) O-Opportunity (โอกาส)  
และT-Threat(อุปสรรค) 

(3) 
 

3 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ1 คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได� 
3. ยุทธศาสตร1 
3 .1 ยุทธศาสตร� 
ขององค�กรปกครอง 
ส�วนท�องถ่ิน 
 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร�ของ 
องค�กรปกครองส�วน 
ท�องถ่ินในเขตจังหวัด 
 
 
3.3 ยุทธศาสตร�จังหวัด 
 
 
 
 
 
3.4 วิสัยทัศน� 
 
 
 
 
3.5 กลยุทธ� 
 
 
 
3.6 เป7าประสงค�ของแต� 
ละประเด็นกลยุทธ� 
 
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร� 
(Positioning) 
 
 

ควรประกอบด�วยข�อมูลดังนี้ 
สอดคล�องกับสภาพสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล�อมของ
ท�องถ่ินประเด็นปIญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาท่ีสอดคล�องกับยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินและเชื่อมโยงหลักประชารัฐ 
แผนยุทธศาสตร�ชาติ 20 ปHแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห�งชาติและ Thailand 4.0 

65 
(10) 

 

 
9.50 

สอดคล�องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคมเศรษฐกิจ
สิ่งแวดล�อมของท�องถ่ินและยุทธศาสตร�จังหวัด 
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร�ชาติ 
20 ปHแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติและ 
Thailand 4.0 

(10) 
 

9.86 

สอดคล�องกับยุทธศาสตร�การพัฒนากลุ�มจังหวัด 
ยุทธศาสตร�การพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห�งชาติ แผนการบริหารราชการแผ�นดิน
นโยบาย/ยุทธศาสตร�คสช. และนโยบายรัฐบาลหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร�ชาติ 20 ปHและ Thailand 
4.0 

(10) 
 

9.71 

วิสัยทัศน�ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินต�องการจะเปTนหรือบรรลุถึงอนาคตอย�าง
ชัดเจน สอดคล�องกับโอกาสและศักยภาพท่ีเปTน
ลักษณะเฉพาะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินและ
สัมพันธ�กับโครงการพัฒนาท�องถ่ิน 

(5) 
 

4.64 

แสดงให�เห็นช�องทางวิธีการภารกิจหรือสิ่งท่ีต�องทําตาม
อํานาจหน�าท่ีขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีจะ
นําไปสู�การบรรลุวิสัยทัศน�หรือแสดงให�เห็นถึงความ
ชัดเจนในสิ่งท่ีจะดําเนินการให�บรรลุวิสัยทัศน�นั้น 

(5) 
 

5 

เป7าประสงค�ของแต�ละประเด็นกลยุทธ�มีความสอดคล�อง
และสนับสนุนต�อกลยุทธ�ท่ีจะเกิดข้ึน 
มุ�งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5) 
 

5 

ความมุ�งม่ันอันแน�วแน�ในการวางแผนพัฒนาท�องถ่ิน
เพ่ือให�บรรลุวิสัยทัศน�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของพ้ืนท่ีจริงท่ีจะนําไปสู�ผลสําเร็จ
ทางยุทธศาสตร� 

(5) 
 

4.86 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ1 คะแนน
เต็ม 

คะแนนท่ีได� 

3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยงของ 
ยุทธศาสตร�ในภาพรวม 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานหรือจุดมุ�งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต
กําหนดจุดมุ�งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ี
เกิดจากเป7าประสงค�ตัวชี้วัดค�าเป7าหมายกลยุทธ�จุดยืน
ทางยุทธศาสตร�และยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินท่ีมีความชัดเจนนําไปสู�การจัดทําโครงการ
พัฒนาท�องถ่ินในแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปH 
โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล�าว 

(5) 
 

4.57 

ความเชื่อมโยงองค�รวมท่ีนําไปสู�การพัฒนาท�องถ่ินท่ี
เกิดผลผลิต /โครงการจากแผนยุทธศาสตร�ชาติ 20 ปH
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับท่ี 12 
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ�ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร�การพัฒนา 
ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
 

(5) 
 

4.50 

 รวมคะแนน 100 93.84 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)เทศบาลตําบลป$าติ้ว ประจําป(งบประมาณ 

พ.ศ.2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว.าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค1กรปกครองส.วนท�องถ่ิน  
พ.ศ.2548 แก�ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  

 
ผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล�องแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค1กรปกครองส.วนท�องถ่ิน 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ�การพัฒนา 9.79 
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท�องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 9.71 
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท�องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 9.50 
4. แผนงานและยุทธศาสตร�การพัฒนา 9.71 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด�วย (57.70) 
  5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 
  5.2 กําหนดวัตถุประสงค�สอดคล�องกับโครงการ 4.86 
  5.3 เป7าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู�การต้ังงบประมาณได�ถูกต�อง 4.71 
  5.4 โครงการมีความสอดคล�องกับแผนยุทธศาสตร�ชาติ 20 ปH 4.86 
  5.5 เป7าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ 4.71 
5.6 โครงการมีความสอดคล�องกับ Thailand 4.0  4.86 
5.7 โครงการสอดคล�องกับยุทธศาสตร�จังหวัด 5 
5.8 โครงการแก�ไขปIญหาความยากจนหรือการเสริมสร�างให�ประเทศชาติม่ันคงม่ังค่ังยั่งยืนภายใต�
หลักประชารัฐ 

4.71 

5.9 งบประมาณมีความสอดคล�องกับเป7าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  4.71 
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต�องตามหลักวิธีการงบประมาณ 4.71 
5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล�องกับวัตถุประสงค�และผลท่ีคาดว�าจะได�รับ 4.86 
5.12 ผลท่ีคาดว�าจะได�รับสอดคล�องกับวัตถุประสงค� 4.71 

รวมคะแนน 96.41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล�องแผนพัฒนาท�องถ่ินส่ีป(ขององค1กรปกครองส.วนท�องถ่ิน 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ1 คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได� 

1.การสรุปสถานการณ1 
การพัฒนา 
 

เปTนการวิเคราะห�กรอบการจัดทํายุทธศาสตร�ของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ใช�การวิเคราะห� 
SWOT Analysis/Demand 
(DemandAnalysis)/Global Demand และ 
Trend ปIจจัยและสถานการณ�การเปลี่ยนแปลงท่ีมี
ผลต�อการพัฒนาอย�างน�อยต�องประกอบด�วยการ
วิเคราะห�ศักยภาพด�านเศรษฐกิจ, ด�านสังคม,  
ด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม) 
 

10 
 

9.79 

2. การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาท�องถ่ิน 
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 

1) การควบคุมท่ีมีการใช�ตัวเลขต�างๆเพ่ือนํามาใช�
วัดผลในเชิงปริมาณเช�นการวัดจํานวนโครงการ
กิจกรรมงานต�างๆก็คือผลผลิตนั่นเองว�าเปTนไป
ตามท่ีตั้งเป7าหมายเอาไว�หรือไม�จํานวนท่ีดําเนินการ
จริงตามท่ีได�กําหนดไว�เท�าไหร�จํานวนท่ีไม�สามารถ
ดําเนินการได�มีจํานวนเท�าไหร�สามารถอธิบายได�
ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา 
ท�องถ่ินตามอํานาจหน�าท่ีท่ีได�กําหนดไว� 
2) วิเคราะห�ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) 
โครงการท่ีดําเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 

9.71 

3. การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาท�องถ่ิน 
ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการนําเอาเทคนิคต�างๆมาใช�เพ่ือวัดว�า
ภารกิจโครงการกิจกรรมงานต�างๆท่ีดําเนินการใน
พ้ืนท่ีนั้นๆตรงต�อความต�องการของประชาชน
หรือไม�และเปTนไปตามอํานาจหน�าท่ีหรือไม�
ประชาชนพึงพอใจหรือไม�สิ่งของวัสดุครุภัณฑ� 
การดําเนินการต�างๆมีสภาพหรือลักษณะถูกต�อง
คงทนถาวรสามารถใช�การได�ตามวัตถุประสงค�
หรือไม�ซ่ึงเปTนไปตามหลักประสิทธิผล
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุ
วัตถุประสงค�และเป7าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามท่ีได�รับงบประมาณมาดําเนินการรวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส�วนราชการหรือหน�วยงาน 
2) วิเคราะห�ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) 
โครงการท่ีดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 
 

10 
 

9.50 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ1 คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได� 
4 .แผนงานและ 
ยุทธศาสตร1การพัฒนา 
 

1) วิเคราะห�แผนงานงานท่ีเกิดจากด�านต�างๆมีความ
สอดคล�องกับยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินในมิติต�างๆจนนําไปสู�การ 
จัดทําโครงการพัฒนาท�องถ่ินโดยใช� SWOT 
Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend 
หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีติดต�อกัน 
2) วิเคราะห�แผนงานงานท่ีเกิดจากด�านต�างๆ 
ท่ีสอดคล�องกับการแก�ไขปIญหาความยากจน 
หลักประชารัฐ  

10 
 

9.71 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของชื่อ 
โครงการ 

ควรประกอบด�วยข�อมูลดังนี้ 
เปTนโครงการท่ีมีวัตถุประสงค�สนองต�อแผน
ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินและดําเนินการเพ่ือให�การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีกําหนด
ไว�ชื่อโครงการมีความชัดเจนมุ�งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
อ�านแล�วเข�าใจได�ว�าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 
 

 
5 

5.2 กําหนดวัตถุประสงค� 
สอดคล�องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค�ชัดเจน (clear objective) โครงการ
ต�องกําหนดวัตถุประสงค�สอดคล�องกับความเปTนมา
ของโครงการสอดคล�องกับหลักการและเหตุผล
วิธีการดําเนินงานต�องสอดคล�องกับวัตถุประสงค� 
มีความเปTนไปได�ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 
 

4.86 

5.3 เป7าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ ) มีความ 
ชัดเจนนําไปสู�การ 
ต้ังงบประมาณได�ถูกต�อง 

สภาพท่ีอยากให�เกิดข้ึนในอนาคตเปTนทิศทางท่ีต�อง
ไปให�ถึงเป7าหมายต�องชัดเจนสามารถระบุจํานวน
เท�าไรกลุ�มเป7าหมายคืออะไรมีผลผลิตอย�างไร
กลุ�มเป7าหมายพ้ืนท่ีดําเนินงานและระยะเวลา
ดําเนินงานอธิบายให�ชัดเจนว�าโครงการนี้จะทําท่ี
ไหนเริ่มต�นในช�วงเวลาใดและจบลงเม่ือไรใครคือ
กลุ�มเป7าหมายของโครงการหากกลุ�มเป7าหมายมี
หลายกลุ�มให�บอกชัดลงไปว�าใครคือกลุ�มเป7าหมาย
หลักใครคือกลุ�มเป7าหมายรอง 

(5) 
 

4.71 

 
 
 
 
 



-3- 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ1 คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได� 
5. โครงการพัฒนา(ต.อ) 
5.4 โครงการมีความ 
สอดคล�องกับแผน 
ยุทธศาสตร� 20 ปH 

 
โครงการสอดคล�องกับ (1) ความม่ันคง 
(2) การสร�างความสามารถในการแข�งขัน 
 (3) การพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพคน 
 (4) การสร�างโอกาสความเสมอภาคและเท�าเทียมกันทาง
สังคม (5) การสร�างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปTนมิตรต�อ
สิ่งแวดล�อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐเพ่ือให�เกิดความม่ันคงม่ังค่ังยั่งยืน 

 
(5) 
 

 
4.86 

5.5 เป7าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ ) มีความ 
สอดคล�องกับแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและ 
สังคมแห�งชาติ 

โครงการมีความสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห�งชาติฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเปTนศูนย�กลางการพัฒนา (3) 
ยึดวิสัยทัศน�ภายใต�ยุทธศาสตร�ชาติ 20 ปH(4)  
ยึดเป7าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการ
นําไปสู�การปฏิบัติให�เกิดผลสัมฤทธิ์อย�างจริงจังใน 5 ปHท่ีต�อ
ยอดไปสู�ผลสัมฤทธิ์ท่ีเปTนเป7าหมายระยะยาวภายใต�แนว
ทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข�งขันและ
การหลุดพ�นกับดักรายได�ปานกลางสู�รายได�สูง(2) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช�วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือ
สร�างสังคมสูงวัยอย�างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล�า
ทางสังคม (4)การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปTน
เมือง (5) การสร�างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย�างเปTนมิตรกับสิ่งแวดล�อม (6)การบริหารราชการ
แผ�นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5) 4.71 

5.6 โครงการมี   ความ
สอดคล�องกับ Thailand 
4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล�องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร�างเศรษฐกิจไปสู� Value–Based Economy หรือ
เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด�วยนวัตกรรมทําน�อย 
ได�มากเช�น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค�าโภคภัณฑ�ไปสู�
สินค�าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ
ด�วยภาคอุตสาหกรรมไปสู�การขับเคลื่อนด�วยเทคโนโลยี
ความคิดสร�างสรรค�และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน�น
ภาคการผลิตสินค�าไปสู�การเน�นภาคบริการมากข้ึนรวมถึง
โครงการท่ีเติมเต็มด�วยวิทยาการความคิดสร�างสรรค�
นวัตกรรมวิทยาศาสตร�เทคโนโลยีและการวิจัยและพัฒนา
แล�วต�อยอดความได�เปรียบเชิงเปรียบเทียบเช�นด�านเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพสาธารณสุขวัฒนธรรมฯลฯ 

(5) 
 

4.86 
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คะแนนท่ีได� 

5. โครงการพัฒนา(ต�อ) 
5.7 โครงการสอดคล�อง 
กับยุทธศาสตร�จังหวัด 
 

 
โครงการพัฒนาท�องถ่ินมีความสอดคล�องกับห�วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดท่ีได�กําหนดข้ึนเพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท�องถ่ินเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัดซ่ึงไม�สามารถแยกส�วนใดส�วนหนึ่งออก
จากกันได�นอกจากนี้โครงการพัฒนาท�องถ่ินต�องเปTน
โครงการเชื่อมต�อหรือเดินทางไปด�วยกันกับยุทธศาสตร�
จังหวัดท่ีได�กําหนดข้ึนท่ีเปTนปIจจุบัน 

 
(5) 
 

 
5 

5.8 โครงการแก�ไข
ปIญหาความยากจนหรือ 
การเสริมสร�างให�
ประเทศชาติม่ันคง 
ม่ังค่ังยั่งยืน ภายใต�หลัก
ประชารัฐ 

เปTนโครงการท่ีดําเนินการภายใต�พ้ืนฐานความพอเพียงท่ี
ประชาชนดําเนินการเองหรือร�วมดําเนินการเปTน
โครงการต�อยอดและขยายได�เปTนโครงการท่ีประชาชน
ต�องการเพ่ือให�เกิดความยั่งยืนซ่ึงมีลักษณะท่ีจะให�
ท�องถ่ินมีความม่ันคงม่ังค่ังยั่งยืน เปTนท�องถ่ินท่ีพัฒนา
แล�วด�วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(5) 
 

4.71 

5.9 งบประมาณมีความ 
สอดคล�องกับเป7าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต�องคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 
ประการในการจัดทําโครงการได�แก� 
 (1) ความประหยัด (Economy) 
(2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  
(3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 
 (4)ความยุติธรรม (Equity) 
 (5) ความโปร�งใส (Transparency) 
 

(5) 
 

4.71 

5.10 มีการประมาณการ 
ราคาถูกต�องตาม 
หลักวิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต�องให�สอดคล�อง
กับโครงการถูกต�องตามหลักวิชาการทางช�างหลักของ
ราคากลางราคากลางท�องถ่ินมีความโปร�งใสในการ
กําหนดราคาและตรวจสอบได�ในเชิงประจักษ� 
 

(5) 
 

4.71 

5.11 มีการกําหนด 
ตัวชี้วัด ( KPI) และ 
สอดคล�องกับ
วัตถุประสงค� 
และผลท่ีคาดว�าจะได�รับ 
 

มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance 
Indicator : KPI)ท่ีสามารถวัดได� (measurable) ใช�บอก
ประสิทธิผล (effectiveness)ใช�บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได�เช�นการกําหนดความพึงพอใจการ
กําหนดร�อยละการกําหนดอันเกิดจากผลของ
วัตถุประสงค�ท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีได�รับ (การคาดการณ�คาดว�าจะ
ได�รับ) 

(5) 
 

4.86 
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5.12 ผลท่ีคาดว�าจะ
ได�รับสอดคล�องกับ
วัตถุประสงค� 
 

ผลท่ีได�รับเปTนสิ่งท่ีเกิดข้ึนได�จริงจากการดําเนินการ
ตามโครงการพัฒนาซ่ึงสอดคล�องกับวัตถุประสงค�
ท่ีตั้งไว�การได�ผลหรือผลท่ีเกิดข้ึนจะต�องเท�ากับ
วัตถุประสงค�หรือมากกว�าวัตถุประสงค�ซ่ึงการเขียน
วัตถุประสงค�ควรคํานึงถึง (1) มีความเปTนไปได�และ
มีความเฉพาะเจาะจงในการดําเนินงานตามโครงการ 
(2) วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได�(3) 
ระบุสิ่งท่ีต�องการดําเนินงานอย�างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได� (4) 
เปTนเหตุเปTนผลสอดคล�องกับความเปTนจริง(5) ส�งผล
ต�อการบ�งบอกเวลาได� 
 

(5) 
 

4.71 

รวมคะแนน 100 96.41 
 
 
 



 
ป�ญหาอุปสรรค 

ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเทศไทยและในเขตพ้ืนท่ีของจังหวัดยโสธรยังประสบป)ญหา จากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงจังหวัดยโสธร ต<องดําเนินการตามมาตรการ            
การป>องกันโรคระบาดของโรคดังกล?าวอย?างต?อเนื่อง ประกอบกับมีคําสั่งและประกาศของคณะกรรมการ 
โรคติดต?อของจังหวัดยโสธร มีผลต?อการดําเนินโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลตําบลปBาต้ิว ท่ีมีลักษณะเปDนการ
รวมคนเปDนจํานวนมาก หรือเสี่ยงต?อการแพร?ระบาดของโรค บางโครงการ/กิจกรรมไม?สามารถ ดําเนินการ
ต?อไปได<ในขณะนี้  ทําให<ผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรGและแผนพัฒนาท<องถ่ินมีเป>าหมายลดลง            
แต? เทศบาลตําบลปBาต้ิวก็ได<ดําเนินการเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง แก<ไข แผนพัฒนาท<องถ่ิน และโอน เพ่ิม/ลด 
งบประมาณ ตามข<อบัญญัติงบประมาณตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข<อง เพ่ือให<การใช<จ?าย
งบประมาณเปDนไปตามสถานการณG และสนองความต<องการของประชาชนและเกิดประโยชนGสูงสุดในพ้ืนท่ี      
เทศบาลตําบลปBาต้ิวด<วยความเหมาะสม  
 
ขอเสนอแนะ 
  เนื่องจากการแพร?ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีการแพร?ระบาดอยู?ใน
ป)จจุบัน และยังมีแนวโน<มท่ีจะมีผู<ติดเชื้อเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ  เทศบาลตําบลปBาต้ิวจึงได<มีการเตรียมความพร<อม       
ในการรองรับสถานการณGเปลี่ยนแปลงให<เปDนไปตามมาตรการอยู?เสมอ ในการกําหนด ยุทธศาสตรG การวางแผน 
การดําเนินงาน และการใช<จ?ายงบประมาณ ควรต<องมีการวิเคราะหGข<อมูลให< สอดคล<องกับสถานการณG         
ในป)จจุบัน พร<อมท้ังตอบสนองความต<องการของประชาชนและเกิดประโยชนGสูงสุด และการดําเนินงานเปDน
อย?างมีประสิทธิภาพ มีความคุ<มค?า โปร?งใส เพ่ือให<การแก<ไขป)ญหาเปDนไปตามความ ต<องการอย?างแท<จริง  

ท้ังนี้ ภาคประชาชน หน?วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและผู<มีส?วนได<เสีย สามารถให<ข<อเสนอแนะ               
ให<คําปรึกษา แนะนํา ต?อผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลปBาต้ิว ได<โดยตรงต?อผู<บริหารของ เทศบาลตําบล
ปBาต้ิว หรือให<ข<อมูลผ?านระบบเว็บไซตGของเทศบาลตําบลปBาต้ิว www.tessabalpatiu.go.th หรือติดต?อให<
ข<อมูลได<ท่ีสํานักงานเทศบาลตําบลปBาต้ิว ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปBาต้ิว จังหวัดยโสธร 35150 หมายเลขโทรศัพทG 
0-4579-5360 ในวัน และเวลาราชการ 


