ประกาศเทศบาลตําบลปาติ้ว
เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลปาติ้ว
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ (ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐)
**************************************
ดวย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพั ฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่ แกไขเพิ่ มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๒๙ (๓) ซึ่งกํ าหนดให คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพั ฒนาให ประชาชนในท องถิ่นทราบในที่ เปดเผยภายในสิบห าวันนับแตวัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอย
ปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป
ดังนั้น เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ เทศบาลตําบล
ปาติ้ว จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑
(ตั้ ง แตวั น ที่ ๑ ตุ ล าคม ๒๕๕๙ – ๓๑ มี น าคม ๒๕๖๐) รายละเอี ยดปรากฏตามสรุ ป ผลการติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลปาติ้ว แนบทายประกาศนี้
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

พิตรพิบูล สิริเรืองธนชัย
(นายพิตรพิบลู สิรเิ รืองธนชัย)
นายกเทศมนตรีตําบลปาติ้ว

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลปาติ้ว ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1
(ตั้งแตวันที่ 1ตุลาคม 2559-31 มีนาคม 2560)
เทศบาลตําบลปาติ้ว อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร
ยุทธศาสตรการพัฒนา
จํานวนโครงการตาม
อนุมัติ
ดําเนินการแลว อยูระหวาง ยังไมได
แผนพัฒนาสามป
งบประมาณ
ดําเนินการ ดําเนินการ
(พ.ศ.2560-2562)
ปประจําป 2560
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
(โครงการ)
(โครงการ)
(โครงการ)
(โครงการ) (โครงการ)
1. ยุทธศาสตรการพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิต
80
65
13
16
31
และเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง
44
10
4
6
พื้นฐานและการคมนาขนสง
3.ยุทธศาสตรการพัฒนา การสงเสริมการเกษตร
17
14
2
11
ปลอดภัย เกษตรอินทรีย การลงทุนและพาณิชยกรรม
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการ การ
10
7
5
2
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5. ยุทธศาสตรการพัฒนา การสงเสริมภูมิปญ
 ญา
13
10
4
6
ทองถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี และการทองเที่ยว
6. ยุทธศาสตรการพัฒนา การบริหารงานขององคกร
34
31
9
8
12
ปกครองสวนทองถิ่นใหมปี ระสิทธิภาพมุงใหบริการแก
ประชาชน
รวม
198
137
26
35
69
คิดเปนรอยละ
69.20
18.98
25.56
50.36

ไมได
ไมไดรับอนุมัติ
ดําเนินการ งบประมาณ
จํานวน
(โครงการ)
4

จํานวน
(โครงการ)
15

-

34

1

3

-

3

-

3

2

3

7
5.10

61
30.80

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลปาติ้ว ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1
(ตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560)
เทศบาลตําบลปาติ้ว อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร
โครงการ/กิจกรรมตาม
โครงการ/กิจกรรม
แผนพัฒนาสามป
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
ที่ยังไมไดดําเนินการ
(พ.ศ.2560-2562)
ที่ดําเนินการแลว
ที่อยูระหวางดําเนินการ
ยุทธศาสตรการพัฒนา/แนวทางการพัฒนา
ที่บรรจุในปงบฯ 2560
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
1. ยุทธศาสตรการพัฒนา ยกระดับ
คุณภาพชีวิต และเสริมสรางความ
เขมแข็งของครอบครัว
1.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริม สนับสนุนการ
จัดการศึกษาในทองถิ่น ใหมีประสิทธิภาพ
20
5,714,680
2
44,500
5
1,139,537.40
8
332,000
คุณภาพและทั่วถึง
1.2 แนวทางการพัฒนาการกีฬาและ
9
10,788,000
2
48,120
1
300,000
1
8,000
นันทนาการ
1.3 แนวทางการพัฒนาสงเสริมและพัฒนา
16
565,000
1
10,000
14
280,000
ระบบบริการสาธารณสุข
1.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริมสวัสดิการ
5
1,870,000
2
1,853,600
1
30,000
สังคมและสังคมสงเคราะห
1.5 แนวทางการพัฒนา การปองกัน
5
180,000
5
165,000
และแกไขปญหายาเสพติด
1.6 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
14
861,700
4
178,277
5
161,700
2
30,000
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.7 แนวทางการพัฒนา การรักษา
11
4,734,500
4
152,430
3
59,000
ความสงบเรียบรอยและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน
รวม
80
24,713,800
13
433,430
16
345,483.40
32
845,000

โครงการ/กิจกรรม
ที่ไมไดดําเนินการ

โครงการ/
กิจกรรม
ที่ไมไดอนุมัติ
งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

-

-

5

2

30,000

3

-

-

1

1

100,000

-

1

-

2

-

-

4

4

130,000

15

-
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โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาสามป
โครงการ/กิจกรรม
(พ.ศ.2560-2562)
ที่ดําเนินการแลว
ยุทธศาสตรการพัฒนา/แนวทางการพัฒนา
ที่บรรจุในปงบฯ 2560
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและการคมนาขนสง
2.1 แนวทางการพัฒนา กอสราง
ปรับปรุง ขยายเขตสาธารณูปโภค
44
33,896,500
สาธารณูปการ การคมนาคมขนสง
และการผังเมือง
รวม
44
33,896,500
3.ยุทธศาสตรการพัฒนา การสงเสริม
การเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย
การลงทุนและพาณิชยกรรม
3.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริม
การทําเกษตรแบบเกษตรปลอดภัย
3
330,000
และเกษตรอินทรีย
3.2 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและพัฒนาอาชีพ 4
1,130,000
-3.3 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและพัฒนา
10
1,610,000
ผูประกอบการคาและบริการ
ใหมีความสามารถในการแขงขันและ
การลงทุน
รวม
17
3,70,000
-

โครงการ/กิจกรรม
ที่อยูระหวางดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม
ที่ยงั ไมไดดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม
ที่ไมไดดําเนินการ

โครงการ/
กิจกรรม
ที่ไมไดอนุมัติ
งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

4

923,000

6

863,000

-

-

34

4

923,000

6

863,000

-

-

34

-

-

3

110,000

-

-

-

2

892,000

2
6

25,000
490,000

1

350,000

2
1

2

892,000

11

625,000

1

350,000

3

-3โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาสามป
โครงการ/กิจกรรม
(พ.ศ.2560-2562)
ที่ดําเนินการแลว
ยุทธศาสตรการพัฒนา/แนวทางการพัฒนา
ที่บรรจุในปงบฯ 2560
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหาร
จัดการ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
4.1 แนวทางการพัฒนา การอนุรักษ
4
222,000
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.2 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ
6
490,000
การจัดการสิ่งแวดลอม ลดปริมาณขยะมูล
ฝอยและสิง่ ปฏิกูลรวมทั้งมลพิษตางๆ

โครงการ/กิจกรรม
ที่อยูระหวางดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม
ที่ยังไมไดดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม
ที่ไมไดดําเนินการ

โครงการ/
กิจกรรม
ที่ไมไดอนุมัติ
งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

2

100,000

1

30,000

-

-

1

3

214,500

1

20,000

-

-

2

รวม
5. ยุทธศาสตรการพัฒนา การสงเสริมภูมิ
ปญญาทองถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี และ
การทองเที่ยว
5.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและ
อนุรักษ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปญญาทองถิ่น และสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม

10

712,000

-

-

5

314,500

2

50,000

-

-

3

13

1,386,000

4

33,638

-

-

6

490,000

-

-

3

รวม

13

1,386,000

4

33,638

-

-

6

490,000

-

-

3

-4-

ยุทธศาสตรการพัฒนา/แนวทางการพัฒนา

6. ยุทธศาสตรการพัฒนา
การบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพมุงใหบริการแก
ประชาชน
6.1 แนวทางการพัฒนา สรางระบบบริหาร
จัดการองคกรที่ดี มีประสิทธิภาพ โปรงใส ลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคลากรมีคุณภาพ
6.2 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
การมีสวนรวมของประชาชน
และการสรางชุมชนเขมแข็ง
รวม
รวมทั้งสิ้น

โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาสามป
โครงการ/กิจกรรม
(พ.ศ.2560-2562)
ที่ดําเนินการแลว
ที่บรรจุในปงบฯ 2560
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

โครงการ/กิจกรรม
ที่อยูระหวางดําเนินการ
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ/กิจกรรม
ที่ยังไมไดดําเนินการ
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

โครงการ/กิจกรรม
ที่ไมไดดําเนินการ
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ/
กิจกรรม
ที่ไมไดอนุมัติ
งบประมาณ

23

2,121,060

8

440,404

5

1,024,242.52

6

115,000

2

-

2

11

1,048,000

1

19,570

3

55,230

6

495,000

-

-

1

34
198

3,169,060
63,737,360

9
26

459,974
927,042

8
35

1,079,472.52
3,154,455.92

12
69

610,000
2,983,000

2
7

480,000

3
61

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลปาติ้ว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1
(ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560)
เทศบาลตําบลปาติ้ว อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร
ตามที่ เทศบาลตําบลป าติ้ ว ได จั ดทํ าแผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา (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 ปรากฏผลการดําเนินการดังนี้
1. ยุทธศาสตรการพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว
1.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในทองถิ่น ใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพและทัว่ ถึง
โครงการ/กิจกรรม ที่ดําเนินการแลว จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 44,500.-บาท ดังนี้
1. โครงการปจฉิมนิเทศ
5,000.-บาท
2. โครงการติดตั้งอินเตอรเน็ตชุมชน
39,500.-บาท
โครงการ/กิจกรรม ทีอ่ ยูระหวางดําเนินการ จํานวน 5 โครงการ งบประมาณ 1,139,537.40.-บาท ดังนี้
1. โครงการจัดหาอาหารกลางวัน (อุดหนุนโรงเรียนปาติ้วรมโพธาภินันทนุกลู ) 301,600.-บาท
( งบประมาณทั้งหมด 580,000.-บาท ดําเนินการตลอดปงบประมาณ)
2. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
525,700.-บาท
(งบประมาณทัง้ หมด 945,100.-บาท ดําเนินการตลอดปงบประมาณ)
3. โครงการบริหารงานหองสมุดไอทีและศูนยเรียนรูชุมชน
51,700.-บาท
(งบประมาณทัง้ หมด 130,000.-บาท ดําเนินการตลอดปงบประมาณ)
4. โครงการจัดหาบุคลากรทางการศึกษา
68,400.-บาท
(งบประมาณทั้งหมด 140,000.-บาท ดําเนินการตลอดปงบประมาณ)
5. จัดหาอาหารเสริม(นม)
192,137.40 บาท
(งบประมาณทัง้ หมด 475,900.-บาท ดําเนินการตลอดปงบประมาณ)
โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 8 โครงการ งบประมาณ 332,000.-บาทดังนี้
1. โครงการสนับสนุนพัฒนาคุณภาพผูเ รียน
30,000.-บาท
2. โครงการจัดทําแผนการศึกษา
20,000.-บาท
3. โครงการศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กแหลงเรียนรูและการศึกษาตามอัธยาศัย
10,000.-บาท
4. โครงการวันไหวครู
2,000.-บาท
5. โครงการจัดประชุมผูปกครอง
2,000.-บาท
6. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารจัดการศึกษา
50,000.-บาท
7. โครงการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลปาติ้ว
20,000.-บาท
8. โครงการกอสรางหองน้ําอาคารหองสมุดศูนยไอทีและเรียนรูชุมชนฯ
198,000.-บาท
โครงการ/กิจกรรม ที่ไมไดอนุมัติงบประมาณ จํานวน 5 โครงการ ดังนี้
1. โครงการศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กเทิดไทองคราชันย
2. โครงการจัดหายานพาหนะสวนกลางกองการศึกษาฯ
3. โครงการกอสรางสระวายน้ําศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปาติ้ว ศูนย 2
4. โครงการกอสรางโครงหลังคาอเนกประสงค ระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปาติ้ว 1,2
5. โครงการตอเติมหลังคาศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปาติ้ว 2( เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 1)
/1.2 แนวทาง..

-21.2 แนวทางการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
โครงการ/กิจกรรม ที่ดําเนินการแลว จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 48,120.-บาท ดังนี้
1. โครงการจัดการแขงขันกีฬา
48,120.-บาท
2. โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาทองถิ่นทองที่สมั พันธ (ดําเนินการตามโครงการที่ 1)
โครงการ/กิจกรรม ทีอ่ ยูระหวางดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 300,000.-บาท ดังนี้
1. สนับสนุนอุปกรณกีฬาเครือ่ งออกกําลังกายใหแกชุมชนและสวนสาธารณะ 300,000.-บาท
โครงการ/กิจกรรม ทีย่ ังไมไดดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 8,000.-บาท ดังนี้
1. โครงการแขงขันกีฬาเด็กปฐมวัย
8,000.-บาท
โครงการ/กิจกรรม ที่ไมไดดําเนินการ จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 30,000.-บาท ดังนี้
1. โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ (เนือ่ งจาก สตง.ทักทวง)
20,000.-บาท
2. โครงการจัดการแขงขันกีฬาภายในเทศบาลตําบลปาติ้ว(เนื่องจากอยูในหวงถวายอาลัย
แดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช)
10,000.-บาท
โครงการ/กิจกรรม ทีไ่ มไดอนุมัติงบประมาณ จํานวน 3 โครงการ ดังนี้
1. โครงการปรับปรุงพื้นสนามและรั้วเหล็กโปรง สนามฟุตซอลหลังตลาดสดเทศบาล
2. โครงการกอสรางสวนสุขภาพและปรับปรุงภูมทิ ัศนสระน้ําบริเวณหนาโรงเรียนปาติ้ววิทยา
(ของบฯสวนกลาง)
3. โครงการกอสรางลานกีฬาอเนกประสงค(ของบฯสวนกลาง)
1.3 แนวทางการพัฒนาสงเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข
โครงการ/กิจกรรม ที่ดําเนินการแลว จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 10,000.-บาท ดังนี้
1. โครงการรับบริจาคโลหิต อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร(อุดหนุนอําเภอปาติ้ว) 10,000.-บาท
โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 14 โครงการ งบประมาณ 280,000.-บาท ดังนี้
1. โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยแมและเด็ก
10,000.-บาท
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานสาธารณสุข
50,000.-บาท
3. โครงการรณรงคปองกันโรคไขเลือดออก
50,000.-บาท
4. โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบา
30,000.-บาท
5. โครงการควบคุมโรคระบาดในชุมชน(ตามชวงทีร่ ะบาด)
10,000.-บาท
6. โครงการอนามัยโรงเรียน
10,000.-บาท
7.โครงการตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง
10,000.-บาท
8. โครงการควบคุมโรควัณโรค/โรคเอดสในชุมชน
10,000.-บาท
9.โครงการตรวจคัดมะเร็งปากมดลูก/มะเร็งเตานม
20,000.-บาท
10.โครงการแอโรบิคเพือ่ สุขภาพ
15,000.-บาท
11.โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข
30,000.-บาท
12.โครงการจัดตั้งศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน
20,000.-บาท
13. โครงการรณรงคและสงเสริมการตรวจสุขภาพประจําป
5,000.-บาท
14.โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสงู อายุ
10,000.-บาท
โครงการ/กิจกรรม ที่ไมไดอนุมัติงบประมาณ จํานวน 1 โครงการ ดังนี้
1. โครงการสงเสริมสุขภาพจิตผูส ูงอายุ
/1.4 แนวทาง...

-31.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
โครงการ/กิจกรรม ที่อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 1,853,600.-บาท ดังนี้
1. ใหการสงเคราะหผสู ูงอายุ ผูพกิ าร ผูป วยเอดสและผูดอยโอกาส 1,753,600.-บาท
(งบประมาณทั้งสิ้น 3,567,600.-บาท ดําเนินการทัง้ ปงบประมาณ)
2. โครงการบานมั่นคงเพื่อคนยากจนในเขตเทศบาล
100,000.-บาท
โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 170,000.-บาทดังนี้
1. โครงการสงเคราะหศพผูยากไร
30,000.-บาท
2. สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาล
140,000.-บาท
โครงการ/กิจกรรม ที่ไมไดดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 100,000.-บาท ดังนี้
1. โครงการจัดหาเครื่องนุงหมกันหนาวใหกบั ผูส ูงอายุ ผูพิการและผูยากไรในเขตเทศบา100,000.บาท (เนื่องจากจังหวัดยโสธรไมไดประกาศเปนพื้นทีป่ ระสบภัยหนาว)
1.5 แนวทางการพัฒนา การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
โครงการ/กิจกรรม ทีย่ ังไมไดดําเนินการ จํานวน 5 โครงการ งบประมาณ 165,000.-บาท ดังนี้
1.โครงการฝกอบรมเยาวชนปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชนในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว
70,000.-บาท
2. โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด(อุดหนุนอําเภอปาติ้ว) 15,000.-บาท
3. โครงการกิจกรรมเดินรณรงควันตอตานยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)10,000.-บาท
4. โครงการหมูบานตนแบบปลอดสารเสพติด
40,000.-บาท
5. โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด(กิจกรรมการบําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติดและ
สงเสริมอาชีพใหผผู านการบําบัดฟนฟู)
30,000.-บาท
1.6 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
โครงการ/กิจกรรม ที่ดําเนินการแลว จํานวน 4 โครงการ งบประมาณ 178,277.-บาท ดังนี้
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
โครงการ/กิจกรรม ทีอ่ ยูระหวางดําเนินการ จํานวน 5 โครงการ งบประมาณ 161,700.-บาท ดังนี้
1. จัดหาครุภัณฑตางๆ เครื่องดับเพลิงไฟปาแบบสะพายหลังชนิดมอเตอร ขนาดความจุ 20 ลิตร
จํานวน 2 เครื่อง
10,000.-บาท
2. จัดหาครุภัณฑการเกษตร (มอเตอรไฟฟา สูบน้ําได 1,500 ลิตรตอนาที จํานวน 1 เครื่อง)
20,000.-บาท
3. โครงการกอสรางหองเก็บเครื่องสูบน้ําเทศบาลตําบลปาติ้ว (เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 1)
52,000.-บาท
4. โครงการตอเติมโรงจอดรถศูนย อปพร.เทศบาลตําบลปาติ้ว(เพิ่มเติมแผน ครัง้ ที่ 1)
54,700.-บาท
5. จัดหาครุภัณฑการเกษตร(เลื่อยโซยนต) (เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 1)
25,000.-บาท
/โครงการ/...

-4โครงการ/กิจกรรม ทีย่ ังไมไดดําเนินการ จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 30,000.-บาท ดังนี้
1. โครงการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมขังในเขตเทศบาล(เงินสํารองจาย)
2. จัดหาวัสดุเครื่องแตงกายผูปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 30,000.-บาท
โครงการ/กิจกรรม ที่ไมไดดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ
1. โครงการปองกันและแกไขปญหาภัยหนาว(เนื่องจากจังหวัดยโสธรไมไดประกาศเปนพื้นที่ประสบภัยหนาว)
โครงการ/กิจกรรม ที่ไมไดอนุมัติงบประมาณ จํานวน 2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการจัดหาน้ําอุปโภคบริโภคปองกันและแกไขปญหาภัยแลง
2. โครงการฝกอบรมทบทวน อปพร.เทศบาลตําบลปาติ้ว
1.7 แนวทางการพัฒนา การรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
โครงการ/กิจกรรม ที่ดําเนินการแลว จํานวน 4 โครงการ งบประมาณ 152,430.-บาท ดังนี้
1. โครงการ อปพร.รักษาความสงบเรียบรอยงานประเพณีบญ
ุ เดือนสาม
14,930.-บาท
2. โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม 2560 23,373.-บาท
3. จัดหาไฟหยุดตรวจแบบแบตเตอรี่/ไฟฟา
16,500.-บาท
4. โครงการติดตั้งกลองวงจรปดในชุมชน เขตเทศบาลตําบลปาติ้ว
96,000.-บาท
โครงการ/กิจกรรม ที่อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ 59,000.-บาท ดังนี้
1. โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต 2560
25,000.-บาท
2. โครงการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน
20,000.-บาท
3. โครงการปรับปรุงการจราจรในเขตเทศบาล (งบประมาณทั้งสิ้น 100,000.-บาท)
ดําเนินการแลว (จัดซือ้ กรวยจราจร)
14,000.-บาท
โครงการ/กิจกรรม ที่ไมไดอนุมัติงบประมาณ จํานวน 4 โครงการ ดังนี้
1. โครงการติดตัง้ กลองตรวจจับความเร็ว (ของบฯจาก ปภ.จ.ยโสธร)
2. โครงการติดตัง้ สัญญาณไฟจราจร(สี่แยกไฟแดง) (ของบฯจากแขวงการทางยโสธร)
3. โครงการติดตั้งไฟจํากัดความเร็ว(ไฟกระพริบ) (ของบฯจากแขวงการทางยโสธร)
4. โครงการติดตั้งกลองวงจรปดในชุมชนเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว (ของบฯจากสวนกลาง)
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการคมนาขนสง
2.1 แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง ขยายเขตสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมขนสงและการผังเมือง
โครงการ/กิจกรรม ที่อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 4 โครงการ งบประมาณ 923,000.-บาท ดังนี้
1. โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ถนนเทศบาล 9 และซอยเทศบาล 18/2 หมูท ี่ 12
90,000.-บาท
2. โครงการปรับปรุงภูมทิ ัศนหนองหัวลิง ม.5
92,000.-บาท
3. โครงการกอสรางถนน คสล. ทางเขาหนองหัวลิง หมูที่ 12
241,000.-บาท
4.โครงการขุดลอกและปรับปรุงภูมทิ ัศนลําหวยวังกะละ ม.5ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร
500,000.-บาท
โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 6 โครงการ งบประมาณ 863,000.-บาท ดังนี้
1. โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะถนนเทศบาล 5 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร
60,000.-บาท
2. โครงการขยายไหลทาง คสล.ซอยเทศบาล 4 หมูท ี่ 4 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร
164,000.-บาท
3. โครงการขยายเขตน้ําประปา ซอยเทศบาล 5 ม.5ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร
150,000.-บาท

-54. โครงการขยายไหลทาง คสล. ซอยเทศบาล 11 ม.4ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร
273,000.-บาท
5. โครงการจัดทําและวางระบบผังเมืองในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว
40,000.-บาท
6. โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. ซอยเทศบาล 12 ม.12ต..โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร
176,000.-บาท
โครงการ/กิจกรรม ที่ไมไดอนุมัติงบประมาณ จํานวน 34 โครงการ ดังนี้
1. โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ซอยเทศบาล 4 หมูที่ 12ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร
2. โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ซอยเทศบาล 16 หมูที่ 4ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติว้ จ.ยโสธร
3. โครงการขยายเขตน้ําประปา ซอยเทศบาล 6 ม.5ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร
4. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 4 ม.12ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร
5. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 13/1 หมู 12ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร
6. โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนเทศบาล 12/2 ม.12ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร
7. โครงการกอสรางถนนลูกรังเลียบคลองวังกะละ-ภูดิน หมู 5ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร
8. โครงการขยายไหลทาง คสล. ซอยเทศบาล 8 ม.5ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร
9. โครงการขยายไหลทาง คสล. ซอยเทศบาล 14 ม.5ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร
10. โครงการขยายไหลทาง คสล. ถนนเทศบาล 5 ม.5ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร
11. โครงการกอสรางกันสาดบังแดด ศาลาประชาคม ม.4ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร
12. โครงการวางทอระบายน้ําซอยเทศบาล 11/2 ม.4ต.โพธิไ์ ทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร
13. โครงการจัดทําปายซอย/ถนนในเขตเทศบาล
14.โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 18 หมูที่ 12 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร
(ของบฯ สวนกลาง)
15. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 13 หมูที่ 12ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร
(ของบฯ สวนกลาง)
16. โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยเทศบาล 17 หมูที่ 4ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร
17. โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนเทศบาล 7 หมูที่ 4ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร
18. โครงการกอสรางรั้วอาคารหองสมุดศูนยไอทีและเรียนรูช ุมชน
19. โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยเทศบาล 12/1 หมูที่ 12ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร
20. โครงการกอสรางถนน คสล.ถนนเทศบาล 5 หมูท ี่ 5ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร
21. โครงการกอสรางถนน คสล. เชื่อมระหวาง ม.5-ม.12 (วัดปาสุริยาลัย)ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว
จ.ยโสธร
22.โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.ซอยเทศบาล 3 หมูท ี่ 12ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร
23.โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนเทศบาล 5 หมูท ี่ 5 (ไปบานหนองสําโรง) (ของบฯ สวนกลาง)
24. โครงการกอสรางจุดพักรถ ม.5) (ของบฯ สวนกลาง)
25. โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยวิธีเสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต หรือ พาราแอสฟลทตกิ คอนกรีต
ถนนและซอยในเขตเทศบาล (ของบฯ สวนกลาง)
/26. โครงการ

-626.โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.ซอยเทศบาล 5หมูที่ 4(เพิ่มเติมแผนฯครั้งที่ 1)
27.โครงการกอสรางปายสวนสุขภาพเทศบาลตําบลปาติ้ว(เพิ่มเติมแผนฯครั้งที่ 1)
28.โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสวนสุขภาพเทศบาลตําบลปาติว้ (เพิ่มเติมแผนฯครั้งที1่ )
29.โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. ซอยเทศบาล 4 หมูที่ 12 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร(เพิ่มเติม
แผนฯครั้งที2่ )
30. โครงการขุดรองน้ําถนนเทศบาล 5 ม. 5 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร(เพิ่มเติมแผนฯครั้งที1่ )
31.โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ซอยเทศบาล 13 ม.12 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร
(เพิ่มเติมแผนฯครัง้ ที2่ )
32. โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ถนนเทศบาล2 ม.12 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร
(เพิ่มเติมแผนฯครั้งที2่ )
33.โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ซอยเทศบาล 4 ม.12 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร
(เพิ่มเติมแผนฯครัง้ ที2่ )
34. โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะถนนเทศบาล 6 ม.12 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร
(เพิ่มเติมแผนฯครัง้ ที2่ )
3.ยุทธศาสตรการพัฒนา การสงเสริมการเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย การลงทุนและพาณิชยกรรม
3.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริมการทําเกษตรแบบเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย
โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ 110,000.-บาท ดังนี้
1. โครงการสงเสริมการเกษตรแนวทฤษฎีใหม ไรนาสวนผสมเกษตรนวัตกรรมใหมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
30,000.-บาท
2. โครงการรณรงคไถกลบตอซังลดการใชสารเคมี
30,000.-บาท
3. โครงการผลิตปุยอินทรีย
50,000.-บาท
3.2 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและพัฒนาอาชีพ
โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 2 โครงการ/ งบประมาณ 25,000.-บาท ดังนี้
1. โครงการสงเสริมอาชีพใหกับประชาชนในเขตเทศบาล
15,000.-บาท
2. โครงการอุดหนุนกลุมสตรีในชุมชน
10,000.-บาท
โครงการ/กิจกรรม ที่ไมไดอนุมัติงบประมาณ จํานวน 2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการจัดตั้งศูนยพฒ
ั นาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสงู อายุ (ของบฯ พมจ.ยโสธร)
2. โครงการติดตัง้ ระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย(พาราโบลาโดม)(เพิม่ เติมแผนครัง้ ที่ 2) ของบฯ
จากพลังงานจังหวัด
3.3 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและพัฒนาผูประกอบการคาและบริการใหมีความสามารถในการแขงขันและ
การลงทุน
โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 6 โครงการ งบประมาณ 490,000.-บาท ดังนี้
1. โครงการตรวจสุขาภิบาลสถานประกอบการ
10,000.-บาท
2. โครงการอบรมผูประกอบการตลาดสด
50,000.-บาท
3. โครงการอบรมผูประกอบการรานคา/แผงลอย
20,000.-บาท
4. โครงการกอสรางหองน้ําตลาดสดเทศบาลตําบลปาติ้ว
250,000.-บาท
5. ปรับปรุงหองน้ําตลาดสดเทศบาล
100,000.-บาท
6. โครงการติดตัง้ กลองวงจรปดในตลาดสดเทศบาลตําบลปาติ้ว
60,000.-บาท
/โครงการ...

-7โครงการ/กิจกรรม ทีอ่ ยูระหวางดําเนินการ จํานวน 2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารตลาดสดเทศบาลตําบลปาติ้ว 892,000.-บาท
(เปลี่ยนแปลงจากโครงการตอเติมหลังคาอาคารตลาดสดเทศบาลพรอมปายประชาสัมพันธตลาด
สดเทศบาลตําบลปาติ้ว งบประมาณ 400,000.-บาท เปลี่ยนแปลงแผนฯ ครั้งที่ 1)
2. โครงการปรับปรุงโรงฆาสัตวและคอกพักสัตว
โครงการ/กิจกรรม ที่ไมไดดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ ดังนี้
1. ปรับปรุง/ตอเติมอาคารเพิงพักขางตลาดสดเทศบาล/ตอเติมอาคารปง ยางตลาดสดเทศบาล 350,000.-บาท
(โอนเงินงบประมาณ ไปโครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารตลาดสดเทศบาลตําบลปาติ้ว)
โครงการ/กิจกรรม ที่ไมไดอนุมัติงบประมาณ จํานวน 1 โครงการ ดังนี้
1. จัดซื้อไฟฉุกเฉินตลาดสดเทศบาล
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.1 แนวทางการพัฒนา การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โครงการ/กิจกรรม ทีอ่ ยูระหวางดําเนินการ จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 100,000.-บาท ดังนี้
1. โครงการกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกลู ในเขตเทศบาล
50,000.-บาท
2. โครงการชุมชนจัดการขยะครบวงจร
50,000.-บาท
โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 30,000.-บาท ดังนี้
1. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายเฝาระวังสิง่ แวดลอม
30,000.-บาท
โครงการ/กิจกรรม ที่ไมไดอนุมัติงบประมาณ จํานวน 1 โครงการ ดังนี้
1. จัดหาเรือพลาสติก จํานวน 2 ลํา (เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 2)
4.2 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดลอม ลดปริมาณขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวมทั้ง
มลพิษตางๆ
โครงการ/กิจกรรม ทีอ่ ยูระหวางดําเนินการ จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ 214,500.-บาท ดังนี้
1. โครงการดูแลสวนสาธารณะ
195,000.-บาท
2. โครงการจัดหาครุภัณฑงานบานงานครัว (เครื่องตัดหญา 1 เครื่อง) 9,500.-บาท
3. โครงการชุมชนรักษสะอาด
10,000.-บาท
โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 20,000.-บาท ดังนี้
1. โครงการรณรงคติดตั้งบอดักไขมันในสถานประกอบการ
20,000.-บาท
โครงการ/กิจกรรม ที่ไมไดอนุมัติงบประมาณ จํานวน 2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการขุดลอกทอระบายน้ําในเขตเทศบาล
2. โครงการกอสรางบอบําบัดน้ําเสีย ม.5 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร
5. ยุทธศาสตรการพัฒนา การสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี และการทองเที่ยว
5.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและอนุรักษ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
โครงการ/กิจกรรม ที่ดําเนินการแลว จํานวน 4 โครงการ งบประมาณ 33,638,000.-บาท ดังนี้
1. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
13,638.-บาท
2. โครงการจัดงานประเพณีบญ
ุ มหาชาติ(บุญผะเหวด) (ชุมชนดําเนินการเอง)
/4.สงเสริม...

-83. โครงการสงเสริมและอนุรกั ษภูมิปญ
 ญาทองถิ่นดานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
ของสภาวัฒนธรรมอําเภอปาติ้ว (อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอปาติ้ว)
20,000.-บาท
4. โครงการจัดงานประเพณีปดทองรอยพระพุทธบาทจําลองและปดทองรูปเหมือน
หลวงปูโพธาภินันท(บุญเดือนสาม)
โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไมไดดําเนินการ จํานวน 6 โครงการ งบประมาณ 490,000.-บาท ดังนี้
1. โครงการจัดงานสรงน้ําศาลหลักเมืองและรดน้ําขอพรผูส ูงอายุ
50,000.-บาท
2. โครงการจัดงานประเพณีบญ
ุ บัง้ ไฟ
350,000.-บาท
3. โครงการพาบุตรหลานเขาวัด
5,000.-บาท
4. โครงการรวมสืบสานงานประเพณีทองถิ่นจังหวัดยโสธร(อุดหนุนอําเภอปาติ้ว) 20,000.-บาท
5. จัดทําเอกสารแนะนําแหลงทองเที่ยวในทองถิ่น
10,000.-บาท
6. โครงการประชาสัมพันธกจิ กรรม/งานประเพณี/วัฒนธรรมทองถิ่น/รวมถึงประชาสัมพันธ
หนวยงานเทศบาลตําบลปาติ้ว
55,000.-บาท
โครงการ/กิจกรรม ที่ไมไดอนุมัติงบประมาณ จํานวน 3 โครงการ ดังนี้
1. โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา
2. สืบสาน ทํานุบํารุงจารีตประเพณีการไหวและบวงสรวงปูต าของทองถิ่น(ชุมชนดําเนินการเอง)
3. สงเสริมประเพณีไหวปูตา(ชุมชนดําเนินการเอง)
6. ยุทธศาสตรการพัฒนา การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพมุงใหบริการแก
ประชาชน
6.1 แนวทางการพัฒนา สรางระบบบริหารจัดการองคกรที่ดี มีประสิทธิภาพ โปรงใส ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
บุคลากรมีคุณภาพ
โครงการ/กิจกรรม ที่ดําเนินการแลว จํานวน 8 โครงการ งบประมาณ 440,404.-บาท ดังนี้
1. โครงการจัดงานวันขึ้นปใหม
12,615.-บาท
2. โครงการจัดกิจกรรมวันปยมหาราช
10,550.-บาท
3. วันทองถิ่นไทย (ไมไดใชงบประมาณ)
4. โครงการ/กิจกรรมสําคัญตางๆตามนโยบายจังหวัดและรัฐบาล งบประมาณทัง้ หมด 160,000.-บาท
4.1 กิจกรรมแสดงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายอาลัยแดพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
118,208.-บาท
4.2 กิจกรรมกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ําสาธารณะ
6,630.-บาท
5. โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผูบ ริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล 120,280.-บาท
6. โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานพนักงานเทศบาล/พนักงานจาง
152,121.-บาท
7. โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และวันสําคัญ(อุดหนุนอําเภอปาติ้ว)
10,000.-บาท
8. โครงการประชาสัมพันธการจัดเก็บรายได ของเทศบาลประจําป
10,000.-บาท
โครงการ/กิจกรรม ทีอ่ ยูระหวางดําเนินการ จํานวน 5 โครงการ งบประมาณ 1,024,242.52.-บาท ดังนี้
1. โครงการสนับสนุนการดําเนินงานศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางของ อปท. ระดับอําเภอ
(งบประมาณทั้งหมด 120,000.-บาท ดําเนินการทั้งปงบประมาณ)
65,532.52.-บาท
2. โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
38,760.-บาท

-93. โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย
330,000.-บาท
4. สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชนเทศบาลตําบลปาติ้ว
5. จัดหาครุภัณฑตางๆ เพื่อใชในการบริหารงานสํานักงานเทศบาลตําบลปาติ้ว
งบประมาณ 589,950.-บาท แยกเปน
ดําเนินการแลว 195,350.-บาท
1.เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000บีทียู จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 26,000.-บาท(กองการศึกษาฯ)
2.เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000บีทียู จํานวน 2 เครื่อง เปนเงิน 42,000.-บาท (กองคลัง)
3.พัดลมอุตสาหกรรม 3 ตัว เปนเงิน 7,650.-บาท(สํานักปลัดเทศบาล)
4.พัดลมไอเย็นแบบเคลื่อนที่ 2 ตัว เปนเงิน 9,200.-บาท(สํานักปลัดเทศบาล)
5.เกาอี้บุนวม จํานวน 20 ตัว เปนเงิน 10,000.-บาท(สํานักปลัดเทศบาล)
6. ตูเหล็กเก็บเอกสาร 1ตู เปนเงิน 5,000.-บาท(สํานักปลัดเทศบาล)
7.ชุดเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่อเนกประสงคแบบลากจูง จํานวน 1 ชุด เปนเงิน10,900.-บาท
(กองการศึกษาฯ)
8.เครื่องพิมพชนิดLaser/ ชนิด LEDขาวดํา 18 หนา/นาที จํานวน 1 เครื่องๆละ 3,300.-บาท
(สํานักปลัดเทศบาล)
9. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 2 เครื่อง ราคา 44,000.-บาท
(กองชาง/สํานักปลัดเทศบาล)
10.จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว จํานวน 1 จอ ราคา 3,300.-บาท
(กองชาง)
11.ตูน้ําดื่ม(สํานักงาน) จํานวน 2 เครื่องเปนเงิน 9,000.-บาท(สํานักปลัดเทศบาล)
12. เครื่องสกัดคอนกรีต จํานวน 1 เครื่องๆละ 25,000.-บาท(กองชาง)
อยูระหวางดําเนินการ 341,500.-บาท
1.เครื่องทําลายเอกสาร (20แผน) จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 32,000.-บาท(สํานักปลัดเทศบาล)
2.เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง ๆละ22,000.-บาท
(กองคลัง) เพิ่มเติมแผนฯครัง้ ที่ 2
3.เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000บีทียู จํานวน 1 เครื่อง
28,000.-บาท(กองสาธารณสุขฯ)
4.กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอลความละเอียด 16 ลานพิกเซล จํานวน 1 เครื่อง 9,000.-บาท
(กองสาธารณสุขฯ)เพิ่มเติมแผนฯครั้งที่ 1
5.โตะสําหรับวางเครือ่ งคอมพิวเตอร จํานวน 1 ตัว จํานวน 2,000.-บาท(กองสาธารณสุขฯ)
เพิ่มเติมแผนฯครัง้ ที่ 2
6.เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง 16,000.-บาท(กองสาธารณสุขฯ)
เพิ่มเติมแผนฯครั้งที่ 2
7. เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี จํานวน 1 เครื่อง 17,000.-บาท
(กองสาธารณสุขฯ)เพิ่มเติมแผนฯครั้งที่ 2
8.เครื่องบดยอยกิง่ ไม จํานวน 1 เครื่อง 198,500.-บาท(กองสาธารณสุขฯ)เพิ่มเติมแผนฯครั้งที่ 1
9.เครื่องชัง่ ระบบดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง 17,000.-บาท (เพิ่มเติมแผนฯครั้งที่ 1)
ยังไมไดดําเนินการ 53,100.-บาท

-101. ตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 ตูๆละ 5,000.-บาท งบประมาณ 10,000.-บาท (กองชาง)
2. เครื่องเชื่อมไฟฟา จํานวน 1 เครื่องๆละ 5,500.-บาท(กองชาง)
3.ชุดตัด/เชื่อมแกส พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุดๆละ 9,500.-บาท(กองชาง)
4.โตะอเนกประสงค ( เพิ่มเติมแผนฯครั้งที่ 1)
-ขนาด 60x150x110ซม. จํานวน 1 ตัว ๆละ 3,100.-บาท
- ขนาด 60x80x110ซม. จํานวน 1 ตัวๆละ 1,500.-บาท
5.เกาอี้พักคอย/เกาอี้แถว ขนาด 158x58x74ซม. จํานวน 1 ชุดๆละ 6,500.-บาท
(เพิ่มเติมแผนฯครั้งที่ 1)
6.โตะเคาทเตอรประชาสัมพันธ 170x210x74 ซม. จํานวน 1 ชุดๆละ 17,000.-บาท
(เพิ่มเติมแผนฯครั้งที่ 1)
ไมไดดําเนินการ
1.เครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer แบบแครยาว จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 23,000บาท
(กองสาธารณสุขฯ) (เพิ่มเติมแผนฯครั้งที่ 1)โอนจายเปนคาเครื่องพิมพเลเซอรแอลอีดี สี
ไมไดอนุมัติงบประมาณ
1.ชุดไมลประชุมไรสาย (ชุดควบคุมพรอมไม 16 ตัว) เปนเงิน 57,000.-บาท
2.ครุภัณฑคอมพิวเตอร ไดแก -เครื่องพิมพ MultiFunction ชนิดสี จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ
17,000.-บาท (สํานักปลัดเทศบาล)
3.เครื่องพิมพชนิดLaser/ ชนิด LEDขาวดํา 30 หนา/นาที จํานวน 1 เครื่องๆละ 7,900.-บาท
4.เครื่องพิมพชนิดLaser/ ชนิด LEDขาวดํา 18 หนา/นาที จํานวน 2 เครื่องๆละ 3,300.-บาท
5.ติดตั้งระบบการประชุมทางไกลผานระบบ Sesioncall 5,000.-บาท(คาบริการรายเดือน909.50)
6.คอมพิวเตอรสํานักงาน 1 เครื่องเปนเงิน 16,000.-บาท(สํานักปลัดเทศบาล)
7.ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร -กลองดิจิตอล จํานวน 1 ตัวเปนเงิน 34,990.-บาท(สํานักปลัดเทศบาล)
8.ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง -รถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบเกียรธรรมดา จํานวน 1 คัน
เปนเงิน 38,000.-บาท(กองการศึกษาฯ)
9.เต็นทผาใบ จํานวน 3 หลังๆละ 25,000.-บาท(กองชาง) เพิ่มเติมแผนฯครั้งที่ 1
โครงการ/กิจกรรม ทีย่ ังไมไดดําเนินการ จํานวน 6 โครงการ งบประมาณ 115,000.-บาท ดังนี้
1. โครงการจัดงานวันเทศบาล
10,000.-บาท
2. โครงการจัดงานวันแมแหงชาติ 12 สิงหา
50,000.-บาท
3. โครงการทองถิ่นไทยรวมใจภักดิร์ ักษพื้นทีส่ ีเขียว
10,000.-บาท
4. จัดหาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา ฯลฯ
5,000.-บาท
5. โครงการอบรมผูประกอบการคาภายในเขตเทศบาล
30,000.-บาท
6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได
10,000.-บาท
โครงการ/กิจกรรม ทีไ่ มไดดําเนินการ จํานวน 2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการจัดงานวันพอแหงชาติ โอนเงินงบประมาณเพื่อดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม
สําคัญตางๆตามนโยบายจังหวัดและรัฐบาล
2. โครงการ/กิจกรรมปกปองสถาบัน โอนเงินงบประมาณเพือ่ ดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม
สําคัญตางๆตามนโยบายจังหวัดและรัฐบาล
/โครงการ...

-11โครงการ/กิจกรรม ที่ไมไดอนุมัติงบประมาณ จํานวน 2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการบริการเต็มทีจ่ ัดเก็บภาษีถึงบานประจําป
2. โครงการจังหวัดเคลือ่ นที่
6.2 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย การมีสวนรวมของประชาชน และการสราง
ชุมชนเขมแข็ง
โครงการ/กิจกรรม ที่ดําเนินการแลว จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 19,570.-บาท ดังนี้
1. โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลปาติ้ว
19,570.-บาท
โครงการ/กิจกรรม ทีอ่ ยูระหวางดําเนินการ จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ 55,230.-บาท ดังนี้
1. โครงการเทศบาลพบประชาชน (งบประมาณทั้งสิน 45,000.-บาท) 8,530.-บาท
2. โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพและสงเสริมการมีสวนรวม
ของคณะกรรมการชุมชน(งบประมาณทัง้ สิ้น 200,000.-บาท)
26,700.-บาท
3. โครงการจัดทําปายคณะกรรมการชุมชน/ปายบาน
20,000.-บาท
โครงการ/กิจกรรม ทีย่ ังไมไดดําเนินการ จํานวน 6 โครงการ งบประมาณ 495,000.-บาท ดังนี้
1. โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน
10,000.-บาท
2. โครงการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
25,000.-บาท
3. สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาล
140,000.-บาท
ซ้ํากับยุทธศาสตรที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1.4 ไมนับรวมโครงการและงบประมาณ)
4. จัดทําบัญชีครัวเรือน
15,000.-บาท
5. โครงการจัดทําแผนที่เดินดินชุมชนเทศบาลตําบลปาติ้ว
15,000.-บาท
6. โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล 300,000.-บาท
7. โครงการตอเติมศาลากลางบาน หมูที่ 5 (เพิ่มเติมแผนฯครั้งที่ 1) 37,000.-บาท
โครงการ/กิจกรรม ที่ไมไดอนุมัติงบประมาณ จํานวน 1 โครงการ ดังนี้
1. โครงการจัดทําแผนชุมชน (อุดหนุนชุมชน)

