ประกาศเทศบาลตําบลปาติ้ว
เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลปาติ้ว
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ (ตั้งแต)วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)
**************************************
ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๒๙ (๓) ซึ่งกําหนดใหคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เป<ดเผยภายในสิบหาวันนับ
แตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองป<ดประกาศไวเป=นระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดย
อยางนอย ป?ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป?
ดังนั้น เพื่อปฏิบัติใหเป=นไปตามเจตนารมณของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ เทศบาล
ตําบลปCาติ้ว จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๑ (ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) รายละเอียดปรากฏตามสรุปผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลปCาติ้ว แนบทายประกาศนี้
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
พิตรพิบูล สิริเรืองธนชัย
(นายพิตรพิบูล สิริเรืองธนชัย)
นายกเทศมนตรีตําบลปCาติ้ว

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่ (พ.ศ.2561-2564) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1
(ตั้งแต-วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)
เทศบาลตําบลป2าติ้ว อําเภอป2าติ้ว จังหวัดยโสธร
โครงการพัฒนาที่องค8กรปกครองส-วนทองถิ่นดําเนินการโดยไม-ใชงบประมาณ

ยุทธศาสตร8การพัฒนา/แผนงาน

3. ยุทธศาสตร8การบริหารองค8กรตามหลักการ
บริหารจัดการบานเมืองที่ดี และยกระดับ
การศึกษาสู-ความเปAนเลิศ
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
รวม

หมายเหตุ ไมรวมคํานวณรอยละ

โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(พ.ศ.2561-2564)
ที่บรรจุในป 2561
จํานวนโครงการ

โครงการ/กิจกรรม
ที่ดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม
ที่อยู-ระหว-างดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม
ที่ยังไม-ไดดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม
ที่ไม-ไดดําเนินการ

จํานวนโครงการ

จํานวนโครงการ

จํานวนโครงการ

จํานวนโครงการ

19

14

3

2

-

19

14

3

2

-

หมายเหตุ

สรุปรวมผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิน่ สี่ป(พ.ศ.2561-2564) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1
(ตั้งแต.วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)
เทศบาลตําบลป2าติ้ว อําเภอป2าติ้ว จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร8การพัฒนา/แผนงาน

1. ยุทธศาสตร8ส.งเสริมภาคการเกษตร การ
พัฒนาแหล.งน้ํา และโครงสรางพื้นฐานที่ได
มาตรฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.2 แผนงานการเกษตร
1.3 แผนงานเคหะชุมชน
1.4 แผนงานการพาณิชย(
รวม
2. ยุทธศาสตร8ส.งเสริมคุณภาพชีวิต
วัฒนธรรม ประเพณี การคา
และการท.องเที่ยว
2.1 แผนงานบริหารทั่วไป
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
2.3 แผนงานสาธารณสุข

โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(พ.ศ.2561-2564)
ที่บรรจุในป 2561

จํานวน
โครงการ
ที่อนุมัติ
งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม
ที่ดําเนินการ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

โครงการ/
กิจกรรม
ที่ไม.ได
อนุมัติ
งบประมาณ
จํานวน
โครงการ

480,000
480,000

6
2
3
11

1,468,000
70,000
120,000
1,658,000

1
1

22
1
2
2
27

60,000

1
8
6

40,000
410,000
50,000

1
-

1
3

โครงการ/กิจกรรม
ที่อยู.ระหว.างดําเนินการ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

29
4
5
2
40

10,248,500
360,000
270,000
250,000
11,128,500

7
3
3
13

-

-

1
1

1
17
16

40,000
1,100,000
535,000

1
16
13

7
5

119,046
62,724

2

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ/กิจกรรม
ที่ยังไม.ไดดําเนินการ

โครงการ/
กิจกรรม
ที่ไม.ได
ดําเนินการ

ยุทธศาสตร8การพัฒนา/แผนงาน

2.4 แผนงานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห(
2.5 แผนงานสร4างความเข4มแข็งของชุมชน
2.6 แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
2.7 แผนงานการพาณิชย(
2.8 แผนงานงบกลาง
รวม
3. ยุทธศาสตร8การบริหารองค8กรตาม
หลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี และ
ยกระดับการศึกษาสู.ความเปFนเลิศ
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
3.2 แผนงานการศึกษา
3.3 แผนงานการสร4างความเข4มแข็งของ
ชุมชน
รวม

โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(พ.ศ.2561-2564)
ที่บรรจุในป 2561

จํานวน
โครงการ
ที่อนุมัติ
งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม
ที่ดําเนินการ
งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ
1

โครงการ/
กิจกรรม
ที่ไม.ได
อนุมัติ
งบประมาณ
จํานวน
โครงการ
-

253,450
489,000

1

1
2

1
27

50,000
1,566,110

3

7

336,870
342,840
-

16
14
4

386,000
224,000
65,000

3
-

1
4
-

679,710

34

675,000

3

5

โครงการ/กิจกรรม
ที่อยู.ระหว.างดําเนินการ
จํานวน
โครงการ
-

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ/กิจกรรม
ที่ยังไม.ไดดําเนินการ

จํานวน
โครงการ
4

งบประมาณ
(บาท)
430,000

จํานวน
โครงการ
4

จํานวน
โครงการ
-

จํานวน
โครงการ
3

3
17

130,000
2,024,000

1
7

12,365
110,030

-

-

1
7

4
2
64

410,000
1,600,000
6,269,000

2
12
(3)
4
2
54

3
23

53,000
357,165

1
1
4

230,000
1,776,500
2,066,500

37
27
4

2,172,000
4,166,880
210,000

36
23
4

13
6
-

509,700
954,120.60
-

4
3
-

68

6,548,880

63

19

1,463,821

7

งบประมาณ
(บาท)
273,660

โครงการ/
กิจกรรม
ที่ไม.ได
ดําเนินการ

ยุทธศาสตร8การพัฒนา/แผนงาน

4. ยุทธศาสตร8การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอย.าง
ยั่งยืน
4.1 เคหะและชุมชน
รวม
รวมทั้งหมด
คิดเปFนรอยละ

โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(พ.ศ.2561-2564)
ที่บรรจุในป 2561

จํานวน
โครงการ
ที่อนุมัติ
งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม
ที่ดําเนินการ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

6
6
178

550,000
550,000
24,496,380

5
5
135
75.84

42
31.10

หมายเหตุ (3) หมายถึงโครงการทีด่ ําเนินการโดยชุมชน/หมู@บ4าน ไม@ได4ใช4งบประมาณเทศบาล

งบประมาณ
(บาท)

1,820,986

โครงการ/กิจกรรม
ที่อยู.ระหว.างดําเนินการ
จํานวน
โครงการ

1
1
13
9.62

งบประมาณ
(บาท)

15,000
15,000
3,241,210

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

โครงการ/
กิจกรรม
ที่ไม.ได
อนุมัติ
งบประมาณ
จํานวน
โครงการ

4
4
76
56.29

51,000
51,000
3,950,110

7
5.18

1
1
40
22.47

โครงการ/กิจกรรม
ที่ยังไม.ไดดําเนินการ

โครงการ/
กิจกรรม
ที่ไม.ได
ดําเนินการ

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่ (พ.ศ.2561-2564) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1
(ตั้งแต.วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)
เทศบาลตําบลป2าติ้ว อําเภอป2าติ้ว จังหวัดยโสธร
โครงการพัฒนาสําหรับองค8กรปกครองส.วนทองถิ่นดําเนินการ

ยุทธศาสตร8การพัฒนา/แผนงาน

1. ยุทธศาสตร8ส.งเสริมภาคการเกษตร การ
พัฒนาแหล.งน้ํา และโครงสรางพื้นฐานที่ได
มาตรฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.2 แผนงานการเกษตร
รวม
2. ยุทธศาสตร8ส.งเสริมคุณภาพชีวิต
วัฒนธรรม ประเพณี การคา
และการท.องเที่ยว
2.1 แผนงานบริหารทั่วไป
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
2.3 แผนงานสาธารณสุข

โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(พ.ศ.2561-2564)
ที่บรรจุในป 2561

จํานวน
โครงการ
ที่อนุมัติ
งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม
ที่ดําเนินการ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

โครงการ/
กิจกรรม
ที่ไม.ได
อนุมัติ
งบประมาณ
จํานวน
โครงการ

480,000
480,000

6
2
8

1,468,000
70,000
1,583,000

1
-

22
1
23

60,000

1
7
6

40,000
395,000
50,000

1
-

1
2

โครงการ/กิจกรรม
ที่อยู.ระหว.างดําเนินการ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

29
4
33

10,248,500
360,000
10,608,500

7
3
10

-

-

1
1

1
16
14

40,000
1,085,000
495,000

1
15
12

7
4

119,046
52,724

2

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ/กิจกรรม
ที่ยังไม.ไดดําเนินการ

โครงการ/
กิจกรรม
ที่ไม.ได
ดําเนินการ

ยุทธศาสตร8การพัฒนา/แผนงาน

2.4 แผนงานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห(
2.5 แผนงานสร4างความเข4มแข็งของชุมชน
2.6 แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
2.7 แผนงานการพาณิชย(
2.8 แผนงานงบกลาง
รวม
3. ยุทธศาสตร8การบริหารองค8กรตาม
หลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี และ
ยกระดับการศึกษาสู.ความเปFนเลิศ
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
3.2 แผนงานการศึกษา
3.3 แผนงานการสร4างความเข4มแข็งของ
ชุมชน
รวม

โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(พ.ศ.2561-2564)
ที่บรรจุในป 2561

จํานวน
โครงการ
ที่อนุมัติ
งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม
ที่ดําเนินการ
งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ
1

โครงการ/
กิจกรรม
ที่ไม.ได
อนุมัติ
งบประมาณ
จํานวน
โครงการ
-

253,450
469,000

1

2

1
25

50,000
1,531,110

3

5

336,870
45,000
-

16
14
4

541,000
224,000
65,000

2
-

1
4
-

381,870

34

830,000

2

5

โครงการ/กิจกรรม
ที่อยู.ระหว.างดําเนินการ
จํานวน
โครงการ
-

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ/กิจกรรม
ที่ยังไม.ไดดําเนินการ

จํานวน
โครงการ
4

งบประมาณ
(บาท)
430,000

จํานวน
โครงการ
4

จํานวน
โครงการ
-

จํานวน
โครงการ
3

2
15

120,000
1,984,000

1
6

12,365
90,030

-

-

1
6

4
2
58

410,000
1,600,000
616,400

2
10
(3)
4
2
50

3
21

53,000
327,165

1
1
4

230,000
1,776,500
2,066,500

35
26
4

2,132,000
3,546,880
210,000

34
22
4

12
6
-

499,700
954,120.60
-

4
2
-

65

5,888,880

60

18

1,453,821

6

งบประมาณ
(บาท)
273,660

โครงการ/
กิจกรรม
ที่ไม.ได
ดําเนินการ

ยุทธศาสตร8การพัฒนา/แผนงาน

4. ยุทธศาสตร8การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอย.าง
ยั่งยืน
4.1 เคหะและชุมชน
รวม

โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(พ.ศ.2561-2564)
ที่บรรจุในป 2561

จํานวน
โครงการ
ที่อนุมัติ
งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม
ที่ดําเนินการ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

6
6
162

550,000
550,000
23,211,380

5
5
125

39

งบประมาณ
(บาท)

1,780,986

โครงการ/กิจกรรม
ที่อยู.ระหว.างดําเนินการ
จํานวน
โครงการ

1
1
12

งบประมาณ
(บาท)

15,000
15,000
2,943,370

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

โครงการ/
กิจกรรม
ที่ไม.ได
อนุมัติ
งบประมาณ
จํานวน
โครงการ

4
4
71

51,000
51,000
3,950,110

6

1
1
34

โครงการ/กิจกรรม
ที่ยังไม.ไดดําเนินการ

โครงการ/
กิจกรรม
ที่ไม.ได
ดําเนินการ

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตําบลป)าติ้ว
โครงการพัฒนาสําหรับองค/กรปกครองส0วนทองถิ่นดําเนินการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1
(ตั้งแต0วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)
เทศบาลตําบลป)าติ้ว อําเภอป)าติ้ว จังหวัดยโสธร
เทศบาลตํ า บลปาติ้ ว ไดจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาทองถิ่ น สี่ ป (พ.ศ.2561-2564) และเพิ่ ม เติ ม
เปลี่ยนแปลง จํานวน 1 ฉบับ โดยไดนําโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ไปจัดสรรงบประมาณใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และนําไปสู5การปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลเป9นรูปธรรม จากการประเมินผลโดยการวัดเชิง
ปริมาณ สําหรับโครงการพัฒนาที่องค<กรปกครองส5วนทองถิ่นดําเนินการ ปรากฏผลการดําเนินการดังนี้
1. ยุทธศาสตร/ส0งเสริมภาคการเกษตรการพัฒนาแหล0งน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ทั้งหมด 29 โครงการ อนุมัติงบประมาณ 7 โครงการ
ไม0ไดอนุมัติงบประมาณ 22 โครงการ ดังนี้
โครงการ/กิจกรรม ที่อยู0ระหว0างดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 1 480,000.-บาท
ดังนี้
1. โครงการก5 อสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 18 ม. 12 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร งบประมาณ
480,000.-บาท (เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1)
โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม0ไดดําเนินการ จํานวน 6 โครงการ งบประมาณ 1,468,000.-บาท ดังนี้
1. โครงการวางท5อระบายน้ํา คสล. ถนนเทศบาล 8 หมู5 4 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร งบประมาณ
373,000.-บาท (แผนการดําเนินงานเดือน ม.ค.-เม.ย.61)
2. โครงการก5 อสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 8 ม. 5 ต.โพธิ์ ไทร อ.ปาติ้ ว จ.ยโสธร งบประมาณ
344,000.-บาท (แผนการดําเนินงานเดือน ม.ค.-พ.ค.61 อยู5ระหว5างการแกไขปริมาณงาน)
3. โครงการวางท5อระบายน้ํา คสล. ถนนเทศบาล 6 หมู5 4 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร งบประมาณ
34,700.-บาท (แผนการดําเนินงานเดือน พ.ย.60-ม.ค.61)
4. โครงการวางท5 อ ระบายน้ํ า ถนนเทศบาล 5 ม. 5 ต.โพธิ์ ไ ทร อ.ปาติ้ ว จ.ยโสธร งบประมาณ
273,000.-บาท (แผนการดําเนินงานเดือน ม.ค.-พ.ค.61)
5. โครงการวางท5อระบายน้ํา คสล. ซอยเทศบาล 4 หมูที่ 12 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร งบประมาณ
96,000.-บาท (แผนการดําเนินงานเดือน ม.ค.-พ.ค.61)
6. โครงการจัดทําและวางระบบผังเมืองในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว งบประมาณ 35,000.-บาท (แผนการ
ดําเนินงานเดือน ต.ค.60-ก.ย.61)
โครงการ/กิจกรรม ที่ไม0ไดอนุมัติงบประมาณ จํานวน 22 โครงการ ดังนี้
1. โครงการก5อสรางถนน คสล.ซอยเทศบาล 11 ม. 4 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร

2. โครงการก5อสรางถนน คสล. เชื่อมระหว5าง ม.5-ม.12 (วัดปาสุริยาลัย)
3. โครงการก5อสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 13 ม. 12 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร
4. โครงการวางท5อระบายน้ํา คสล.ซอยเทศบาล 3 ม. 12 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร
5. โครงการก5อสรางปGายเขตเทศบาล
6. โครงการวางท5อระบายน้ํา คสล. ซอยเทศบาล 16 ม.4 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร
7. โครงการก5อสรางอาคารอเนกประสงค<
8. โครงการก5อสรางถนน คสล.ซอยเทศบาล 17 ม. 4 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร
9. โครงการก5อสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 13/1 หมู5 12 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร
10. โครงการก5อสรางรั้วอาคารหองสมุดศูนย<ไอทีและเรียนรูชุมชน
11. โครงการก5อสรางถนน คสล.ซอยเทศบาล 12/1 ม. 12 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร
12. โครงการก5อสรางรั้ว คสล. ศาลาประชาคม หมู5 4
13. โครงการขยายไหล5ทาง คสล.ซอยเทศบาล 4 ม. 4 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร
14. โครงการก5อสรางถนน คสล. ถนนเทศบาล 12/2 ม.12 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร
15. โครงการขยายไหล5ทาง คสล. ซอยเทศบาล 8 ม.5 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร
16. โครงการขยายไหล5ทาง คสล. ซอยเทศบาล 14 ม.5 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร
17. โครงการขยายไหล5ทาง คสล. ถนนเทศบาล 5 ม.5 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร (ศูนย<ไอที-บาน
หนองสําโรง)
18. โครงการก5อสรางกันสาดบังแดด ศาลาประชาคม ม.4 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร
19. โครงการจัดทําปGายซอย/ถนนในเขตเทศบาล
20. โครงการก5อสรางถนน คสล. ถนนเทศบาล 7 ม. 4 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร
21. โครงการก5อสรางถนนลูกรังเรียบคลองวังกะละ ม. 12, 5
22. โครงการก5อสรางทางเชื่อมระหว5างถนนอรุณประเสริฐกับถนนทางเขาหมู5บาน ในเขตเทศบาล
ตําบลปาติ้ว ม. 4, 5
(โครงการที่ 1-22 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1)
1.2 แผนงานการเกษตร ทั้ ง หมด 4 โครงการ อนุ มั ติ ง บประมาณ 3 โครงการ ไม0 ไ ดอนุ มั ติ
งบประมาณ 1 โครงการ ดังนี้
โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม0ไดดําเนินการ จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 70,000.-บาท ดังนี้
1. โครงการส5งเสริมการเกษตรแนวทฤษฎีใหม5 ไร5นาสวนผสม เกษตรนวัตกรรมใหม5ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 20,000.-บาท (แผนการดําเนินงานเดือน ธ.ค.60-ม.ค.61) รอเงินงบประมาณ
2. โครงการผลิตปุMยอินทรีย< งบประมาณ 50,000.-บาท แผนการดําเนินงานเดือน ธ.ค.60-ม.ค.61)
รองบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม ที่ไม0ไดดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 20,000.-บาท ดังนี้
1. โครงการรณรงค<ไถกลบตอซังลดการใชสารเคมี งบประมาณ 20,000.-บาท ( เนื่องจาก สตง.ทักทวง)

โครงการ/กิจกรรม ที่ไม0ไดอนุมัติงบประมาณ จํานวน 1 โครงการ ดังนี้
1. โครงการ “น้ําคือชีวิต ศาสตร<พระราชาสู5แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ”
2. ยุทธศาสตร/การส0งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การคา การท0องเที่ยว
2.1 แผนงานบริหารทั่วไป ทั้งหมด 1 โครงการ อนุมัติงบประมาณ 1 โครงการ ดังนี้
โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม0ไดดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 40,000.-บาท ดังนี้
1. โครงการประชาสัมพันธ<กิจกรรม/งานประเพณี/วัฒนธรรมทองถิ่น/รวมถึงประชาสัมพันธ<หน5วยงาน
เทศบาลตําบลปาติ้ว งบประมาณ 40,000.-บาท
2.2 แผนงานการรั ก ษาความสงบภายใน ทั้ ง หมด 16 โครงการ อนุ มั ติ ง บประมาณ 15
โครงการ ไม0ไดอนุมัติงบประมาณ 1 โครงการ ดังนี้
โครงการ/กิจกรรม ที่ดําเนินการแลว จํานวน 7 โครงการ งบประมาณ 119,046.-บาท ดังนี้
1. โครงการฝRกอบรมเยาวชนปGองกันและแกไขปSญหายาเสพติดในชุมชนในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว
งบประมาณ 40,875.-บาท
2. โครงการกิจกรรมวัน อปพร. งบประมาณ 11,370.-บาท
3. โครงการ อปพร.รักษาความสงบเรียบรอยในงานประเพณีบุญเดือนสาม งบประมาณ 13,550.-บาท
4. โครงการใหบริการการแพทย<ฉุกเฉิน งบประมาณ 10,000.-บาท
5. โครงการปGองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช5วงเทศกาลปใหม5 งบประมาณ 21,801.-บาท
6. โครงการปGองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการเตรียมความพรอมในการปGองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยตลอดปงบประมาณ
7. โครงการปGองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว งบประมาณ 21,450.-บาท
(ดําเนินการแลวในส5วนการฝR กอบรมฯ และในช5วงเปVดภาคเรีย นจะมี การจัด อปพร.จัดการจราจรบริ เ วณ
ดานหนาโรงเรียนปาติ้วร5มโพธาภินันท<นุกูล)
(โครงการที่ 6-7 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564)ครั้งที่ 1)
โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม0ไดดําเนินการ จํานวน 7 โครงการ งบประมาณ 395,000.-บาท ดังนี้
1. โครงการกิจกรรมเดินรณรงค<วันต5อตานยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) งบประมาณ 10,000.-บาท
(แผนการดําเนินงานเดือน มิ.ย.61)
2. ฝRกซอมแผนปGองกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณ 15,000.-บาท (แผนการดําเนินงาน
เดือน ต.ค.60,พ.ค.61)
3. โครงการปGองกันและแกไขปSญหาน้ําท5วมขังในเขตเทศบาล งบประมาณ 20,000.-บาท (แผนการ
ดําเนินงานเดือน มี.ค.-ก.ย.61)
4. โครงการฝRกอบรมทบทวน อปพร. เทศบาลตําบลปาติ้ว งบประมาณ 90,000.-บาท (แผนการ
ดําเนินงานเดือน พ.ค.61)

5. โครงการปGองกัน และลดอุบัติเ หตุ ทางถนนช5ว งเทศกาลสงกรานต< งบประมาณ 25,000.-บาท
(แผนการดําเนินงานเดือน เม.ย.61)
6. โครงการติดตั้งกลองวงจรปVดในชุมชนเขตเทศบาลตํ าบลปาติ้ว งบประมาณ 180,000.-บาท
(แผนการดําเนินงานเดือน ก.ค.-ก.ย.61)
7. โครงการปGองกันและแกไขปSญหายาเสพติด งบประมาณ 40,000.-บาท (แผนการดําเนินงานเดือน
ต.ค.60-ก.ย.61) ยังไม5ไดรับแจงการจัดสรรงบประมาณจากกรมส5งเสริมการปกครองทองถิ่น
โครงการ/กิจกรรม ที่ไม0ไดดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 50,000.-บาท ดังนี้
1. โครงการปGองกันและบรรเทาภัยหนาว งบประมาณ 50,000.-บาท (เนื่องจากจ.ยโสธรไม5ได
ประกาศเป9นพื้นที่ประสบภัยหนาว)
โครงการ/กิจกรรม ที่ไม0ไดอนุมัติงบประมาณ จํานวน 1 โครงการ
1. โครงการฝRกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ อปพร. เทศบาลตําบลปาติ้ว
2.3 แผนงานสาธารณสุข ทั้งหมด 14 โครงการ อนุมัติงบประมาณ 12 โครงการ ไม0ไดอนุมัติ
งบประมาณ 2 โครงการ ดังนี้
โครงการ/กิจกรรม ที่ดําเนินการแลว จํานวน 4 โครงการ งบประมาณ 52,724.-บาท ดังนี้
1. โครงการควบคุ ม โรคพิ ษ สุ นั ข บา งบประมาณ 29,310.-บาท (คณะกรรมการติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลปาติ้วเสนอแนะใหเทศบาลเพิ่มมาตรการในการดูแลหรือกําจัดสุนัขและ
แมวจรจัดในเขตเทศบาล)
2. โครงการตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง งบประมาณ 5,000.-บาท
3. โครงการควบคุมโรควัณโรค/โรคเอดส<ในชุมชน งบประมาณ 4,900.-บาท
4. โครงการแอโรบิกเพื่อสุขภาพ งบประมาณ 13,514.-บาท
โครงการ/กิจกรรม ที่อยู0ระหว0างดําเนินการ จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 60,000.-บาท ดังนี้
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานสาธารณสุข งบประมาณ 20,000.-บาท
2. โครงการรณรงค<ปGองกันโรคไขเลือดออก งบประมาณ 40,000.-บาท
โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม0ไดดําเนินการ จํานวน 6 โครงการ งบประมาณ 50,000.-บาท ดังนี้
1. โครงการส5งเสริมสุขภาพอนามัยแม5และเด็ก งบประมาณ 5,000.-บาท (แผนการดําเนินงานเดือน
ส.ค.61)
2. โครงการควบคุมโรคระบาดในชุมชน(ตามช5วงที่ระบาด) งบประมาณ 10,000.-บาท (แผนการ
ดําเนินงานเดือน ต.ค.60-ก.ย.61)
3. โครงการอนามัยโรงเรียน งบประมาณ 5,000.-บาท (แผนการดําเนินงานเดือน ก.ค.61)
4.โครงการตรวจคัดมะเร็งปากมดลูก/มะเร็งเตานม งบประมาณ 15,000.-บาท (แผนการดําเนินงาน
เดือน ธ.ค.60)
5. โครงการรณรงค<และส5งเสริมการตรวจสุขภาพประจําป งบประมาณ 5,000.-บาท (แผนการ
ดําเนินงานเดือน ก.ย.61)

6. โครงการส5งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ งบประมาณ 10,000.-บาท (แผนการดําเนินงาน
เดือน ต.ค.60-ก.ย.61)
โครงการ/กิจกรรม ที่ไม0ไดอนุมัติงบประมาณ จํานวน 2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการปรับปรุง/ซ5อมแซมศูนย<สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)
2. โครงการส5งเสริมสุขภาพจิตผูสูงอายุ
2.4 แผนงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห/ ทั้งหมด 4 โครงการ อนุมัติงบประมาณ 4 โครงการ
ดังนี้
โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม0ไดดําเนินการ จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ 273,660 .-บาท ดังนี้
1. โครงการสงเคราะห<ศพผูยากไร งบประมาณ 20,000.-บาท (แผนการดําเนินงานเดือน ต.ค.60ก.ย.61)
2. โครงการบานมั่นคงเพื่อคนยากจน งบประมาณ 100,000.-บาท (แผนการดําเนินงานเดือน ม.ค.ก.ย.61) คณะกรรมการแจงเร5งรัดการดําเนินโครงการฯ
3. สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาล งบประมาณ 153,660.-บาท (แผนการดําเนินงาน
เดือน ก.ย.61)
โครงการ/กิจกรรม ที่ไม0ไดดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 50,000.-บาท ดังนี้
1. โครงการจั ด หาเครื่ อ งนุ5 ง ห5 ม กั น หนาวใหกั บ ผู สู ง อายุ , ผู พิ ก ารและผู ยากไรในเขตเทศบาล
งบประมาณ 50,000.-บาท (เนื่องจาก จ.ยโสธรไม5ไดประกาศเป9นพื้นที่ประสบภัยหนาว)
2.5 แผนงานสรางความเขมแข็ ง ของชุ ม ชน ทั้ ง หมด 2 โครงการ อนุ มั ติ ง บประมาณ 2
โครงการ ไม0ไดอนุมัติ 1 โครงการ ดังนี้
โครงการ/กิจกรรม ที่ดําเนินการแลว จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 12,365.-บาท ดังนี้
1. โครงการส5งเสริมอาชีพใหกับประชาชนในเขตเทศบาล งบประมาณ 12,365.-บาท
โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม0ไดดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 253,450.-บาท ดังนี้
2. โครงการติดตั้งระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย< (พาราโบราโดม) งบประมาณ 253,450.-บาท
(งบประมาณเทศบาล 90,000.-บาท งบประมาณกระทรวงพลังงาน 164,742.-บาท) กรมพัฒนาพลังงานฯ ยัง
ไม5แจงการสมัครเขาร5วมโครงการฯ
2.6 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ทั้งหมด 15 โครงการ อนุมัติงบประมาณ 10
โครงการ ดําเนินการโดยไม0ใชงบประมาณเทศบาล 3 โครงการ ไม0ไดอนุมัติงบประมาณ 2 โครงการ ดังนี้
โครงการ/กิจกรรม ที่ดําเนินการแลว จํานวน 6 โครงการ งบประมาณ 90,030.-บาท ดังนี้
1. โครงการจัดการแข5งขันกีฬา งบประมาณ 58,800.-บาท
2. โครงการจัดงานวันเด็กแห5งชาติ งบประมาณ 16,770.-บาท
3. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง งบประมาณ 14,460.-บาท

โครงการ/กิจกรรม ที่ดําเนินการโดยไม0ใชงบประมาณเทศบาล จํานวน 3 โครงการ ดังนี้
1. โครงการจั ด งานประเพณี บุญ มหาชาติ (บุ ญ ผะเหวด) (ดํ า เนิ น การโดยชุมชน/หมู5 บาน ไม5 ไดใช
งบประมาณเทศบาล)
2. โครงการจัด งานประเพณีปV ด ทองรอยพระพุทธบาทจํา ลองและปVด ทองรู ปเหมื อนหลวงปู โพธา
ภินันท<นุกูล (บุญเดือนสาม) (ดําเนินการโดยชุมชน/หมู5บาน ไม5ไดใชงบประมาณเทศบาล)
3. สืบสาน ทํานุบํารุงจารีตประเพณีการไหวและบวงสรวงปูตาของทองถิ่น/ส5งเสริมประเพณีไหวปูตา
(ดําเนินการโดยชุมชน/หมู5บาน ไม5ไดใชงบประมาณเทศบาล)
โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม0ไดดําเนินการ จํานวน 6 โครงการ งบประมาณ 469,000.-บาท ดังนี้
1. สนับสนุนอุปกรณ<กีฬาเครื่องออกกําลังกายใหแก5ชุมชนและสวนสาธารณะ งบประมาณ 50,000.-บาท
(แผนการดําเนินงานเดือน มี.ค.61) รอเงินงบประมาณ
2. โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ําศาลหลักเมืองและรดน้ําขอพรผูสูงอายุ งบประมาณ 50,000.-บาท
(แผนการดําเนินงานเดือน เม.ย.61)
3. โครงการแข5งขันกีฬาเด็กปฐมวัย งบประมาณ 8,000.-บาท (แผนการดําเนินงานเดือน มี.ค.61) เลื่อน
แผนการดําเนินงานเนื่องจากเดือนมีนาคมมีภารกิจมาก
4. โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ งบประมาณ 350,000.-บาท (แผนการดําเนินงานเดือน พ.ค.-มิ.ย.
61)
5. โครงการพาบุตรหลานเขาวัด งบประมาณ 6,000.-บาท (แผนการดําเนินงานเดือน พ.ค.-ก.ค.61)
6. จัดทําเอกสารแนะนําแหล5งท5องเที่ยวในทองถิ่น งบประมาณ 5,000.-บาท (แผนการดําเนินงานเดือน
เม.ย.61)
โครงการ/กิจกรรม ที่ไม0ไดดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 10,000.-บาท
1. โครงการจัดการแข5งขันกี ฬาภายในเทศบาลตําบลปาติ้ว งบประมาณ 10,000.-บาท (แผนการ
ดําเนินงานเดือน ธ.ค.60-ม.ค.61) เนื่องจากติดขัดขอระเบียบ
โครงการ/กิจกรรม ที่ไม0ไดอนุมัติงบประมาณ จํานวน 2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการจัดงานประเพณีแห5เทียนพรรษา
2. โครงการปรับปรุงพื้นสนามและรั้วเหล็กโปร5ง สนามฟุตซอลหลังตลาดสดเทศบาล
2.7 แผนงานการพาณิชย/ ทั้งหมด 4 โครงการ อนุมัติงบประมาณ 4 โครงการ ดังนี้
โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม0ไดดําเนินการ จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ 53,000.-บาท ดังนี้
1. โครงการตรวจสุขาภิบาลสถานประกอบการ งบประมาณ 8,000.-บาท (แผนการดําเนิน งาน
เดือน ก.ย.61)
2. โครงการอบรมผูประกอบการตลาดสด งบประมาณ 30,000.-บาท (แผนการดําเนินงานเดือน
ม.ค.61)
3. โครงการอบรมผูประกอบการรานคา/แผงลอย งบประมาณ 15,000.-บาท (แผนการดําเนินงาน
เดือน ธ.ค.60)

โครงการ/กิจกรรม ที่อยู0ระหว0างดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 230,000.-บาท
ดังนี้
1. ปรับปรุงอาคารเพิงพักขางตลาดสดเทศบาล/ต5อเติมอาคารปVZงย5างตลาดสดเทศบาล งบประมาณ
230,000.-บาท
2.8 แผนงานงบกลาง ทั้งหมด 2 โครงการ อนุมัติงบประมาณ 2 โครงการ ดังนี้
โครงการ/กิจกรรม ที่อยู0ระหว0างดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 1,776,500.-บาท
ดังนี้
1. ใหการสงเคราะห<ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส<และผูดอยโอกาส งบประมาณ 1,776,500.-บาท
โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม0ไดดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 50,000.-บาท ดังนี้
1. โครงการปรับปรุงการจราจรในเขตเทศบาล งบประมาณ 50,000.-บาท (แผนการดําเนินงาน
เดือน ต.ค.60-ก.ย.61)
3. ยุทธศาสตร/การบริหารองค/กรตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี และยกระดับสถานศึกษาสู0ความ
เปGนเลิศ
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ทั้งหมด 35 โครงการ อนุมัติงบประมาณ 34 โครงการ ไม0ได
อนุมัติงบประมาณ 1 โครงการ ดังนี้
โครงการ/กิจกรรม ที่ดําเนินการแลว จํานวน 12 โครงการ งบประมาณ 499,700 .-บาท ดังนี้
1. โครงการจัดงานวันขึ้นปใหม5 งบประมาณ 12,000.-บาท
2. โครงการจัดกิจกรรมวันปVยมหาราช งบประมาณ 2,500.-บาท
3. วันทองถิ่นไทย (ไม5ไดใชงบประมาณ)
4. โครงการ/กิจกรรมสําคัญต5างตามนโยบายจังหวัดและรัฐบาล
4.1 โครงการเตรียมการและสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ งบประมาณ 230,545.-บาท
4.2 โครงการคลองสวย น้ํ าใส คนไทยมี ความสุ ขและบู รณาการกํ า จัด ผักตบชวารูปแบบ
ประชารัฐ งบประมาณ 8,125.-บาท
5. โครงการฝRกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผูบริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล งบประมาณ 93,350.-บาท
6. โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานพนักงานเทศบาล/พนักงานจาง งบประมาณ 151,660.-บาท
7. สนับสนุนการดําเนินงานของศูนย<ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตําบลปาติ้ว (ไม5ไดใชงบประมาณ)
8. โครงการส5 ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด ทํ า แผนชุ ม ชน แทรกเนื้ อ หาการอบรมตามโครงการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพและส5งเสริมการมีส5วนร5วมของคณะกรรมการชุมชน
9. โครงการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล
10. กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

11. โครงการเสริสรางความซื่อสัตย< สุจริต และปลูกฝSงทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการต5อตานการทุจริต
(โครงการที่ 9-11 ดําเนินการโดยแทรกเนื้อหาการอบรมตามตามโครงการฝRกอบรมและศึกษาดูงาน
คณะผูบริหารพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง)
12. กิจกรรมการติดปGายประชาสัมพันธ<กรณีพบเห็นการทุจริต งบประมาณ 1,520.-บาท
(โครงการที่ 9-12 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1)
โครงการ/กิจกรรม ที่อยู0ระหว0างดําเนินการ จํานวน 4 โครงการ งบประมาณ 331,870.-บาท
ดังนี้
1. โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย งบประมาณ 150,000.-บาท
2. โครงการประชุ ม สั ม มนาทางวิ ช าการเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพและส5 ง เสริ ม การมี ส5 ว นร5 ว มของ
คณะกรรมการชุมชน งบประมาณ 31,870.-บาท
(โครงการที่ 1 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1)
3. โครงการประชาสัมพันธ<การจัดเก็บรายไดของเทศบาลประจําป งบประมาณ 10,000.-บาท
4. โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย<สิน งบประมาณ 140,000.-บาท
โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม0ไดดําเนินการ จํานวน 16 โครงการ งบประมาณ 541,000.-บาท ดังนี้
1. โครงการจัดงานวันเทศบาล งบประมาณ 8,000.-บาท (แผนการดําเนินงานเดือน เม.ย.61)
2. โครงการจัดงานวันแม5แห5งชาติ 12 สิงหา งบประมาณ 20,000.-บาท (แผนการดําเนินงานเดือน
(ส.ค.61)
3. โครงการ/กิจกรรมปกปGองสถาบัน งบประมาณ 20,000.-บาท (แผนการดําเนินงานเดือน ต.ค.60ก.ย.61)
4. โครงการทองถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ<พื้นที่สีเขียว งบประมาณ 5,000.-บาท (แผนการดําเนินงาน
เดือน มิ.ย.-ส.ค.61)
5. จั ด หาพวงมาลั ย ช5 อ ดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลาฯลฯ งบประมาณ 3,000.-บาท
(แผนการดําเนินงานเดือน ต.ค.60-ก.ย.61)
6. โครงการอบรมผูประกอบการคาภายในเทศบาล งบประมาณ 15,000.-บาท (แผนการดําเนินงาน
เดือน มิ.ย.61)
7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได งบประมาณ 15,000.-บาท (แผนการดําเนินงาน
เดือน ส.ค.-ก.ย.61)
8. โครงการบริการเต็มที่จัดเก็บภาษีถึงบานประจําป งบประมาณ 15,000.-บาท (แผนการดําเนินงาน
เดือน มิ.ย.-ส.ค.61)
9. โครงการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป งบประมาณ 20,000.-บาท (แผนการดําเนินงาน
เดือน ต.ค.60-ก.ย.61)
10. โครงการเทศบาลพบประชาชน งบประมาณ 45,000.-บาท (แผนการดําเนินงานเดือน มี.ค.พ.ค.61)

11. โครงการติดตั้งอินเตอร<เน็ตชุมชน งบประมาณ 30,000.-บาท (แผนการดําเนินงานเดือน ก.ค.ก.ย.61)
12. โครงการ “รักษ<น้ํา รักปา รักษาแผ5นดิน” งบประมาณ 10,000.-บาท (แผนการดําเนินงานเดือน
ต.ค.60-ก.ย.61)
13. โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจาอยู5หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูล งบประมาณ 50,000.-บาท (แผนการดําเนินงานเดือน ก.ค.61)
14. มาตรการส5งเสริมและพัฒนาเครือข5ายดานการปGองกันการทุจริต งบประมาณ 5,000.-บาท
(แผนการดําเนินงานเดือน ธ.ค.-มี.ค.61)
15. โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล งบประมาณ 120,000.-บาท
(แผนการดําเนินงานเดือน ต.ค.60-ก.ย.61)
16. มาตรการ “จั ด ทํ า คู5 มื อ การปG อ งกั น ผลประโยชน< ทั บ ซอน” งบประมาณ 10,000.-บาท
(แผนการดําเนินงานเดือน ส.ค.-ก.ย.61)
(โครงการที่ 12-16 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1)
โครงการ/กิจกรรม ที่ไม0ไดดําเนินการ จํานวน 2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการจัดงานวันพ5อแห5งชาติ (เนื่องจากอยู5ในหวงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม
ศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ)
2. โครงการจั ด กิ จ กรรมวั น คลายวั น สวรรคตขององค< ส มเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พลอดุ ล ยเดช
บรมนาถบพิ ต ร (เนื่ องจากอยู5 ในหวงการจั ด งานพระราชพิ ธี ถวายพระเพลิ งพระบรมศพพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ)
(โครงการที่ 2 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1)
โครงการ/กิจกรรม ที่ไม0ไดอนุมัติงบประมาณ จํานวน 1 โครงการ ดังนี้
1. โครงการจัดส5งนักกีฬาเขาร5วมแข5งขันกีฬาทองถิ่นทองที่สัมพันธ<
3.2 แผนงานการศึกษา ทั้งหมด 26 โครงการ อนุมัติงบประมาณ 22 โครงการ ไม0อนุมัติ
งบประมาณ 4 โครงการ ดังนี้
โครงการ/กิจกรรม ที่ดําเนินการแลว จํานวน 6 โครงการ งบประมาณ 954,120.60.-บาท ดังนี้
1. โครงการสนับสนุนค5าใชจ5ายการบริหารสถานศึกษา งบประมาณ 625,800.-บาท
2. โครงการบริหารงานหองสมุดไอทีและศูนย<เรียนรูชุมชน งบประมาณ 60,671.-บาท
3. โครงการจัดหาบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณ 5,400.-บาท
4. โครงการวันไหวครู (ไม5ใชงบประมาณ)
5. โครงการจัดประชุมผูปกครอง งบประมาณ 2,000.-บาท
6. จัดหาอาหารเสริมนม งบประมาณ 260,249.60
โครงการ/กิจกรรม ที่อยู0ระหว0างดําเนินการ จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 45,000.-บาท ดังนี้
1. โครงการปSจฉิมนิเทศ งบประมาณ 5,000.-บาท

2. โครงการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลปาติ้ว งบประมาณ 40,000.-บาท
โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม0ไดดําเนินการ จํานวน 14 โครงการ งบประมาณ 224,000.-บาท ดังนี้
1. โครงการสนับสนุนพัฒนาคุณภาพผูเรียน งบประมาณ 10,000.-บาท (แผนการดําเนินงานเดือน
พ.ค.-ก.ย.61)
2. โครงการจัดทําแผนการศึกษา งบประมาณ 5,000.-บาท (แผนการดําเนินงานเดือน มี.ค.-เม.ย.
61)
3. โครงการศูนย<พัฒนาเด็กเล็กแหล5งเรียนรูและการศึกษาตามอัธยาศัย งบประมาณ 4,000.-บาท
(แผนการดําเนินงานเดือน ต.ค.60-ก.ย.61)
4. โครงการศูนย<พัฒนาเด็กเล็กเทิดไทองค<ราชันย< งบประมาณ 10,000.-บาท (แผนการดําเนินงาน
เดือน ต.ค.60-ก.พ.61,พ.ค.-ก.ย.61)
5. โครงการสนั บ สนุ น ค5 า ใชจ5 า ยในการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา งบประมาณ 40,000.-บาท
(แผนการดําเนินงานเดือน ต.ค.60-ก.พ.61,พ.ค.-ก.ย.61)
6. โครงการส5งเสริมการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก งบประมาณ 6,000.-บาท (แผนการ
ดําเนินงานเดือน ต.ค.60-ก.พ.61,พ.ค.-ก.ย.61)
7. โครงการเสริมสรางทักษะการฝRกประสบการณ<นอกสถานที่ งบประมาณ 15,000.-บาท (แผนการ
ดําเนินงานเดือน ต.ค.60-ก.พ.61,พ.ค.-ก.ย.61)
8. โครงการส5งเสริมทักษะ ศิลปะ ดนตรี กีฬาและนันทนาการ งบประมาณ 5,000.-บาท (แผนการ
ดําเนินงานเดือน ต.ค.60-ก.พ.61,พ.ค.-ก.ย.61)
9. โครงการวัฒนธรรมตามวิธีไทย งบประมาณ 5,000.-บาท
10. โครงการเรียนรูคู5ภูมิปSญญา งบประมาณ 5,000.-บาท (แผนการดําเนินงานเดือน ต.ค.60-ก.พ.
61,พ.ค.-ก.ย.61)
11. โครงการการแต5งกายตามวิถีไทย งบประมาณ 4,000.-บาท (แผนการดําเนินงานเดือน ต.ค.60ก.พ.61,พ.ค.-ก.ย.61)
12. โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล5นและปรับปรุงภูมิทัศน< งบประมาณ 110,000.-บาท (แผนการ
ดําเนินงานเดือน ต.ค.60-ก.ย.61)
13. โครงการศูนย<เด็กปลอดโรค งบประมาณ 5,000.-บาท (แผนการดําเนินงานเดือน ต.ค.60-ก.พ.
61,พ.ค.-ก.ย.61)
14. โครงการวันสําคัญของชาติ งบประมาณ 5,000.-บาท (แผนการดําเนินงานเดือน ต.ค.60-ก.พ.
61,พ.ค.-ก.ย.61)
โครงการที่ไม5ไดดําเนินการในหวงเดือนต.ค.60-ก.พ.61 เนื่องจากรอเงินงบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม ที่ไม0ไดอนุมัติงบประมาณ จํานวน 4 โครงการ ดังนี้
1. โครงการก5อสรางสระว5ายน้ําศูนย<พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปาติ้ว ศูนย<2
2. โครงการก5อสรางโครงหลังคาอเนกประสงค< ระหว5างศูนย<พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปาติ้ว 1,2
3. โครงการก5อสรางหองน้ําอาคารหองสมุดศูนย<ไอทีและเรียนรูชุมชน ม. 5 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร

4. โครงการก5อสราง ต5อเติม ซ5อมแซมศูนย<พัฒนาเด็กเล็ก
3.3 แผนงานการสรางความเขมแข็งของชุมชน
โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม0ไดดําเนินการ จํานวน 4 โครงการ งบประมาณ 65,000.-บาท ดังนี้
1. โครงการจั ด ทํ า ปG า ยคณะกรรมการชุ มชน/ปG า ยบาน งบประมาณ 24,000.-บาท (แผนการ
ดําเนินงานเดือน มิ.ย.-ก.ย.61)
2. โครงการจั ด เก็ บ ขอมู ล พื้ น ฐานการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาเทศบาล งบประมาณ 30,000.-บาท
(แผนการดําเนินงานเดือน มี.ค.-ก.ค.61)
3. โครงการจัดทําบัญชีครัวเรือน งบประมาณ 6,000.-บาท (แผนการดําเนินงานเดือน ม.ค.-มี.ค.
61) รอเงินงบประมาณ
4. โครงการจัดทําแผนที่เดินดินชุมชนเทศบาลตําบลปาติ้ว งบประมาณ 5,000.-บาท (แผนการ
ดําเนินงานเดือน เม.ย.-มิ.ย.61)
4. ยุทธศาสตร/การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอย0างยั่งยืน
4.1 แผนงานเคหะชุ มชน ทั้ งหมด 6 โครงการ อนุ มัติ งบประมาณ 5 โครงการ ไม0 อนุ มั ติ
งบประมาณ 1 โครงการ ดังนี้
โครงการ/กิจกรรม ที่อยู0ระหว0างดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 15,000.-บาท ดังนี้
1. โครงการชุมชนจัดการขยะครบวงจร งบประมาณ 15,000.-บาท
โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม0ไดดําเนินการ จํานวน 4 โครงการ งบประมาณ 51,000.-บาท ดังนี้
1. โครงการกําจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล งบประมาณ 15,000.-บาท (แผนการดําเนินงานเดือน
ต.ค.60-ก.ย.61)
2. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข5ายเฝGาระวังสิ่งแวดลอม งบประมาณ 15,000.-บาท (แผนการ
ดําเนินงานเดือน ก.ย.61)
3. โครงการรณรงค<ติดตั้งบ5อดักไขมันในสถานประกอบการ งบประมาณ 15,000.-บาท (แผนการ
ดําเนินงานเดือน ธ.ค.60-ม.ค.61)
4. โครงการชุมชนรักษ<สะอาด งบประมาณ 6,000.-บาท (แผนการดําเนินงานเดือน ต.ค.60-ก.ย.61)
โครงการ/กิจกรรม ที่ไม0ไดอนุมัติงบประมาณ จํานวน 1 โครงการ ดังนี้
1. โครงการขุดลอกท5อระบายน้ําในเขตเทศบาล

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่ (พ.ศ.2561-2564) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1
(ตั้งแต-วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)
เทศบาลตําบลป2าติ้ว อําเภอป2าติ้ว จังหวัดยโสธร
โครงการพัฒนาสําหรับอุดหนุนองค8กรปกครองส-วนทองถิ่น ส-วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค8กรประชาชน

ยุทธศาสตร8การพัฒนา/แผนงาน

โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(พ.ศ.2561-2564)
ที่บรรจุในป 2561
จํานวน
โครงการ

1. ยุทธศาสตร8ส-งเสริมภาคการเกษตร การ
พัฒนาแหล-งน้ํา และโครงสรางพื้นฐานที่ได
มาตรฐาน
1.1 แผนงานเคหะชุมชน
1.2 แผนงานการพาณิชย
รวม
2. ยุทธศาสตร8ส-งเสริมคุณภาพชีวิต
วัฒนธรรม ประเพณี การคา
และการท-องเที่ยว
2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
2.2 แผนงานสาธารณสุข
2.3 แผนงานสร(างความเข(มแข็งของชุมชน
2.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
รวม

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ
ที่อนุมัติ
งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม
ที่ดําเนินการ

จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม
ที่อยู-ระหว-างดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม
ที่ไม-ไดดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

โครงการ/
กิจกรรม
ที่ไม-ได
อนุมัติ
งบประมาณ
จํานวน
โครงการ

โครงการ/
กิจกรรม
ที่ไม-ได
ดําเนินการ

5
2
7

270,000
250,000
520,000

3
3

-

-

-

-

3
3

120,000
120,000

-

2
2
4

1
2
1
2

15,000
40,000
10,000
40,000

1
1
2

1
1

10,000
20,000

-

-

1
1

15,000
20,000

-

1
1
-

6

105,000

30,000

-

-

35,000

-

2

4

2

2

ยุทธศาสตร8การพัฒนา/แผนงาน

โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(พ.ศ.2561-2564)
ที่บรรจุในป 2561
จํานวน
โครงการ

3. ยุทธศาสตร8การบริหารองค8กรตาม
หลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี และ
ยกระดับการศึกษาสู-ความเปDนเลิศ
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
3.2 แผนงานการศึกษา

รวม
รวมทั้งหมด

2
1
3
16

งบประมาณ
(บาท)

40,000
620,000
660,000
1,285,000

จํานวน
โครงการ
ที่อนุมัติ
งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม
ที่ดําเนินการ

จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

2
1
3
10

1
1
3

งบประมาณ
(บาท)

10,000
10,000
40,000

โครงการ/กิจกรรม
ที่อยู-ระหว-างดําเนินการ
จํานวน
โครงการ

1
1
1

งบประมาณ
(บาท)

297,840
297,840
297,840

โครงการ/กิจกรรม
ที่ไม-ไดดําเนินการ
จํานวน
โครงการ

5

งบประมาณ
(บาท)

155,000

จํานวน
โครงการ

โครงการ/
กิจกรรม
ที่ไม-ได
อนุมัติ
งบประมาณ
จํานวน
โครงการ

1
1
1

6

โครงการ/
กิจกรรม
ที่ไม-ได
ดําเนินการ

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตําบลป)าติ้ว
โครงการพัฒนาสําหรับอุดหนุนองค/กรปกครองส0วนทองถิ่น ส0วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค/กรประชาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1
(ตั้งแต0วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)
เทศบาลตําบลป)าติ้ว อําเภอป)าติ้ว จังหวัดยโสธร
เทศบาลตําบลปาติ้ว ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) และเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง
จํานวน 1 ฉบับ โดยไดนําโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ไปจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ.
2561 และนําไปสู5การปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลเป9นรูปธรรม จากการประเมินผลโดยการวัดเชิงปริมาณ สําหรับอุดหนุน
องค=กรปกครองส5วนทองถิ่น ส5วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค=กรประชาชน ปรากฏผลการดําเนินการดังนี้
1. ยุทธศาสตร/ส0งเสริมภาคการเกษตรการพัฒนาแหล0งน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน ทั้งหมดจํานวน 5 โครงการ อนุมัติงบประมาณ 3 โครงการ ไม0ไดอนุมัติ
งบประมาณ 2 โครงการ ดังนี้
โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม0ไดดําเนินการ จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ 120,000.-บาท ดังนี้
1. โครงการขยายเขตไฟฟDาสาธารณะ ซอยเทศบาล 4 ม.12 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร งบประมาณ
30,000.-บาท
2. โครงการขยายเขตไฟฟDาสาธารณะ ซอยเทศบาล 16 ม.4 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร งบประมาณ
20,000.-บาท
3. โครงการขยายเขตไฟฟDาสาธารณะ ถนนเทศบาล 6 ม.12 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร งบประมาณ
70,000.-บาท
(โครงการที่ 3 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1)
โครงการ/กิจกรรม ที่ไม0ไดอนุมัติงบประมาณ จํานวน 2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการขยายเขตไฟฟDาสาธารณะ ถนนเทศบาล 5 ม.12 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร
2. โครงการขยายเขตไฟฟDาสาธารณะ ถนนเทศบาล 9 ม.12 และซอยเทศบาล 18/2 ม.12 ต.โพธิ์ไทร อ.ปา
ติ้ว จ.ยโสธร
1.2 แผนงานการพาณิชย/ โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดจํานวน 2 โครงการ ไม0ไดอนุมัติงบประมาณ 2
โครงการ ดังนี้
1. โครงการขยายเขตน้ําประปา ซอยเทศบาล 6 ม.5 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร
2. โครงการขยายเขตน้ําประปา ซอยเทศบาล 5 ม.5 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร

2. ยุทธศาสตร/การส0งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การคา การท0องเที่ยว
2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ทั้งหมด 1 โครงการ อนุมัติงบประมาณ 1 โครงการ ดังนี้
โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม0ไดดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 15,000.-บาท ดังนี้
1. โครงการปDองกันและแกไขปJญหายาเสพติด งบประมาณ 15,000.-บาท
2.2 แผนงานสาธารณสุข ทั้งหมด 1 โครงการ อนุมัติงบประมาณ 1 โครงการ ดังนี้
โครงการ/กิจกรรม ที่ดําเนินการแลว จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 50,000.-บาท ดังนี้
1. โครงการบริจาคโลหิต งบประมาณ 10,000.-บาท
2.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ทั้งหมด 1 โครงการ ไม0ไดอนุมัติ 1 โครงการ ดังนี้
1. โครงการอุดหนุนกลุ5มสตรีในชุมชน
2.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ทั้งหมด 2 โครงการ อนุมัติงบประมาณ 2 โครงการ
ดังนี้
โครงการ/กิจกรรม ที่ดําเนินการแลว จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 20,000.-บาท ดังนี้
1. โครงการส5งเสริมและอนุรักษ=ภูมิปJญญาทองถิ่นดานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นของสภาวัฒนธรรมอําเภอปาติ้ว
งบประมาณ 20,000.-บาท
โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม0ไดดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 20,000.-บาท ดังนี้
1. โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร งบประมาณ 20,000.-บาท
3. ยุทธศาสตร/การบริหารองค/กรตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี และยกระดับสถานศึกษาสู0ความเปDน
เลิศ
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ทั้งหมด 2 โครงการ อนุมัติงบประมาณ 2 โครงการ ดังนี้
โครงการ/กิจกรรม ที่ดําเนินการแลว จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 10,000 .-บาท ดังนี้
1. โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและวันสําคัญ งบประมาณ 10,000.-บาท
โครงการ/กิจกรรม ที่ไม0ไดดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 30,000.-บาท ดังนี้
1. โครงการสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานศู น ย= ร วมขอมู ล ข5 า วสารการจั ด ซื้ อ จั ด จางของ อปท.ระดั บ อํ า เภอ
งบประมาณ 30,000.-บาท (เนื่องจากศูนย=รวมขอมูลข5าวสารการจัดซื้อจัดจางของ อปท.ระดับอําเภอยกเลิ กตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว5าดวยการพัสดุของหน5วยงานบริหารราชการส5วนทองถิ่น)
3.2 แผนงานการศึกษา ทั้งหมด 1 โครงการ อนุมัติงบประมาณ 1 ดังนี้
โครงการ/กิจกรรม ที่อยู0ระหว0างดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 297,840.-บาท ดังนี้
1. โครงการจัดหาอาหารกลางวัน งบประมาณ 297,840.-บาท

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตําบลป)าติ้ว
บัญชีครุภัณฑ2
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1
(ตั้งแต4วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)
เทศบาลตําบลป)าติ้ว อําเภอป)าติ้ว จังหวัดยโสธร
ตามที่ เทศบาลตําบลปาติ้ว ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) และเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง จํานวน 1 ฉบับ โดยไดนําโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ไปจัดสรรงบประมาณใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และนําไปสู5การปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลเป9นรูปธรรม จากการประเมินผลโดยการวัดเชิง
ปริมาณ บัญชีครุภัณฑ@ ปรากฏผลการดําเนินการดังนี้
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ดําเนินการแลว 11 รายการ งบประมาณ 110,050.-บาท
1. เครื่องคอมพิวเตอร@สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 16,000.-บาท
2. เครื่องพิมพ@ชนิดเลเซอร@/ชนิดLEDขาวดํา(18หนาต5อนาที) จํานวน1เครื่อง
งบประมาณ 3,300.-บาท
3. เครื่องคอมพิวเตอร@สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 22,000.-บาท
4. โตJะสําหรับวางคอมพิวเตอร@ จํานวน 1 ตัว
งบประมาณ 850.-บาท
5. มาหินอ5อน จํานวน 1 ชุด
งบประมาณ 1,900.-บาท
6. โตJะอเนกประสงค@ ขนาด 75x180 ซม.จํานวน 10 ตัว
งบประมาณ 29,000.-บาท
7. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส5วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 1
เครื่อง
งบประมาณ 21,000.-บาท
8. โทรศัพท@สํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง
งบประมาณ 2,500.-บาท
9. พัดลมตั้งพื้น จํานวน 4 ตัว
งบประมาณ 4,000.-บาท
10. พัดลมติดผนัง จํานวน 3 ตัว
งบประมาณ 4,500.-บาท
11. เกาอี้นวมขาเหล็ก จํานวน 10 ตัว
งบประมาณ 5,000.-บาท
(ครุภัณฑ@ลําดับที่ 4-11 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1)
อยู4ระหว4างดําเนินการ 2 รายการ งบประมาณ
1. ชุดไมล@ประชุมไรสาย (ชุดควบคุมพรอมไม 16 ตัว)
งบประมาณ 57,000.-บาท
2. ครุภัณฑ@ยานพาหนะขนส5งรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 2,000 ซีซีแบบดับเบิ้ลแคบ จํานวน 1 คัน
งบประมาณ 722,000.- บาท
3. เกาอี้ประชุมพนักพิง จํานวน 12 ตัว
งบประมาณ 19,200.-บาท
(ครุภัณฑ@ลําดับที่ 3 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1)
ไม4ไดอนุมัติงบประมาณ 7 รายการ
1.เกาอี้พลาสติก จํานวน 100 ตัว ตัวละ 260 บาท

2. จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม5นอยกว5า 18.5 นิ้ว จํานวน 1 จอ
3. กลองดิจิตอล จํานวน 1 ตัว
4. กลองดิจิตอล จํานวน 1 ตัว
5. เครื่องคอมพิวเตอร@สําหรับงานสํานักงานจอขนาดไม5นอยกว5า 19 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
6. เครื่องคอมพิวเตอร@โนJตบุค สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง
7. โทรทัศน@ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366x768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1
เครื่อง
(ครุภัณฑ@ลําดับที่ 5-7 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1)
แผนงานรักษาความสงบภายใน
ดําเนินการแลว 4 รายการ งบประมาณ 56,500.-บาท
1. วงลอเก็บสายดับเพลิงสําหรับติดตั้ง บนรถบรรทุกน้ําจํานวน 1 ชุด
งบประมาณ 30,000.-บาท
2. ถังน้ําแบบพลาสติก ขนาดความจุ2,000 ลิตร จํานวน 3 ถัง งบประมาณ 19,200.-บาท
3. เครื่องสํารองไฟฟSา ขนาด 800 VAจํานวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 2,800.-บาท
4. ตูเก็บเอกสาร จํานวน 1 ตู
งบประมาณ 4,500.-บาท
(ครุภัณฑ@ลําดับที่ 3-4 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1)
ยังไม4ไดดําเนินการ 2 รายการ งบประมาณ 120,000.-บาท
1. แท5นพลาสติกกั้นจราจร(แบริเออร@)ขนาด 50x100x80 ซม.จํานวน 100 อัน
งบประมาณ 70,000.-บาท
(แผนการดําเนินงานเดือน กรกฎาคม 2561)
2. สัญญาณไฟกระพริบ จํานวน 2 อัน
งบประมาณ 50,000.-บาท
(แผนการดําเนินงานเดือน กรกฎาคม 2561)
(ครุภัณฑ@ลําดับที่ 1-2 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1)
แผนเคหะและชุมชน
ดําเนินการแลว 1 รายการ งบประมาณ 59,200.-บาท
1. จัดซื้อถังขยะ
งบประมาณ 59,200.-บาท
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ไม4ไดอนุมัติงบประมาณ 1 รายการ
1. โตJะปVงปอง จํานวน 3 โตJะๆ ละ 15,000.-บาท
(เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1)

แผนงานการศึกษา
ดําเนินการแลว 2 รายการ งบประมาณ 38,400.-บาท
1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส5วนชนิ ดติ ดตั้ งพื้ นหรื อชนิ ดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู
จํานวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 32,400.-บาท
2. เต็นท@กระโจม ขนาด 2x3 เมตร จํานวน 3 หลัง
งบประมาณ 6,000.-บาท
(เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1)
ไม4ไดอนุมัติงบประมาณ 2 รายการ
1. รถจักรยานยนต@ ขนาด 110 ซีซีแบบเกียร@ธรรมดา จํานวน 1 คัน
2. จัดหารถบรรทุก 6 ลอ จํานวน 1 คัน
แผนงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห2
ยังไม4ไดดําเนินการ 1 รายการ งบประมาณ 90,000.-บาท
1. เครื่องกรองน้ํา จํานวน 3 เครื่อง
งบประมาณ 90,000.-บาท
(เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1) (แผนการดําเนินงาน ต.ค.-ธ.ค.60)
แผนงานการเกษตร
ไม4ไดอนุมัติงบประมาณ 1 รายการ
1. เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน1 เครื่อง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ไม4ไดอนุมัติงบประมาณ 6 รายการ
1. ตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 ตู
2. เครื่องคอมพิวเตอร@สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง
3. จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม5นอยกว5า 18.5 นิ้ว จํานวน 1 จอ
4. เครื่องสกัดคอนกรีต จํานวน 1 เครื่อง
5. เครื่องเชื่อมไฟฟSา จํานวน 1 เครื่อง
6. ชุดตัด/เชื่อมแกJส พรอมอุปกรณ@ จํานวน 1 ชุด

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตําบลป)าติ้ว
โครงการพัฒนาสําหรับประสานโครงการพัฒนาองค/การบริหารส0วนจังหวัด/จังหวัด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1
(ตั้งแต0วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)
เทศบาลตําบลป)าติ้ว อําเภอป)าติ้ว จังหวัดยโสธร
เทศบาลตํ า บลปาติ้ ว ไดจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาทองถิ่ น สี่ ป (พ.ศ.2561-2564) และเพิ่ ม เติ ม
เปลี่ยนแปลง จํานวน 1 ฉบับ โดยไดนําโครงการสําหรับประสานโครงการพัฒนาองค2การบริหารส3วนจังหวัด/
จังหวัด ประสานโครงการพัฒนาองค2การบริหารส3วนจังหวัด/จังหวัด เพื่อนําไปสู3การปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลเป9น
รูปธรรม จากการประเมินผลโดยการวัดเชิงปริมาณ โครงการพัฒนาสําหรับประสานโครงการพัฒนาองค2 การ
บริหารส3วนจังหวัด/จังหวัด ปรากฏผลการดําเนินการดังนี้
1. ยุทธศาสตร/ส0งเสริมภาคการเกษตรการพัฒนาแหล0งน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ทั้งหมด 17 โครงการ ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ 5
โครงการ ไม0ไดสนับสนุนงบประมาณ 12 โครงการ ดังนี้
โครงการที่ดําเนินการแลว จํานวน 1 โครงการ ดังนี้
1. โครงการก3อสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 18 หมู3ที่ 4 งบประมาณ 929,000.-บาท (เงิ น
อุดหนุนเฉพาะกิจ ดําเนินการแลว)
2.
โครงการปรั บ ปรุ ง ผิ ว จราจรแอสฟD ล ท2 ติ ก คอนกรี ต ถนนเทศบาล 6 พรอมเสนจราจร
งบประมาณ 800,000.-บาท (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
โครงการที่อยู0ระหว0างดําเนินการ จํานวน 3 โครงการ ดังนี้
1. โครงการก3อสรางถนนเทศบาล 5 ม.5 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร (ทางไปบานหนอง
สําโรง) (งบประมาณอําเภอปาติ้ว)
2. โครงการก3อสรางทางเทาพรอมวางท3อระบายน้ําถนนอรุณประเสริฐ (งบประมาณแขวง
ทางหลวงยโสธร )
3. โครงการก3 อสรางถนนลาดยางทั บ คอนกรี ต ถนนเทศบาล 8(ทางเขา อบต.โพธิ์ ไทร)
(งบประมาณอําเภอปาติ้ว)
โครงการที่ไม0ไดดําเนินการ จํานวน 17 โครงการ
1. โครงการก3อสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 4ม.12 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร
2. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟDลต2ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 2 พรอมเสนจราจร
3. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟDลต2ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 6(ทางไปบานปาตอง) พรอมเสนจราจร
4. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟDลต2ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 1 พรอมเสนจราจร
5. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟDลต2ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 2 พรอมเสนจราจร
6. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟDลต2ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 5 พรอมเสนจราจร

7. โครงการขุดลอกและปรับปรุงภูมิทัศน2ลําหวยวังกะละ ม.5 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร
8. โครงการก3อสรางถนน คสล.ถนนเทศบาล 5 หมู3ที่ 5
9. โครงการก3อสรางจุดพักรถ ม.5 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร
10. โครงการก3อสรางถนน คสล.ทางไปภูดิน หมู3ที่ 5 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร
11. โครงการวางท3อระบายน้ํา คสล. ขางถนนอรุณประเสริฐ (จากถนนเขาวัดปาติ้ว-ซอยหนองบัวแดง)
12. โครงการวางท3อระบายน้ํา คสล.ขางถนนอรุณประเสริฐ (จากศูนย2อปพร.-ร3องคอม)
13.โครงการก3อสรางอาคารเอนกประสงค2
14.โครงการก3อสรางท3อเหลี่ยม คสล. หมู3ที่ 5 (ทางไปบานหนองสําโรง)
15.โครงการก3อสรางท3อเหลี่ยม คสล. ลําหวยวังกะละ ม. 12 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร (ไปบาน
หนองสําโรง ม.8 ต.โคกนาโก)
16.โครงการก3อสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 13 หมู3ที่ 12 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร
17.โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟKาดวยเซลล2แสงอาทิตย2 บนหลังคาอาคารเทศบาลตําบลปาติ้ว
2. ยุทธศาสตร/การพัฒนาส0งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีการคาและการท0องเที่ยว
2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
อยู0ระหว0างดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ
1. ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร(สี่แยกไฟแดง) ดําเนินการโดยแขวงทางหลวงยโสธร
ไม0ไดดําเนินการ จํานวน 3 โครงการ
1. ติดตั้งกลองตรวจจับความเร็ว
2. ติดตั้งไปจํากัดความเร็ว
3. โครงการติดตั้งกลองวงจรปNดในชุมชนในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว
2.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ไม0ไดดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ
1. โครงการก3อสรางอาคารศูนย2การเรียนรูเกษตรนวัตกรรมใหม3 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยู3หัว
2.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ไม0ไดดําเนินการ จํานวน 2 โครงการ
1. โครงการก3อสรางสวนสุขภาพและปรับปรุงภูมิทัศน2สระน้ําบริเวณหนาโรงเรียนปาติ้ววิทยา
2. โครงการก3อสรางลานกีฬา

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่ (พ.ศ.2561-2564) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1
(ตั้งแต-วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)
เทศบาลตําบลป2าติ้ว อําเภอป2าติ้ว จังหวัดยโสธร
โครงการพัฒนาสําหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด/องค9การบริหารส-วนจังหวัด

ยุทธศาสตร9การพัฒนา/แผนงาน

1. ยุทธศาสตร9ส-งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนา
แหล-งน้ํา และโครงสรางพืน้ ฐานที่ไดมาตรฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รวม
2. ยุทธศาสตร9ส-งเสริมคุณภาพชีวิต
วัฒนธรรม ประเพณี การคา
และการท-องเที่ยว
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
2.6 แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
รวม
รวมทั้งหมด

หมายเหตุ ไม'รวมคํานวณร*อยละ

โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(พ.ศ.2561-2564)
ที่บรรจุในป 2561

โครงการ/กิจกรรม
ที่ดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม
ที่อยู-ระหว-างดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม
ที่ไม-ไดดําเนินการ

จํานวนโครงการ

จํานวนโครงการ

จํานวนโครงการ

จํานวนโครงการ

18
18

2
2

3
3

13
13

4
2

-

1
-

3
2

6
24

2

1
4

5
18

หมายเหตุ

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่ (พ.ศ.2561-2564) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1
(ตั้งแต-วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)
เทศบาลตําบลป2าติ้ว อําเภอป2าติ้ว จังหวัดยโสธร
บัญชีครุภัณฑ;

ยุทธศาสตร;การพัฒนา/แผนงาน

โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(พ.ศ.2561-2564)
ที่บรรจุในป 2561

จํานวน
โครงการ
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
20
2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน
6
3.แผนงานเคหะชุมชน
1
4.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
1
5. แผนงานการศึกษา
4
1
6.แผนงานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห0
7.แผนงานการเกษตร
1
8.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
6
รวม
40
หมายเหตุ ไม4รวมคํานวณร7อยละ

งบประมาณ
(บาท)
10,266,680
459,300

1,582,400

9,500
65,300
-

จํานวน
โครงการ
ที่อนุมัติ
งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม
ที่ดําเนินการ

จํานวน
โครงการ
13
6
1
1
2
1

จํานวน
โครงการ
11
4
1
2
-

23

18

โครงการ/กิจกรรม
ที่อยู-ระหว-างดําเนินการ

งบประมาณ
จํานวน
(บาท)
โครงการ
110,050
2
56,500
59,200
38,400
-

264,150

2

โครงการ/กิจกรรม
ที่ยังไม-ไดดําเนินการ

งบประมาณ จํานวน
(บาท)
โครงการ
779,000
2
1

779,000

3

งบประมาณ
(บาท)
120,000
90,000

210,000

จํานวน
โครงการ
-

โครงการ/
กิจกรรม
ที่ไม-ได
อนุมัติ
งบประมาณ
จํานวน
โครงการ
7
1
2
-

0

1
6
17

โครงการ/
กิจกรรม
ที่ไม-ได
ดําเนินการ

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตําบลป)าติ้ว
โครงการพัฒนาสําหรับองค/กรปกครองส0วนทองถิ่นดําเนินการโดยไม0ใชงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1
(ตั้งแต0วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)
เทศบาลตําบลป)าติ้ว อําเภอป)าติ้ว จังหวัดยโสธร
เทศบาลตํ า บลปาติ้ ว ไดจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาทองถิ่ น สี่ ป (พ.ศ.2561-2564) และเพิ่ ม เติ ม
เปลี่ยนแปลง จํานวน 1 ฉบับ โดยไดนําโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ไปจัดสรรงบประมาณใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และนําไปสู5การปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลเป9นรูปธรรม จากการประเมินผลโดยการวัดเชิง
ปริมาณ สําหรับโครงการพัฒนาที่องค<กรปกครองส5วนทองถิ่นดําเนินการโดยไม5ใชงบประมาณ ปรากฏผลการ
ดําเนินการดังนี้
1. ยุทธศาสตร/การบริหารองค/กรตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี และยกระดับสถานศึกษาสู0ความ
เป@นเลิศ
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ทั้งหมด 19 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ที่ดําเนินการแลว จํานวน 14 โครงการ ดังนี้
1. มาตรการส5งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค<กรปกครองส5วนทองถิ่น
2. กิจกรรมประกาศเจตจํานงต5อตานการทุจริตของผูบริหารองค<กรปกครองส5วนทองถิ่น
3. การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ
4. กิจกรรมเผยแพร5ขอมูลข5าวสารการจัดซื้อจัดจาง
5. มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลและหัวหนาส5วนราชการ
6. มาตรการจัดตั้งศูนย<ดํารงธรรมเทศบาลตําบลปาติ้ว
7. การเผยแพร5ขอมูลข5าวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย<สินของเทศบาล และการรับเรื่อง
รองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง
8. การรายงานผลการใชจ5ายเงินใหประชาชนไดรับทราบ
9. มาตรการแต5งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลปาติ้ว
10. กิจกรรมจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
11. มาตรการ แต5งตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อรองเรียน
12. กิจกรรมลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
13. มาตรการแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
14. มาตรการ “สรางความโปร5งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ที่อยู0ระหว0างดําเนินการ จํานวน 3 โครงการ ดังนี้
1. มาตรการใหความร5วมมือกับหน5วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค<กรอิสระ
2. มาตรการ การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลปาติ้ว
3. มาตรการปรับปรุงศูนย<ขอมูลข5าวสารของเทศบาลตําบลปาติ้วใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ที่ยังไม0ไดดําเนินการ จํานวน 2 โครงการ ดังนี้
1. มาตรการส5งเสริมใหประชาชนมีส5วนร5วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุ แต5งตั้ง การโอน ยาย (ยังไม5มีกรณีบรรจุ แต5งตั้ง การโอน ยาย แต5มีการประกาศเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลใหประชาชนรับทราบ)
2. กิจกรรม สํารวจความพึงพอใจ

