
สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
(ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)
เทศบาลตำบลปาต้ิว  อำเภอปาต้ิว  จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตรการพัฒนา/
แผนงาน

โครงการ/กิจกรรม
ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน

(พ.ศ.2561-2565)
บรรจุในป 2564

จำนวน
โครงการ
อนุมัติ

งบประมาณ

จำนวน
งบประมาณ
ที่อนุมัติ

โครงการ/กิจกรรม
ดำเนินการแลว

โครงการ/กิจกรรม
อยูระหวางดำเนินการ

โครงการ/กิจกรรม
ยังไมไดดำเนินการ

โครงการ/กิจกรรม
ไมไดดำเนินการ

โครงการ/
กิจกรรม

ไมไดอนุมัติ
งบประมาณ

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
บาท

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จำนวน
โครงการ

1. ยุทธศาสตรสงเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหลงน้ำ และโครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดมาตรฐาน
1.1 แผนงานเคหะชุมชน 3 90,000 3 90,000 - - - - 3 90,000 - - -

1.2 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

26 8,412,100 7 2,870,400 1 425,000 1 182,000 4 741,400 1 1,519,000 19

1.3 แผนงานการเกษตร 4 360,000 4 210,000 - - - - 4 210,000 - - -
รวม 33 8,862,100 14 3,170,400 1 425,000 1 182,000 11 1,041,400 1 1,519,000 19

2. ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การคาและการทองเที่ยว
2.1 แผนงานบริหารทั่วไป 1 100,000 1 30,000 1 8,028 - - - - - - -
2.2 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

18 1,220,000 16 627,000 3 6,895 - - 10 520,000 3 70,000 2

2.3 แผนงานสาธารณสุข 20 6,250,000 18 365,000 3 113,800 - - 15 295,000 - - 2
2.4 แผนงานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห

5 562,000 5 282,230 2 25,000 - - 2 210,230 1 30,000 -

2.5 แผนงานสราง
ความเขมแข็งของชุมชน

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

2.6 แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ

19 4,868,000 14 1,761,000 1 114,752 1 999,840 4 91,000 8 528,000 5

2.7 แผนงานการเกษตร 1 150,000 - - - - - - - - - - 1
2.8 แผนงานการพาณิชย 3 60,000 3 60,000 - - - - 3 60,000 - - -
2.9 แผนงานงบกลาง 2 3,950,000 2 4,027,600 2 2,063,550 - - - - - - -

รวม 72 17,400,000 60 7,176,830 12 2,332,025 1 999,840 35 1,200,230 12 628,000 12
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ยุทธศาสตรการพัฒนา/
แผนงาน

โครงการ/กิจกรรม
ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน

(พ.ศ.2561-2565)
บรรจุในป 2564

จำนวน
โครงการ
อนุมัติ

งบประมาณ

จำนวน
งบประมาณ
ท่ีอนุมัติ

โครงการ/กิจกรรม
ดำเนินการแลว

โครงการ/กิจกรรม
อยูระหวางดำเนินการ

โครงการ/กิจกรรม
ยังไมไดดำเนินการ

โครงการ/กิจกรรม
ไมไดดำเนินการ

โครงการ/
กิจกรรม

ไมไดอนุมัติ
งบประมาณ

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
บาท

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จำนวน
โครงการ

3. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีและยกระดับการศึกษาสูความเปนเลิศ
3.1 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป

57 2,502,000 55 1,759,574 30 679,749.50 7 26,000 14 757,000 4 42,000 2

3.2 แผนงานการศึกษา 25 4,892,080 23 3,997,830 6 1,082,905.54 1 5,000 16 1,533,000 - - 2
3.3 แผนงานการสราง
ความเขมแข็งของชุมชน

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

รวม 87 7,624,080 83 5,809,404 38 1,762,655.04 8 31,000 33 2,319,000 4 42,000 4
4. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
4.2แผนงานเคหะและชุมชน 6 550,000 6 805,000 1 466,406 - - 5 135,000 - - -
4.1 แผนงานการเกษตร 1 50,000 1 50,000 1 - - - - - - - -

รวม 7 600,000 7 855,000 2 466,406 - - 5 135,000 - - -
รวมท้ังสิ้น 199 34,486,180 164 17,891,634 53 4,986,086 10 1,212,840 84 4,695,230 17 2,189,000 35

รอยละการดำเนินการ 82.41 32.31 6.10 51.21 10.36 17.58



ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลปาต้ิว
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม  2564)

เทศบาลตำบลปาต้ิว  อำเภอปาต้ิว  จังหวัดยโสธร
โครงการสำหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนินการ

  เทศบาลตำบลปาติ้วไดทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) เปนแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลปาติว้ ประกาศใชเมือ่วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 และได
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2564) จำนวน 6 ฉบับ เพื่อใหมีความสอดคลองและ
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำปจังหวัด แผนปฏิบัติ
ราชการประจำปกลุมจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่
ไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดใหกับประชาชน ทั้งนี้เพ่ือประโยชนในการประสาน
แผนพัฒนาทองถิ่นกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
0810.3/ว 2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562

จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน
(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลปาติ ้ว  แยกตามยุทธศาสตรการพัฒนา สรุปผลการดำเนินการประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2564 (ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม  2564) ปรากฏดังนี้

1. ยุทธศาสตรสงเสริมภาคการเกษตรการพัฒนาแหลงน้ำ และโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน โครงการกิจกรรมท้ังหมด 3 โครงการ อนุมัติ 3 โครงการ ไมไดอนุมัติ -
โครงการ
โครงการ/กิจกรรม  ยังไมไดดำเนินการ  จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 90,000.-บาท  ดังน้ี

1. โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ถนนเทศบาล 5(ทางไปภูดิน) หมูที่ 5 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอปาติ้ว
จังหวัดยโสธร (แผนการดำเนินงานเดอืนเมษายน-กันยายน 2564) งบประมาณ 20,000.-บาท
 2. โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ซอยเทศบาล 18/4 หมูที ่4 ตำบลโพธ์ิไทร อำเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร
(แผนการดำเนินงานเดือนเมษายน-กันยายน 2564)   งบประมาณ 50,000.-บาท

3. โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ซอยเทศบาล 18 หมูที ่4 ตำบลโพธิไ์ทร อำเภอปาติ้ว จังหวัด
ยโสธร  (แผนการดำเนินงานเดือนเมษายน-กันยายน 2564)  งบประมาณ 20,000.-บาท

1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  โครงการกิจกรรมทั้งหมด 26 โครงการ อนุมัติ 7 โครงการ ไมได
อนุมัติ 19 โครงการ
โครงการ/กิจกรรม  ดำเนนิการแลว  จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 425,000.-บาท  ดังนี้
1.โครงการกอสรางทางเดิน,วิ่ง รอบหนองหัวลิง หมู 12 ตำบลโพธิ์ไทรอำเภอปาต้ิว จังหวัดยโสธร
         งบประมาณ  425,000.-บาท
โครงการ/กิจกรรม  อยูระหวางดำเนินการ  จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 182,000.-บาท  ดังน้ี
1.โครงการวางทอระบายน้ำ คสล. ซอยเทศบาล 18 หมู 4 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร
         งบประมาณ 182,000.-บาท
โครงการ/กิจกรรม  ยังไมไดดำเนินการ  จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 741,400.-บาท  ดังน้ี
1. โครงการจัดทำและวางระบบผังเมอืงในเขตเทศบาลตำบลปาติ้ว   งบประมาณ  35,000.-บาท
   (แผนการดำเนินงานเดือนตุลาคม 2563-กันยายน 2564)

/2. โครงการ...
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2. โครงการขยายไหลทาง คสล. ถนนเทศบาล 5 หมู 5 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร
(ศูนยไอที-บานหนองสำโรง)      งบประมาณ  282,000.-บาท
   (แผนการดำเนินงานเดือนธันวาคม 2563-มิถุนายน 2564)
3. โครงการขยายไหลทาง คสล. ซอยเทศบาล 12 หมูที่ 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร
   (แผนการดำเนินงานเดือนธันวาคม 2563-มิถุนายน 2564)  งบประมาณ 197,700.-บาท
4.โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนเทศบาล 7 หมู 4 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร
   (แผนการดำเนินงานเดือนธันวาคม 2563-มิถุนายน 2564)  งบประมาณ 226,700.-บาท
โครงการ/กิจกรรม  ไมไดดำเนินการ  จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 1,519,000.-บาท  ดังน้ี
1. โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค     งบประมาณ  1,519,000.-บาท
    (โอนเงินงบประมาณไปโครงการกอสรางอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปาติ้ว)
โครงการ/กิจกรรม  ท่ีไมไดอนุมัติงบประมาณ  จำนวน  19  โครงการ
1. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 4/1 หมู 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร
         งบประมาณ 930,000.-บาท
2. โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยเทศบาล 12/1 หมู 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร
         งบประมาณ 294,000.-บาท
3. โครงการกอสรางรั้วรอบหนองหัวลิง หมู 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร
         งบประมาณ 290,000.-บาท
4. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 18 หมู 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร
         งบประมาณ 500,000.-บาท
5. โครงการกอสรางศาลาที่พักผูโดยสาร ภายในเขตเทศบาลตำบลปาติ้ว  งบประมาณ 55,600.-บาท
6. โครงการวางทอระบายน้ำ คสล.ซอยเทศบาล 3 หมูที่ 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร
         งบประมาณ 360,000.-บาท
7. โครงการกอสรางรั้วอาคารหองสมุดศูนยไอทีและเรียนรูชมุชน หมู 5 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร
        งบประมาณ 300,000.-บาท
8. โครงการกอสรางปายเขตเทศบาลตำบลปาติ้ว    งบประมาณ 350,000.-บาท
9. โครงการกอสรางทางเชื่อมระหวางถนนอรุณประเสริฐกับถนนทางเขาหมูบาน ในเขตเทศบาลตำบลปาติ้ว
    หมูที ่4, 5         งบประมาณ 250,000.-บาท
10. โครงการวางทอระบายน้ำถนนเทศบาล 6 หมูท่ี 4 (ไปบานปาตอง) ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร
        งบประมาณ 700,000.-บาท
11. โครงการกอสรางถนนลูกรัง ซอยเทศบาล 12/2 หมู12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร
         งบประมาณ 52,000.-บาท
12. โครงการกอสรางถนนลูกรังเรียบคลองวังกะละ หมู 5 ตำบลโพธ์ิไทร อำเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร
         งบประมาณ 100,000.-บาท
13. โครงการกอสรางถนนลูกรังพรอมวางทอระบายน้ำ คสล. ถนนอรุณประเสริฐจรดถนนเทศบาล 7 หมูที ่4
ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร      งบประมาณ 274,000.-บาท
14. โครงการขยายไหลทาง คสล. ซอยเทศบาล 14 หมู 5 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร
         งบประมาณ 140,000.-บาท
15. โครงการจัดทำปายซอย/ถนนในเขตเทศบาลตำบลปาต้ิว    งบประมาณ 100,000.-บาท

/16. โครงการ...
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16. โครงการกอสรางรั้ว คสล. ศาลาประชาคม หมู 4 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร
         งบประมาณ 180,000.-บาท
17. โครงการกอสรางกันสาดบังแดด ศาลาประชาคม หมู 4 ตำบลโพธ์ิไทร อำเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร
         งบประมาณ 100,000.-บาท
18. โครงการกอสรางถนนลูกรงัจากถนนอรุณประเสริฐจรดถนนเทศบาล 2 หมูที ่4 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอปาติ้ว
จังหวัดยโสธร         งบประมาณ 150,000.-บาท
19. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 1 หมู 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร
         งบประมาณ 670,000.-บาท

1.3  แผนงานการเกษตร  โครงการกิจกรรมท้ังหมด 4  โครงการ อนุมัต ิ4 โครงการ ไมไดอนุมัติ – โครงการ
โครงการ/กิจกรรม  ยังไมไดดำเนนิการ  จำนวน  4  โครงการ งบประมาณ 210,000.-บาท  ดังน้ี

1. โครงการสงเสริมการเกษตรแนวทฤษฎีใหม ไรนาสวนผสม เกษตรนวัตกรรมใหมตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง  งบประมาณ  100,000.-บาท (แผนการดำเนินงาน  เดือนตุลาคม 2563- กันยายน 2564)

2. โครงการสงเสริมการทำเกษตรโดยใชปุยอินทรีย งบประมาณ  60,000.-บาท  (แผนการดำเนินงาน
เดือนตุลาคม 2563- กันยายน 2564)

3. โครงการรณรงคไถกลบตอซังลดการใชสารเคมี งบประมาณ  20,000.-บาท (แผนการดำเนนิงาน
เดือนกุมภาพันธ- เมษายน 2564)

4. โครงการ“น้ำคือชีวิต ศาสตรพระราชาสูแปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ งบประมาณ 30,000.-บาท
(แผนการดำเนินงาน  เดือนตลุาคม 2563- กันยายน 2564)

โครงการที ่1-4 ชะลอการดำเนินการเนื่องจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

2. ยุทธศาสตรการสงเสริมคณุภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การคา การทองเท่ียว
2.1  แผนงานบริหารท่ัวไป   โครงการกจิกรรมท้ังหมด 1  โครงการ อนุมัติ 1 โครงการ ไมไดอนุมัติ – โครงการ
โครงการ/กิจกรรม ดำเนินการแลว จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 8,028.-บาท ดังน้ี

1. โครงการประชาสัมพันธกจิกรรม/งานประเพณี/วัฒนธรรมทองถิ่น/รวมถึงประชาสมัพันธหนวยงาน
เทศบาลตำบลปาติ้ว       งบประมาณ 8,028.-บาท

(แผนการดำเนินงาน  เดือนตลุาคม 2563- กันยายน 2564 สวนหนึ่งเทศบาลไดตั้งงบประมาณในการ
จัดทำปายประชาสมัพันธอยูในตัวโครงการอยูแลว)

2.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน โครงการกิจกรรมทั้งหมด 18 โครงการ อนุมัติ 16 โครงการ
ไมไดอนุมัต ิ2 โครงการ
โครงการ/กิจกรรม  ดำเนนิการแลว จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 6,895.-บาท  ดังน้ี

1. โครงการปองกันและลดอบุัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม    งบประมาณ 6,895.-บาท
2. โครงการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน(มีการดำเนินการรบัผูบาดเจ็บจากอบุัติเหตุหรือเจ็บปวยฉุกเฉิน

ในพื้นที ่ทต.ปาติ้ว และพื้นที่ใกลเคียงตลอดปงบประมาณ 2564)
3. ฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย(ไมไดใชงบประมาณ/ดำเนินการรวมกับโรงพยาบาลปาติ้ว)

/โครงการ...
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โครงการ/กิจกรรม ยังไมไดดำเนินการ จำนวน 10 โครงการ งบประมาณ 520,000 ดังน้ี
1. โครงการฝกอบรมเยาวชนปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชนในเขตเทศบาลตำบลปาติ้ว

          งบประมาณ  50,000.-บาท
    (แผนการดำเนินงานเดือนพฤศจิกายน 2563 –มกราคม 2564 ชะลอการดำเนินการเนื่องจากการ
     แพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19))
2. โครงการกิจกรรมเดินรณรงควันตอตานยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)งบประมาณ  10,000.-บาท

     (แผนการดำเนินงาน  เดือนมิถุนายน 2564)
 3. โครงการปองกันและแกไขปญหาน้ำทวมขังในเขตเทศบาล   งบประมาณ  15,000.-บาท
             (แผนการดำเนินงาน  เดือนพฤษภาคม- กันยายน 2564)

4. โครงการปองกันและลดอบุัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต  งบประมาณ  15,000.-บาท
    (แผนการดำเนินงานเดือนเมษายน 2564)
5. โครงการติดตัง้กลองวงจรปดในชุมชนเขตเทศบาลตำบลปาติ้ว   งบประมาณ  180,000.-บาท

    (แผนการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564)
  6. โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด(อุดหนุนอำเภอปาติ้ว) งบประมาณ 5,000.-บาท
              (แผนการดำเนินงาน  เดือนตุลาคม2563-กันยายน 2564)

7. โครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย    งบประมาณ 15,000.-บาท
    (แผนการดำเนินงานเดือนตลุาคม2563-กันยายน 2564)
8. โครงการปองกันและลดอบุัติเหตุทางถนน ในเขตเทศบาลตำบลปาติ้ว   งบประมาณ 30,000.-บาท

              (แผนการดำเนินงานเดือนตุลาคม2563-กันยายน 2564)
 9. โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.)(หลักสูตรจัดตั้ง) งบประมาณ 100,000.-บาท
              (แผนการดำเนินงานเดือนพฤศจิกายน 2563-กุมภาพันธ 2564 ชะลอการดำเนินการเนื่องจาก
               การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19)

10. โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพบัิติประจำองคกรปกครองสวนทองถิน่(หลกัสูตรทบทวน)
        งบประมาณ 100,000.-บาท

              (แผนการดำเนินงานเดือนตุลาคม 2563-กันยายน 2564 จังหวัดยโสธรยังไมแจงแนวทางปฏิบัต)ิ
โครงการ/กิจกรรม ไมไดดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 70,000.-บาท ดังน้ี

1. โครงการกิจกรรมวัน อปพร.          งบประมาณ  15,000.-บาท
2. โครงการ อปพร.รักษาความสงบเรียบรอยในงานประเพณีบญุเดือนสาม งบประมาณ  15,000.-บาท

 3. โครงการปองกันและบรรเทาภัยหนาว งบประมาณ  40,000.-บาท(ไมประสบภัยหนาวในพื้นที)่
โครงการที ่1-2 ไมไดดำเนินการเนื่องจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19))

โครงการ/กิจกรรม  ท่ีไมไดอนุมัตงิบประมาณ  จำนวน  2  โครงการ ดังน้ี
1. โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ อปพร. เทศบาลตำบลปาติ้ว งบประมาณ 150,000.-บาท
2. โครงการฝกอบรมทบทวน อปพร. เทศบาลตำบลปาติ้ว  งบประมาณ 100,000.-บาท

2.3  แผนงานสาธารณสุข โครงการกิจกรรมท้ังหมด 20 โครงการ อนุมัติ 18 โครงการ ไมไดอนุมัติ 2 โครงการ
โครงการ/กิจกรรม  ดำเนนิการแลว  จำนวน 3  โครงการ งบประมาณ 113,880.-บาท  ดังน้ี

1. โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยแมและเดก็   งบประมาณ 4,950.-บาท(งบฯ สปสช.)
2. โครงการพัฒนาเพิ่มพูนความรูผูนำของชุมชนดานสาธารณสุข งบประมาณ 98,950.-บาท
3. โครงการควบคุมโรคระบาดในชุมชน(ตามชวงที่ระบาด)  งบประมาณ 9,980.-บาท

/โครงการ...
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โครงการ/กิจกรรม ยังไมไดดำเนินการ จำนวน 15 โครงการ งบประมาณ 295,000.-บาท ดังน้ี
1. โครงการรณรงคปองกันโรคไขเลอืดออก    งบประมาณ 40,000.-บาท
   (แผนการดำเนินงาน  เดือนเมษายน – มิถุนายน 2564)
2. โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา  งบประมาณ  30,000.-บาท
    (แผนการดำเนินงาน  เดือนมกราคม – มีนาคม 2564) ชะลอการดำเนินการเนื่องจากการแพร
ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
3. โครงการอนามัยโรงเรียน     งบประมาณ 5,000.-บาท
   (แผนการดำเนินงาน  เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564)
4. โครงการตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิต   งบประมาณ  5,000.-บาท
(แผนการดำเนินงาน  เดือนมกราคม-มีนาคม 2563) ชะลอการดำเนินการเนื่องจากการแพรระบาด

ของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
5. โครงการควบคุมโรควัณโรค/โรคเอดสในชุมชน    งบประมาณ  5,000.-บาท
(แผนการดำเนินงาน  เดือนมกราคม-มีนาคม 2563) ชะลอการดำเนินการเนื่องจากการแพรระบาด

ของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
6.โครงการตรวจคัดมะเร็งปากมดลูก/มะเร็งเตานม   งบประมาณ 15,000.-บาท
(แผนการดำเนินงาน  เดือนตลุาคม -ธันวาคม 2563) ชะลอการดำเนินการเนื่องจากการแพรระบาด

ของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
7. โครงการสงเสริมสุขภาพจิตผูสูงอาย ุ    งบประมาณ 30,000.-บาท
(แผนการดำเนินงาน  เดือนตลุาคม 2563-กันยายน 2564) ชะลอการดำเนินการเนื่องจากการแพร

ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
8.โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ     งบประมาณ  20,000.-บาท
(แผนการดำเนินงาน  เดือนตลุาคม 2563-กันยายน 2564) ชะลอการดำเนินการเนื่องจากการแพร

ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
9. โครงการรณรงคและสงเสริมการตรวจสุขภาพประจำป    งบประมาณ  5,000.-บาท
(แผนการดำเนินงาน  เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2564)
10. โครงการสงเสริมพฒันาคุณภาพผูสูงอาย ุ   งบประมาณ 10,000.-บาท
(แผนการดำเนินงาน  เดือน พฤศจิกายน 2563 – กุมภาพันธ 2564)
11. โครงการบรจิาคโลหิต (อุดหนุนอำเภอปาติ้ว)   งบประมาณ 10,000.-บาท
(อำเภอปาติ้วยังไมขอรับการอุดหนุนเงินงบประมาณ ในป 2564)
12. โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค   งบประมาณ  50,000.-บาท
(แผนการดำเนินงาน  เดือนตลุาคม 2563-กันยายน 2564) ชะลอการดำเนินการเนื่องจากการแพร

ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
13. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน    งบประมาณ  30,000.-บาท
(แผนการดำเนินงาน  เดือนตลุาคม 2563-กันยายน 2564) ชะลอการดำเนินการเนื่องจากการแพร

ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
14. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาวะเด็ก   งบประมาณ  20,000.-บาท
(แผนการดำเนินงาน  เดือนตลุาคม 2563-กันยายน 2564) ชะลอการดำเนินการเนื่องจากการแพร

ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
/15. โครงการ
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15. โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด To be number one(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/
หมูบาน)         งบประมาณ  20,000.-บาท

(แผนการดำเนินงาน  เดือนตลุาคม 2563-กันยายน 2564) ชะลอการดำเนินการเนื่องจากการแพร
ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
โครงการ/กิจกรรม  ท่ีไมไดอนุมัตงิบประมาณ  จำนวน  2  โครงการ ดังน้ี

1. โครงการปรับปรุง/ซอมแซมศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.) งบประมาณ  100,000.-บาท
2. โครงการพัฒนาระบบรกิารสาธารณสุข    งบประมาณ   30,000.-บาท

2.4  แผนงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห  โครงการกิจกรรมท้ังหมด 5 โครงการ อนุมัติ 5
โครงการ ไมไดอนุมัติ – โครงการ
โครงการ/กิจกรรม ดำเนินการแลว จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 25,000.-บาท ดังน้ี
  1. โครงการสงเคราะหผูยากไรในชุมชน   งบประมาณ  3,000.-บาท
  (แผนการดำเนินงาน  เดือนตุลาคม 2563-กันยายน 2564)
  2. โครงการสนับสนุนศูนยปฏิบัตกิารรวมในการชวยเหลือประชาชนของ อปท. เขตอำเภอปาติ้ว
จังหวัดยโสธร       งบประมาณ 22,000.-บาท
โครงการ/กิจกรรม ยังไมไดดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 210,230.-บาท ดังน้ี
  1. โครงการบานม่ันคงเพื่อคนยากจน   งบประมาณ  50,000.-บาท
     (แผนการดำเนินงาน  เดือนตุลาคม 2563-กันยายน 2564)
          2. สมทบกองทุนสวสัดิการชุมชนในเขตเทศบาล  งบประมาณ  160,230.-บาท
     (แผนการดำเนินงาน  เดือนตุลาคม 2563-กันยายน 2564)
โครงการ/กิจกรรม  ท่ีไมไดดำเนินการ จำนวน  1  โครงการ งบประมาณ 30,000.-บาท  ดังน้ี
  1. โครงการจัดหาเครื่องนุงหมกันหนาวใหกับผูสูงอายุ,ผูพิการและผูยากไรในเขตเทศบาล
     งบประมาณ  30,000.-บาท  (พื้นที่ไมประสบภัยหนาว)

2.5  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  โครงการกิจกรรมท้ังหมด 3 โครงการ อนุมัติ 1 โครงการ
ไมไดอนุมัต ิ2 โครงการ
โครงการ/กิจกรรม  ยังไมไดดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 24,000.-บาท  ดังน้ี

1. โครงการสงเสริมอาชีพใหกับประชาชนในเขตเทศบาล  งบประมาณ  24,000.-บาท
(แผนการดำเนินงาน  เดือนตลุาคม 2563-กันยายน 2564)ชะลอการดำเนินการเนื่องจากการแพร

ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
โครงการ/กิจกรรม  ท่ีไมไดอนุมัตงิบประมาณ  จำนวน 2 โครงการ ดังน้ี
  1. โครงการอุดหนุนกลุมสตรีในชุมชน งบประมาณ 10,000.-บาท(ไมมีกลุมขอรบัการอุดหนุน)
 2. โครงการกอสรางโรงกรองน้ำ  งบประมาณ  200,000.-บาท
2.6  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  โครงการกิจกรรมท้ังหมด 19 โครงการ อนุมัติ 14
โครงการ ไมไดอนุมัติ 5 โครงการ
โครงการ/กิจกรรม  ดำเนนิการแลว จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 114,752.-บาท ดังน้ี

1. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง   งบประมาณ  114,752.-บาท
โครงการ/กิจกรรม  อยูระหวางดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 999,840.-บาท ดังน้ี

1. โครงการกอสรางศาลาสวดอภิธรรม  งบประมาณ 999,840.-บาท
/ โครงการ…
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โครงการ/กิจกรรม  ยังไมไดดำเนินการ จำนวน 4  โครงการ งบประมาณ 91,000.-บาท  ดังน้ี
1. โครงการจัดการแขงขันกีฬา       งบประมาณ  50,000.-บาท

       (แผนการดำเนินงาน  เดือนพฤศจกิายน 2563-กุมภาพันธ 2564)ชะลอการดำเนินการเนื่องจาก
การแพรระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
 2.  โครงการพาบุตรหลานเขาวัด     งบประมาณ  6,000.-บาท
(แผนการดำเนินงาน  เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2564)
 3. จัดทำเอกสารแนะนำแหลงทองเที่ยวในทองถิ่น   งบประมาณ  15,000.-บาท
(แผนการดำเนินงาน  เดือนตลุาคม 2563-กันยายน 2564)
    4. โครงการสงเสริมและอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นดานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
ของสภาวัฒนธรรมอำเภอปาติ้ว        งบประมาณ  20,000.-บาท
  (แผนการดำเนินงาน  เดือนมกราคม-มิถุนายน 2564)
โครงการ/กิจกรรม  ไมไดดำเนินการ จำนวน 8 โครงการ งบประมาณ 528,000.-บาท  ดังน้ี

1. โครงการจัดงานวันเดก็แหงชาต ิ     งบประมาณ  20,000.-บาท
  2. โครงการแขงขันกีฬาภายในเทศบาลตำบลปาต้ิว   งบประมาณ  10,000.-บาท

3. โครงการแขงขันกีฬาเด็กปฐมวัย งบประมาณ  8,000.-บาท
4. โครงการจัดงานประเพณีบุญมหาชาติ(บุญผะเหวด)   งบประมาณ  20,000.-บาท
5. โครงการจัดงานประเพณีปดทองรอยพระพุทธบาทจำลองและปดทองรูปเหมือน

หลวงปูโพธาภินันทนุกูล(บุญเดือนสาม)      งบประมาณ  90,000.-บาท
 6.  โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำศาลหลกัเมืองและรดน้ำขอพรผูสูงอายุ  งบประมาณ  40,000.-บาท
 7. โครงการจัดงานประเพณีบุญบัง้ไฟ    งบประมาณ  320,000.-บาท
  8. โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร   งบประมาณ  20,000.-บาท

โครงการที ่1-8 ไมไดดำเนินการเนื่องจากการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
โครงการ/กิจกรรม ไมไดอนุมัติงบประมาณ จำนวน 5 โครงการ  ดังน้ี
  1. สนับสนุนอุปกรณกีฬาเครื่องออกกำลังกายใหแกชุมชนและสวนสาธารณะ
          งบประมาณ 300,000.-บาท
  2. โครงการปรับปรุงพื้นสนามและรั้วเหล็กโปรง สนามฟุตซอลหลังตลาดสดเทศบาล
          งบประมาณ 300,000.-บาท
  3. โครงการกอสรางสวนสขุภาพและปรับปรุงภูมิทัศนสระน้ำบริเวณหนาโรงเรียนปาติ้ววิทยา
           งบประมาณ 2,000,000.-บาท
   4. โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา    งบประมาณ 100,000.-บาท
  5. สืบสาน ทำนบุำรงุจารีตประเพณีการไหวและบวงสรวงปูตาของทองถิ่น งบประมาณ 6,000.-บาท

2.7  แผนงานการเกษตร โครงการกิจกรรมทั้งหมด 1 โครงการ อนุมัต ิ- โครงการ ไมไดอนุมัติ 1 โครงการ
โครงการ/กิจกรรม ไมไดอนุมัติงบประมาณ จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 150,000.-บาท  ดังน้ี
 1. โครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรสบูน้ำพลังงานแสงอาทิตย งบประมาณ 150,000.-บาท

/2.8 แผนงาน...
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2.8  แผนงานการพาณชิย โครงการกิจกรรมท้ังหมด 3 โครงการ อนุมัต ิ3 โครงการ ไมไดอนุมัติ - โครงการ
โครงการ/กิจกรรม ยังไมไดดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 60,000.-บาท  ดังน้ี
 1.  โครงการตรวจสุขาภิบาลสถานประกอบการ  งบประมาณ  10,000.-บาท
      (แผนการดำเนินงาน  เดือนกรกฎาคม -กันยายน 2564)
 2. โครงการอบรมผูประกอบการตลาดสด   งบประมาณ  30,000.-บาท
      (แผนการดำเนินงาน  เดือนกรกฎาคม -กันยายน 2564)
 3. โครงการอบรมผูประกอบการรานคา/แผงลอย    งบประมาณ  20,000.-บาท
      (แผนการดำเนินงาน  เดือนกรกฎาคม -กันยายน 2564)

2.9  แผนงานงบกลาง โครงการกิจกรรมท้ังหมด 2 โครงการ อนุมัติ 2 โครงการ ไมไดอนุมัติ - โครงการ
โครงการ/กิจกรรม  ที่ดำเนินการแลว  จำนวน  2  โครงการ งบประมาณ 2,063,550.-บาท  ดังน้ี
  1. โครงการปรับปรุงการจราจรในเขตเทศบาล   งบประมาณ  36,250.-บาท
 2. ใหการสงเคราะหผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดสและผูดอยโอกาส งบประมาณ 2,027,300.-บาท
              (แผนการดำเนินงาน  เดือนตุลาคม 2563-กันยายน 2564)

3.  ยุทธศาสตรการบริหารองคกรตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ีและยกระดับสถานศึกษา
สูความเปนเลิศ
3.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป โครงการกิจกรรมท้ังหมด 57 โครงการ อนุมัติ 55 โครงการ ไมไดอนุมัติ
2 โครงการ
โครงการ/กิจกรรม  ดำเนนิการแลว  จำนวน 30 โครงการ งบประมาณ 679,749.50.-บาท  ดังน้ี
 1. โครงการจัดกิจกรรมวันปยมหาราช    งบประมาณ  1,500.-บาท
 2. โครงการ/กิจกรรมสำคัญตางๆตามนโยบายจังหวัดและรัฐบาล  งบประมาณ  500.-บาท
 3. โครงการฝกอบรมและศกึษาดูงานของคณะผูบริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล

งบประมาณ  117,875.-บาท
4. สนับสนุนการดำเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลปาติ้ว (ไมไดใชงบประมาณ)

 5. โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพและสงเสรมิการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
ชุมชน         งบประมาณ  10,300.-บาท
               (แผนการดำเนินงาน  เดือนตลุาคม 2563-กันยายน 2564)

6. โครงการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล (แทรกเน้ือหาการอบรมตามโครงการฝกอบรมและ
ศึกษาดูงานคณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปาติว้)

7. กิจกรรมพฒันาคุณธรรมจริยธรรม  (แทรกเน้ือหาการอบรมตามโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน
คณะผูบรหิารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปาติ้ว)

8. โครงการเสริมสรางความซื่อสัตย สุจริต และปลูกฝงทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการตอตานการทุจริต
(แทรกเนื้อหาการอบรมตามโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานคณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปาติ้ว)

9. กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทจุริต   งบประมาณ  2,000.-บาท
10. โครงการจัดกจิกรรมวันคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมพิล-

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร(13 ตลุาคม)      งบประมาณ  8,190.-บาท
11. โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล  งบประมาณ 335,524.50.-บาท

/12. โครงการ...
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12. โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและวันสำคัญ(อุดหนนุอำเภอปาต้ิว)งบประมาณ 20,000.-บาท
13. โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ อำเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร

งบประมาณ 10,000.-บาท
14.โครงการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่เพื่อการเชือ่มโยงสำหรับการกระจายเสียงตามสาย

(หอกระจายขาวไรสาย)ของเทศบาลตำบลปาติ้ว    งบประมาณ 107,000.-บาท
15. โครงการประชาสัมพันธการจัดเก็บรายไดของเทศบาลประจำป งบประมาณ  9,700.-บาท
16. โครงการปรบัปรุงขอมลูแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสนิ  งบประมาณ  45,220.-บาท
17. โครงการบรกิารเต็มท่ีจัดเกบ็ภาษีถึงบานประจำป    งบประมาณ  11,940.-บาท
18. มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัตงิานตามประมวลจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
19 กิจกรรมประกาศเจตจำนงตอตานการทจุริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
20. การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ
21. กิจกรรมเผยแพรขอมลูขาวสารการจัดซื้อจัดจาง

 22. มาตรการ แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน
 23. มาตรการ การจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลปาต้ิว

24. มาตรการปรับปรุงศูนยขอมลูขาวสารของเทศบาลตำบลปาติ้วใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 25. การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พสัด ุและทรัพยสินของเทศบาล และการรบัเรื่อง
รองเรยีนเก่ียวกับการเงินการคลัง
 26. มาตรการจัดตั้งศูนยดำรงธรรมเทศบาลตำบลปาติ้ว
 27. มาตรการแกไขเหตุเดือดรอนรำคาญดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
 28. การรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ

29. มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกบัการ
บรรจุ แตงตั้ง การโอน ยาย

30. มาตรการแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปาต้ิว
โครงการ/กิจกรรม  อยูระหวางดำเนินการ  จำนวน 7 โครงการ งบประมาณ 26,000.-บาท  ดังน้ี

1. โครงการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาลตำบลปาติ้ว  งบประมาณ  20,000.-บาท
 2. มาตรการ “จัดทำคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน”    งบประมาณ 6,000.-บาท

3. มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตร ีปลัดเทศบาลและหัวหนาสวนราชการ
4. มาตรการ “สรางความโปรงใสในการพจิารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน (ดำเนินการ 2 ครัง้ (เดือนเมษายน

และเดือนตลุาคม 2564)
5. กิจกรรมลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน
6. มาตรการใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งภาครฐัและองคกรอสิระ(เทศบาลตำบลปาติ้ว

พรอมใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกรอิสระกรณีมีการแจงหรือประสาน (แผนการ
ดำเนินงาน  เดือนตุลาคม 2563-กันยายน 2564)

7. กิจกรรมจัดทำรายงานการควบคมุภายใน
โครงการ/กิจกรรม  ยังไมไดดำเนินการ  จำนวน 14 โครงการ งบประมาณ 757,000.-บาท  ดังน้ี

1. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปหลวงและวันแมแหงชาติ
(12 สิงหาคม) (แผนการดำเนินงาน  เดือนสิงหาคม 2564)    งบประมาณ 20,000.-บาท

2. โครงการ/กิจกรรมปกปองสถาบัน      งบประมาณ  40,000.-บาท
   (แผนการดำเนินงาน  เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)

/3. โครงการ...
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3.  โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานพนักงานเทศบาล/พนักงานจาง  งบประมาณ  150,000.-บาท
              (แผนการดำเนินงาน  เดือนธันวาคม 2563 -เมษายน 2564) ชะลอการดำเนินการเน่ืองจากการ
แพรระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

4. จัดหาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลาฯลฯ  งบประมาณ 3,000.-บาท
   (แผนการดำเนินงาน  เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)
5. โครงการเทศบาลพบประชาชน     งบประมาณ 45,000.-บาท
    (แผนการดำเนินงาน  เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2564) ชะลอการดำเนินการเนื่องจากการแพร

ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
6. โครงการ “รักน้ำ รักปา รักษาแผนดิน”     งบประมาณ  10,000.-บาท
   (แผนการดำเนินงาน  เดือนพฤษภาคม-สงิหาคม 2564)
7. มาตรการสงเสริมและพฒันาเครือขายดานการปองกันการทุจริต งบประมาณ  5,000.-บาท
(แผนการดำเนินงาน  เดือนเมษายน-กันยายน 2564)
8. โครงการจัดกจิกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรม

หาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว (28 กรกฎาคม)    งบประมาณ  50,000.-บาท
   (แผนการดำเนินงาน  เดือนกรกฎาคม 2564)
9. โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย    งบประมาณ  300,000.-บาท
     (แผนการดำเนินงาน  เดือนมกราคม-กันยายน 2564)
10. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชิน(ี3 มิถนุายน)

                (แผนการดำเนินงาน  เดือน มิถุนายน 2564)   งบประมาณ  30,000.-บาท
 11. โครงการปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ตชุมชน   งบประมาณ 80,000.-บาท

     (แผนการดำเนินงาน  เดือนเมษายน-กันยายน 2564)
12. โครงการอบรมผูประกอบการคาภายในเขตเทศบาล  งบประมาณ  12,000.-บาท
     (แผนการดำเนินงาน  เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564)
13. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได   งบประมาณ  12,000.-บาท
     (แผนการดำเนินงาน  เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564)
14. กิจกรรม สำรวจความพึงพอใจ (แผนการดำเนินงาน  เดอืนสิงหาคม-กันยายน 2564)

โครงการ/กิจกรรม  ท่ีไมไดดำเนินการ  จำนวน  4  โครงการ งบประมาณ 42,000.-บาท ดังน้ี
 1. โครงการจัดงานวันขึ้นปใหม             งบประมาณ  12,000.-บาท

2. โครงการจัดงานวันเทศบาล      งบประมาณ 8,000.-บาท
3. วันทองถิ่นไทย       งบประมาณ  2,000.-บาท
โครงการที ่1-3 ไมไดดำเนินการเนื่องจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
4. โครงการจัดงานวันคลายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูม-ิ

พลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพอแหงชาต(ิ5 ธันวาคม)  งบประมาณ 20,000.-บาท
ไมไดดำเนินการเนื่องจากไมมีแนวทางการจัดกิจกรรม/โครงการ

โครงการ/กิจกรรม  ท่ีไมไดอนุมัตงิบประมาณ  จำนวน 2  โครงการ ดังน้ี
  1. โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาทองถ่ินทองที่สมัพันธ   งบประมาณ  50,000.-บาท

2. โครงการติดตัง้อินเตอรเน็ตชุมชน     งบประมาณ  50,000.-บาท

/ 3.2 แผนงาน...
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3.2  แผนงานการศึกษา  โครงการกิจกรรมท้ังหมด 25 โครงการ อนุมัติ 23 โครงการ ไมไดอนุมัต ิ2 โครงการ
โครงการ/กิจกรรม  ดำเนนิการแลว  จำนวน  6  โครงการ งบประมาณ 1,082,905.54บาท  ดังน้ี

1. โครงการปจฉมินิเทศ     งบประมาณ  3,900.-บาท
  2. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา งบประมาณ  493,500.-บาท
  3. โครงการบริหารงานหองสมุดไอทีและศูนยเรียนรูชุมชน งบประมาณ  55,330.-บาท

4. โครงการจดัหาบุคลากรทางการศกึษา   งบประมาณ  55,000.-บาท
(แผนการดำเนินงานเดือนตุลาคม 2563-กันยายน 2564)

  5. จัดหาอาหารเสริมนม     งบประมาณ  191,175.54บาท
  6. โครงการจัดหาอาหารกลางวัน(อุดหนุนโรงเรียนปาติ้วรมโพธาภินันทนุกูล)
         งบประมาณ  284,000.-บาท
โครงการ/กิจกรรม  อยูระหวางดำเนินการ  จำนวน  1  โครงการ งบประมาณ 5,000บาท  ดังน้ี

1. โครงการจัดทำแผนการศึกษา    งบประมาณ  5,000.-บาท
โครงการ/กิจกรรม  ยังไมไดดำเนินการ  จำนวน  16  โครงการ งบประมาณ 1,533,000บาท  ดังน้ี

1. โครงการสนับสนุนพฒันาคุณภาพผูเรียน   งบประมาณ  10,000.-บาท
    (แผนการดำเนินงาน เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564,เดือนพฤษภาคม-กันยายน 2564)
2. โครงการศูนยพฒันาเด็กเล็กแหลงเรียนรูและการศึกษาตามอัธยาศัย  งบประมาณ  4,000.-บาท
    (แผนการดำเนินงาน เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564,เดือนพฤษภาคม-กันยายน 2564)
3. โครงการวันไหวครู      งบประมาณ  2,000.-บาท
(แผนการดำเนินงาน เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2564)
4. โครงการจัดประชุมผูปกครอง    งบประมาณ  2,000.-บาท
(แผนการดำเนินงาน  เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2564)

  5. โครงการศูนยพฒันาเด็กเล็กเทิดไทองคราชันย  งบประมาณ  10,000.-บาท
    (แผนการดำเนินงาน เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564,เดือนพฤษภาคม-กันยายน 2564)

  6. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารจัดการศึกษา งบประมาณ  10,000.-บาท
    (แผนการดำเนินงาน เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564,เดือนพฤษภาคม-กันยายน 2564)
7. โครงการสงเสริมการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก งบประมาณ  6,000.-บาท
    (แผนการดำเนินงาน เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564,เดือนพฤษภาคม-กันยายน 2564)
8. โครงการเสริมสรางทกัษะการฝกประสบการณนอกสถานท่ี งบประมาณ 10,000.-บาท
    (แผนการดำเนินงาน เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564,เดือนพฤษภาคม-กันยายน 2564)
9. โครงการสงเสริมทักษะ ศิลปะ ดนตรี กีฬาและนันทนาการ งบประมาณ  5,000.-บาท
    (แผนการดำเนินงาน เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564,เดือนพฤษภาคม-กันยายน 2564)
10. โครงการวัฒนธรรมตามวิถีไทย    งบประมาณ  5,000.-บาท
    (แผนการดำเนินงาน เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564,เดือนพฤษภาคม-กันยายน 2564)
11. โครงการเรียนรูคูภูมิปญญา    งบประมาณ  5,000.-บาท
    (แผนการดำเนินงาน เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564,เดือนพฤษภาคม-กันยายน 2564)
12. โครงการแตงกายตามวถิีไทย   งบประมาณ  4,000.-บาท
    (แผนการดำเนินงาน เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564,เดือนพฤษภาคม-กันยายน 2564)

/13.โครงการ...
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13. โครงการสถานศึกษาปลอดโรค    งบประมาณ  5,000.-บาท
    (แผนการดำเนินงาน เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564,เดือนพฤษภาคม-กันยายน 2564)
14. โครงการวันสำคัญของชาต ิ    งบประมาณ  5,000.-บาท
    (แผนการดำเนินงาน เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564,เดือนพฤษภาคม-กันยายน 2564)
15. โครงการปองกันเด็กจมน้ำในสถานศึกษา  งบประมาณ  2,000.-บาท
    (แผนการดำเนินงาน เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564,เดือนพฤษภาคม-กันยายน 2564)
16. โครงการกอสรางอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปาติ้ว งบประมาณ 1,448,000.-บาท

โครงการ/กิจกรรม  ไมไดอนุมัติงบประมาณ  จำนวน  2  โครงการ ดังน้ี
1. โครงการกอสราง ตอเติม ซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ 105,000.-บาท
2. โครงการปรับปรุงสนามเด็กเลนและปรับปรุงภูมทิัศน งบประมาณ  100,000.-บาท

3.3  แผนงานการสรางความเขมแข็งของชุมชน โครงการกิจกรรมท้ังหมด 5 โครงการ อนุมัติ 5 โครงการ
ไมไดอนุมัต ิ– โครงการ
โครงการ/กิจกรรม  ดำเนนิการแลว  จำนวน  2  โครงการ งบประมาณ -  บาท  ดังนี้

1. โครงการจัดทำปายคณะกรรมการชุมชน/ปายบาน  (ไมไดใชงบประมาณ)
   (แผนการดำเนินงาน  เดือนตุลาคม 2563-กันยายน 2564)
2. โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน  (หมูบาน/ชุมชน ดำเนินการเอง)

โครงการ/กิจกรรม  ยังไมไดดำเนินการ  จำนวน  3  โครงการ งบประมาณ 29,000.-บาท ดังน้ี
 1. โครงการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล   งบประมาณ  18,000.-บาท

   (แผนการดำเนินงาน  เดือนตุลาคม 2563-กันยายน 2564)
2. โครงการจัดทำบัญชีครัวเรือน     งบประมาณ  6,000.-บาท
   (แผนการดำเนินงาน  เดือนตุลาคม 2563-กันยายน 2564)

 3. โครงการจัดทำแผนที่เดินดินชุมชนเทศบาลตำบลปาต้ิว  งบประมาณ  5,000.-บาท
   (แผนการดำเนินงาน  เดือนตุลาคม 2563-กันยายน 2564)

4.  ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมอยางยัง่ยืน
4.1  แผนงานเคหะชุมชน โครงการกิจกรรมทัง้หมด 6 โครงการ อนุมัต ิ6 โครงการ ไมไดอนุมัต ิ- โครงการ
โครงการ/กิจกรรม  ดำเนนิการแลว  จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ  466,406.-บาท  ดังนี้
 1. โครงการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล  งบประมาณ  466,406.-บาท(งบฯจางเหมาบริการ)

   (แผนการดำเนินงาน  เดือนตุลาคม 2563-กันยายน 2564)
โครงการ/กิจกรรม  ยังไมไดดำเนินการ  จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ  135,000.-บาท  ดังน้ี
 1. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายเฝาระวงัสิง่แวดลอม  งบประมาณ  10,000.-บาท

   (แผนการดำเนินงาน  เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2564)
2. โครงการชุมชนจัดการขยะครบวงจร   งบประมาณ  50,000.-บาท
   (แผนการดำเนินงาน  เดือนตุลาคม 2563-กันยายน 2564)
3. โครงการขุดลอกทอระบายน้ำในเขตเทศบาล  งบประมาณ  30,000.-บาท
   (แผนการดำเนินงาน  เดือนกุมภาพันธ – มิถุนายน 2564)
4. โครงการรณรงคติดต้ังบอดักไขมันในสถานประกอบการ   งบประมาณ  15,000.-บาท
   (แผนการดำเนินงาน  เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2564)
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5. โครงการชุมชนรักษสะอาด    งบประมาณ  30,000.-บาท
   (แผนการดำเนินงาน  เดือนตุลาคม 2563-กันยายน 2564)

4.2 แผนงานการเกษตร โครงการกิจกรรมท้ังหมด 1 โครงการ อนุมัติ 1 โครงการ ไมไดอนุมัติ - โครงการ
โครงการ/กิจกรรม  ดำเนนิการแลว จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 50,000.-บาท ดังน้ี

1. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร(ีโครงการตอเนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ.2562)  งบประมาณ 50,000.-บาท

    (แผนการดำเนินงาน  เดือนตุลาคม 2563-กันยายน 2564)



ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลปาต้ิว
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม  2563)

เทศบาลตำบลปาต้ิว  อำเภอปาต้ิว  จังหวัดยโสธร
โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

1.  ยุทธศาสตรสงเสริมภาคการเกษตรการพัฒนาแหลงน้ำ และโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน โครงการกิจกรรมท้ังหมด 2 โครงการ ไมไดรับการอุดหนุนเงินงบประมาณ 2
โครงการ
 1. โครงการกอสรางธนาคารน้ำใตดิน ระบบปด(แบบบอผันน้ำลงใตดิน) งบประมาณ  189,500.-บาท
 2. โครงการกอสรางธนาคารน้ำใตดิน ระบบปด(แบบรางระบายน้ำไรทอ) งบประมาณ 92,500.-บาท

1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  โครงการกิจกรรมทัง้หมด 19 โครงการ ไดรับการจัดสรรเงิน
งบประมาณ จำนวน 3 โครงการ ไมไดรับการอุดหนุนเงินงบประมาณ 16 โครงการ
โครงการ/กิจกรรม  ดำเนนิการแลว  จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 2,349,000.-บาท ดังน้ี

1. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 4 ม.12 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร(สายบานรมโพธิ-์
ฟารมเอกรว)ี         งบประมาณ  675,000.-บาท

2. โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนเทศบาล 5 หมู 5 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร
         งบประมาณ  1,674,000.-บาท
โครงการ/กิจกรรม  ยังไมไดดำเนินการ  จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 202,811.-บาท ดังน้ี

1. โครงการกอสรางถนนลาดยางทับคอนกรีต ถนนเทศบาล 2 เชื่อมซอยเทศบาล 4 หมู 4
 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร งบประมาณ  202,811.-บาท (เงินงบประมาณเทศบาล)
โครงการ/กิจกรรม  ท่ีไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ  จำนวน 16 โครงการ ดังน้ี

1. โครงการกอสรางจุดพักรถ ม.5 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร  งบประมาณ  1,000,000.-บาท
2. โครงการติดตัง้ระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย บนหลงัคาเทศบาลตำบลปาติ้ว งบประมาณ

400,000.-บาท
3. โครงการกอสรางถนนลาดยางทับคอนกรีต ถนนเทศบาล 1 หมู 4  ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอปาติ้ว

จังหวัดยโสธร       งบประมาณ  1,348,000.-บาท
4. โครงการกอสรางถนนลาดยางทับคอนกรีต ถนนเทศบาล 3 เชื่อมซอยเทศบาล 1 หมู 4

ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร    งบประมาณ  1,121,000.-บาท
5. โครงการกอสรางถนนลาดยางทับคอนกรีต ถนนเทศบาล 5 หมู 5 ตำบลโพธ์ิไทร อำเภอปาติ้ว

จังหวัดยโสธร       งบประมาณ  1,323,000.-บาท
6. โครงการกอสรางถนนลาดยางทับคอนกรีต ถนนเทศบาล 6 หมู 4  ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอปาติ้ว

จังหวัดยโสธร       งบประมาณ  1,121,000.-บาท
7. โครงการกอสรางถนนลาดยางทับคอนกรีต ถนนเทศบาล 9 หมู 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอปาติ้ว

จังหวัดยโสธร       งบประมาณ  934,000.-บาท
8. โครงการกอสรางถนนลาดยางทับคอนกรีต ซอยเทศบาล 2 หมู 4, 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอปาติ้ว

จังหวัดยโสธร       งบประมาณ  1,374,000.-บาท
9. โครงการกอสรางถนนลาดยางทับคอนกรีต ซอยเทศบาล 3 หมู 4, 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอปาติ้ว

จังหวัดยโสธร       งบประมาณ  1,791,000.-บาท
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10. โครงการกอสรางถนนลาดยางทบัคอนกรีต ซอยเทศบาล 6 หมู 5 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอปาติ้ว
จังหวัดยโสธร       งบประมาณ  641,000.-บาท

11. โครงการกอสรางถนนลาดยางทบัคอนกรีต ซอยเทศบาล 8 หมู 5 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอปาติ้ว
จังหวัดยโสธร       งบประมาณ  757,000.-บาท

12. โครงการกอสรางถนนลาดยางทบัคอนกรีต ซอยเทศบาล 10 หมู 5 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอปาติ้ว
จังหวัดยโสธร       งบประมาณ  675,000.-บาท

13. โครงการกอสรางถนนลาดยางทบัคอนกรีต ซอยเทศบาล 11 หมู 4  ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอปาติ้ว
จังหวัดยโสธร       งบประมาณ  735,000.-บาท

14. โครงการกอสรางถนนลาดยางทับคอนกรีต ซอยเทศบาล 12 หมู 12 ตำบลโพธ์ิไทร อำเภอปาต้ิว
จังหวัดยโสธร       งบประมาณ  708,000.-บาท
  15. โครงการกอสรางถนนลาดยางทบัคอนกรีต ซอยเทศบาล 18 เช่ือมถนนเทศบาล 2 หมู 4 , 12
ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร    งบประมาณ  1,557,000.-บาท

16. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 13 ม.12 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร
งบประมาณ  853,000.-บาท

2. ยุทธศาสตรการสงเสรมิคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การคา การทองเท่ียว
2.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน โครงการกิจกรรมทั้งหมด 1 โครงการ ไมไดรับการอุดหนุนเงิน
งบประมาณ จำนวน 1 โครงการ
 1. โครงการกอสรางอาคารปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปาติ้ว งบประมาณ 9,500,000.-บาท



ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลปาต้ิว
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม  2564)

เทศบาลตำบลปาต้ิว  อำเภอปาต้ิว  จังหวัดยโสธร
บัญชีครุภณัฑ

ดำเนินการจัดหาแลว
1. ครุภัณฑสำนักงาน
   1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

1. เกาอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัวๆละ3,900.-บาท   งบประมาณ 3,900.-บาท
2. ช้ันโชว  จำนวน 1 ตัว       งบประมาณ 3,000.-บาท
3. ช้ันวางโทรทัศน  จำนวน 2 ตัวๆละ 3,000.-บาท    งบประมาณ 6,000.-บาท
4. ตูเหล็ก(ชนิดบานเลื่อน) ขนาด 4 ฟุต จำนวน 4 ตูๆละ 4,500.-บาท งบประมาณ  18,000.-บาท
5. โตะทำงาน จำนวน 2 ตัวๆละ 5,900.-บาท   งบประมาณ 11,800.-บาท
6. มาน่ังยาว(เหล็ก)  จำนวน 1 ตัว     งบประมาณ   5,000.-บาท
7. เกาอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว       งบประมาณ  5,000.-บาท
8 โตะทำงาน  จำนวน 1 ตัว       งบประมาณ  4,500.-บาท

2. ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
2.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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

2. โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV  ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล
ขนาด 55 น้ิว จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 18,200.-บาท    งบประมาณ  18,200.-บาท
3. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
3.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

1. เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอรหรือ LED สี  จำนวน 1 เคร่ือง งบประมาณ 15,000.-บาท
2. คอมพิวเตอรสำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)
   จำนวน 1 เครื่อง      งบประมาณ  22,000.-บาท

3.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1. เครื่องสำรองไฟฟา ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง  งบประมาณ 2,500.-บาท

3.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1. เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดำ (18 หนา/นาท)ี จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 2,600.-บาท

ยังไมไดดำเนินการจัดหา
1. ครุภัณฑสำนักงาน
   1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

1. เครื่องปรบัอากาศ( แบบแยกสวน) แบบติดผนงั ขนาด 9,000 บทีีย ูจำนวน 1 เครื่อง
  งบประมาณ 13,000.-บาท

2. เครื่องปรบัอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทีย ูจำนวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 36,400.-บาท

3. ซุมเฉลิมพระเกียรติ  จำนวน 1 ซุม      งบประมาณ 179,000.-บาท
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1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1. เครื่องปรบัอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทีย ูจำนวน 1 เครื่อง

งบประมาณ 36,400.-บาท
2. ครุภัณฑงานบานงานครัว
2.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

1. ตูเย็น ขนาด 5 ควิ จำนวน 2 เครื่องๆละ 6,500.-บาท  งบประมาณ 13,000.-บาท
2. เตาอบไมโครเวฟ จำนวน 1 เครือ่งๆละ 5,000.-บาท  งบประมาณ 5,000.-บาท

3. ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 1. รถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซ ีแบบเกียรธรรมดา จำนวน 1 คัน งบประมาณ 44,800.-บาท
4. ครุภัณฑกอสราง
4.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

5. ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1. โครงการติดตัง้กลองวงจรปดในชุมชนในเขตเทศบาลตำบลปาติ้ว งบประมาณ 180,000.-บาท
5.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1. เครื่องชารจแบตเตอรี ่จำนวน 1 เครื่อง     งบประมาณ 2,000.-บาท
6. ครุภัณฑโรงงาน
6.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1. เครื่องเช่ือมไฟฟา จำนวน 1 เครื่อง    งบประมาณ 2,000.-บาท
2. เครื่องดัดทอดัดเหล็ก จำนวน 1 เครื่อง    งบประมาณ 7,000.-บาท

7. ครุภัณฑสำรวจ
 7.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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


