
 
ประกาศเทศบาลตําบลปาติ้ว 

เรื่อง  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลปาติ้ว   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ครั้งท่ี ๒ (ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ – ๓๐  กันยายน ๒๕๖๐) 

 

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

ดวย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๒๙ (๓) ซึ่งกําหนดใหคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถิน่ เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอย  
ปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

 

ดังนั้น  เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ เทศบาลตําบล
ปาติ้ว จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ 
(ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ – ๓๐  กันยายน ๒๕๖๐) รายละเอียดปรากฏตามสรุปผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลปาติ้ว แนบทายประกาศนี ้  

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่   ๓๑   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
     
 

                           พิตรพิบูล  สริิเรืองธนชัย 
                  (นายพิตรพิบลู  สิรเิรอืงธนชัย) 
                     นายกเทศมนตรีตําบลปาติ้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลปาติ้ว ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560  ครั้งที่ 2 
(ตั้งแตวนัที่ 1 เมษายน 2560 – 30 กันยายน 2560)  
เทศบาลตําบลปาติ้ว  อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร 

ยุทธศาสตรการพัฒนา/แนวทางการพัฒนา 

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

ที่บรรจุในปงบฯ 2560 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่ดําเนนิการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่อยูระหวางดําเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่ไมไดดําเนินการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

ที่ไมไดอนุมัติ
งบประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิต และ
เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว 
1.1  แนวทางการพัฒนาสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
ในทองถิ่น  ใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพและทั่วถึง  

  
 
 
 

20 

 
 
 
 

5,714,680 

 
 
 
 
7 

 
 
 
 

1,225,568.79 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
7 

 
 
 
 

397,900 

 
 
 
 
4 

1.2  แนวทางการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ  9 10,788,000 2 300,660 - - 3 38,000 3 
1.3  แนวทางการพัฒนาสงเสริมและพัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุข 

16 565,000 7 198,590 - - 7 80,000 1 

1.4  แนวทางการพัฒนา สงเสริมสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห 

5 1,910,000 3 1,954,816 - - 1 30,000 - 

1.5  แนวทางการพัฒนา การปองกัน 
และแกไขปญหายาเสพติด 

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

1.6  แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุนการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

14 861,700 6 144,370 - - 1 20,000 2 

1.7  แนวทางการพัฒนา การรักษา 
ความสงบเรียบรอยและความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยสิน 

11 4,734,500 3 67,245 - - - - 4 

รวม 80 24,753,880 31 3,938,654.79 - - 21 665,900 14 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา/แนวทางการพัฒนา 

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

ที่บรรจุในปงบฯ 2560 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่ดําเนนิการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่อยูระหวางดําเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่ไมไดดําเนินการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

ที่ไมไดอนุมัติ
งบประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

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

 
 
 

44 

 
 
 

33,896,500 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
9 

 
 
 

1,520,823.38 

 
 
 
3 

 
 
 

282,000 

 
 
 

32 

รวม 44 33,896,500 - - 9 1,520,823.38 3 282,000 32 
3.ยุทธศาสตรการพัฒนา การสงเสริมการเกษตร 
ปลอดภัย เกษตรอินทรีย การลงทุนและพาณิชยกรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนา สงเสริม 
การทําเกษตรแบบเกษตรปลอดภัย 
และเกษตรอินทรีย 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 

330,000 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 

37,360 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 

80,000 

 
 
 
 
- 
 

3.2  แนวทางการพัฒนา สงเสริมและพัฒนาอาชีพ 4 1,130,000 1 14,430 - - 1 10,000 2 
3.3  แนวทางการพัฒนา สงเสริมและพัฒนาผูประกอบ 
การคาและบริการใหมีความสามารถในการแขงขันและ 
การลงทุน 

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

รวม 17 3,070,000 4 951,482 2 350,000 7 570,000 4 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา/แนวทางการพัฒนา 

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

ที่บรรจุในปงบฯ 2560 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่ดําเนนิการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่อยูระหวางดําเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่ไมไดดําเนินการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

ที่ไมไดอนุมัติ
งบประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการ การ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4.1  แนวทางการพัฒนา การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 

222,000 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 

93,050 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 

30,000 

 
 
 
 
- 

4.2  แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
สิ่งแวดลอม ลดปริมาณขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวมทั้ง
มลพิษตางๆ 
 

6 490,000 4 210,710 - - - - 2 

รวม 10 712,000 7 303,760 - - 1 30,000 2 
5.  ยุทธศาสตรการพัฒนา การสงเสริมภูมิปญญา
ทองถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี และการทองเที่ยว 
5.1  แนวทางการพัฒนา สงเสริมและอนุรักษ ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และสงเสริม 
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 

 
 
 
 

13 

 
 
 
 

1,386,000 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 

370,792.80 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 

65,000 

 
 
 
 
1 

รวม 13 1,386,000 4 370,792.80 - - 2 65,000 1 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา/แนวทางการพัฒนา 

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

ที่บรรจุในปงบฯ 2560 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่ดําเนนิการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่อยูระหวางดําเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่ไมไดดําเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่ไมไดอนุมัติ
งบประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนา  
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมี
ประสิทธิภาพมุงใหบริการแกประชาชน 
6.1  แนวทางการพัฒนา สรางระบบบริหารจัดการ
องคกรที่ดี มีประสิทธิภาพ โปรงใส ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน บุคลากรมีคุณภาพ 

 
 
 
 
 

23 

 
 
 
 
 

2,121,060 

 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 

840,074.74 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 

330,000 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 

35,000 

 
 
 
 
 
2 

6.2 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย การมีสวนรวมของประชาชน  
และการสรางชุมชนเขมแข็ง 
 

11 1,048,000 4 47,080 - - 4 355,000 1- 

รวม 34 3,169,060 14 887,154.74 1 330,000 6 390,000 3 
รวมทั้งสิ้น 198 63,737,360 60 6,451,844.33 12 2,200,823.38 40 1,720,900 56 

 
 
 
 



  
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลปาติ้ว ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 

(ตั้งแตวันที่ 1  เมษายน 2560 – 30 กันยายน 2560) 
เทศบาลตําบลปาติ้ว  อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร 

ตามที่   เทศบาลตําบลปาติ้ว  ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)  และเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามป จํานวน 2 ฉบับ โดยไดนํา
โครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาสามป  ไปจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และนําไปสูการ
ปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลเปนรูปธรรม  จากการประเมินผลโดยการวัดเชิงปริมาณ  จากแผนยทุธศาสตรการพัฒนาที่
ไดกําหนดไว  6  ยุทธศาสตร 16  แนวทางการพัฒนา  ปรากฏผลการดําเนินการดังนี ้
1.  ยุทธศาสตรการพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสรมิสรางความเขมแข็งของครอบครัว 
1.1  แนวทางการพัฒนาสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในทองถิ่น  ใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพและทัว่ถึง  
โครงการ/กิจกรรม  ท่ีดําเนินการ  จํานวน  7  โครงการ งบประมาณ 1,225,568.79.-บาท  ดังน้ี 

1.  โครงการจัดหาอาหารกลางวัน (อุดหนุนโรงเรียนปาติ้วรมโพธาภินันทนุกลู) 299,520.-บาท 
    (  งบประมาณทัง้หมด 601,120.-บาท ดําเนินการตลอดปงบประมาณ)  
2.  โครงการสนับสนุนคาใชจายการบรหิารสถานศึกษา   378,000.-บาท 
    (งบประมาณทัง้หมด 903,700.-บาท ดําเนินการตลอดปงบประมาณ)  
3.  โครงการบรหิารงานหองสมุดไอทีและศูนยเรียนรูชุมชน   75,016.91.-บาท 
    (งบประมาณทัง้หมด 126,716.91.-บาท ดําเนินการตลอดปงบประมาณ)  
4.  โครงการจัดหาบุคลากรทางการศึกษา     61,800.-บาท 
    (งบประมาณทัง้หมด 130,200.-บาท ดําเนินการตลอดปงบประมาณ)  
5.  จัดหาอาหารเสริม(นม)        409,251.88 บาท 
    (งบประมาณทัง้หมด 601,389.28.-บาท ดําเนินการตลอดปงบประมาณ)  
6. โครงการวันไหวคร ู       ไมไดใชงบประมาณ 
7. โครงการจัดประชุมผูปกครอง      1,980.-บาท 
โครงการ/กิจกรรม  ไมไดดําเนินการ  จํานวน  7  โครงการ งบประมาณ  397,900 .-บาท 
เน่ืองจากไมมีเงินงบประมาณ  ดังน้ี 
1.  โครงการสนับสนุนพัฒนาคุณภาพผูเรียน     30,000.-บาท 
2.  โครงการจัดทําแผนการศึกษา      20,000.-บาท 
3.  โครงการศูนยพฒันาเด็กเล็กแหลงเรียนรูและการศึกษาตามอัธยาศัย 10,000.-บาท 
4. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบรหิารจัดการศึกษา   50,000.-บาท 
5.  โครงการจัดตั้งโรงเรียนอนบุาลเทศบาลตําบลปาติ้ว   20,000.-บาท 
6.  โครงการกอสรางหองน้ําอาคารหองสมุดศูนยไอทีและเรยีนรูชุมชนฯ 198,000.-บาท 
7.  โครงการตอเติมหลังคาศูนยพฒันาเด็กเลก็เทศบาลตําบลปาติ้ว 2( เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 1) 
         69,900.-บาท 

โครงการ/กิจกรรม ไมไดอนุมัติงบประมาณ  จํานวน  4  โครงการ  ดังน้ี 
1. โครงการศูนยพฒันาเดก็เล็กเทิดไทองคราชันย      
2. โครงการจัดหายานพาหนะสวนกลางกองการศึกษาฯ 
3.  โครงการกอสรางสระวายน้ําศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปาติ้ว ศูนย 2  
4. โครงการกอสรางโครงหลงัคาอเนกประสงค ระหวางศูนยพัฒนาเด็กเลก็เทศบาลตําบลปาติ้ว 1,2 
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1.2  แนวทางการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ  
โครงการ/กิจกรรม  ที่ดําเนินการ  จํานวน  2  โครงการ งบประมาณ   300,660.-บาท  ดังน้ี 
       1. โครงการจัดการแขงขันกีฬา        8,550.-บาท 
               (งบประมาณทั้งหมด  56,670.-บาท) 
  2. สนับสนุนอุปกรณกีฬาเครือ่งออกกําลังกายใหแกชุมชนและสวนสาธารณะ 292,110.-บาท 
โครงการ/กิจกรรม ไมไดดําเนินการ  จํานวน  3  โครงการ งบประมาณ 38,000.-บาท ดังน้ี 
    1. โครงการแขงขันกีฬาเด็กปฐมวัย(เนือ่งจากไมมเีงินงบประมาณ )  8,000.-บาท 
       2. โครงการจัดงานวันเดก็แหงชาต ิ(เนือ่งจาก สตง.ทักทวง)   20,000.-บาท 
    3. โครงการจัดการแขงขนักีฬาภายในเทศบาลตําบลปาติว้(เนื่องจากอยูในหวงถวายอาลัยแด
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช)     10,000.-บาท  
โครงการ/กิจกรรม  ท่ีไมไดอนุมัติงบประมาณ  จํานวน  3  โครงการ  ดังน้ี 
  1. โครงการปรบัปรุงพื้นสนามและรั้วเหล็กโปรง สนามฟุตซอลหลังตลาดสดเทศบาล 
  2. โครงการกอสรางสวนสขุภาพและปรับปรุงภูมทิัศนสระน้ําบริเวณหนาโรงเรยีนปาติ้ววิทยา(ของบฯสวนกลาง) 
  3. โครงการกอสรางลานกีฬาอเนกประสงค(ของบฯสวนกลาง) 
1.3  แนวทางการพัฒนาสงเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสขุ 
โครงการ/กิจกรรม  ท่ีดําเนินการ  จํานวน 7  โครงการ   งบประมาณ  198,590.-บาท  ดังน้ี 

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

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

โครงการ/กิจกรรม  ท่ีไมไดดําเนินการ  จํานวน  7  โครงการ  งบประมาณ  80,000.-บาท  
เน่ืองจากไมมีเงินงบประมาณ ดังน้ี 

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

โครงการ/กิจกรรม  ท่ีไมไดอนุมัติงบประมาณ  จํานวน  1  โครงการ  ดังน้ี 
1. โครงการสงเสริมสุขภาพจิตผูสงูอาย ุ     

1.4  แนวทางการพัฒนา สงเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 
โครงการ/กิจกรรม  ดําเนินการ  จํานวน  3  โครงการ งบประมาณ 1,954,816.-บาท  ดังน้ี 
       1. ใหการสงเคราะหผูสูงอายุ ผูพกิาร ผูปวยเอดสและผูดอยโอกาส 1,717,900.-บาท 
                 (งบประมาณทั้งสิ้น 3,471,500.-บาท ดําเนินการทั้งปงบประมาณ)      
  2. โครงการบานมั่นคงเพื่อคนยากจนในเขตเทศบาล  96,916.-บาท 
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  3. สมทบกองทุนสวสัดิการชุมชนในเขตเทศบาล   140,000.-บาท 

  - กองทุนสวัสดกิารผูสงูอายุ  90,000.-บาท 
  - กองทุนสวัสดกิารชุมชน(ออมวันละบาท)  50,000.-บาท 
โครงการ/กิจกรรม  ไมไดดําเนินการ  จํานวน 1  โครงการ งบประมาณ 30,000.-บาทดังน้ี 
 1. โครงการสงเคราะหศพผูยากไร    30,000.-บาท 
1.5  แนวทางการพัฒนา การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
โครงการ/กิจกรรม  ท่ีดําเนินการ  จํานวน  3  โครงการ  งบประมาณ  47,405.-บาท  ดังน้ี 
       1. โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด(อุดหนุนอําเภอปาติ้ว)  15,000.-บาท 
    2. โครงการกจิกรรมเดินรณรงควันตอตานยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) 7,110.-บาท 
    3.  โครงการหมูบานตนแบบปลอดยาเสพติด    25,295.-บาท 
โครงการ/กิจกรรม  ท่ีไมไดดําเนินการ  จํานวน  2  โครงการ  งบประมาณ 100,000.-บาท  ดังน้ี 

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

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

1.6  แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
โครงการ/กิจกรรม  ท่ีดําเนินการ  จํานวน  6  โครงการ งบประมาณ 144,370.-บาท  ดังน้ี 
 1. จัดหาครุภัณฑตางๆ เครื่องดบัเพลงิไฟปาแบบสะพายหลงัชนิดมอเตอร ขนาดความจุ 20 ลิตร  
     จํานวน 2 เครื่อง        10,000.-บาท 
 2.  โครงการกอสรางหองเก็บเครื่องสบูน้ําเทศบาลตําบลปาติ้ว (เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 1) 51,800.-บาท 
 3. โครงการตอเติมโรงจอดรถศูนย อปพร.เทศบาลตําบลปาติ้ว(เพิ่มเตมิแผน ครัง้ที่ 1) 49,850.-บาท 
 4. จัดหาครุภัณฑการเกษตร(เลื่อยโซยนต)(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 1)   25,000.-บาท 
 5. โครงการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมขังในเขตเทศบาล              (ไมไดใชงบประมาณ) 
 6.  จัดหาวัสดุเครื่องแตงกายผูปฏบิัติงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 7,720.-บาท 
โครงการ/กิจกรรม  ไมไดดําเนินการ  จํานวน  1   โครงการ งบประมาณ 20,000.-บาท  
 1.  จัดหาครุภัณฑการเกษตร (มอเตอรไฟฟา สูบน้ําได 1,500 ลิตรตอนาที จํานวน 1 เครื่อง) 
      20,000.-บาท  (ในทองตลาดไมมีครุภัณฑตามคุณลักษณะและราคาตามทีก่ําหนด)   
โครงการ/กิจกรรม  ท่ีไมไดอนุมัติงบประมาณ  จํานวน  2  โครงการ  ดังน้ี 
 1. โครงการจัดหาน้ําอปุโภคบริโภคปองกันและแกไขปญหาภัยแลง 
 2. โครงการฝกอบรมทบทวน อปพร.เทศบาลตําบลปาติ้ว   
1.7  แนวทางการพัฒนา การรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
โครงการ/กิจกรรม  ท่ีดําเนินการ  จํานวน  3  โครงการ งบประมาณ  67,245.-บาท  ดังน้ี 
 1. โครงการปองกันและลดอบุัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต 2560 21,245.-บาท 
 2. โครงการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน     3,200.-บาท 
 3. โครงการปรบัปรุงการจราจรในเขตเทศบาล (จัดซื้อกรวยจราจร) 14,000.-บาท 
โครงการ/กิจกรรม  ท่ีไมไดอนุมัติงบประมาณ  จํานวน  4  โครงการ  ดังน้ี 
 1. โครงการติดตัง้กลองตรวจจบัความเร็ว (ของบฯจาก ปภ.จ.ยโสธร) 
 2. โครงการติดตัง้สญัญาณไฟจราจร(สี่แยกไฟแดง) (ของบฯจากแขวงการทางยโสธร) 
 3.  โครงการติดตั้งไฟจํากัดความเร็ว(ไฟกระพรบิ) (ของบฯจากแขวงการทางยโสธร) 
 4.  โครงการติดตั้งกลองวงจรปดในชุมชนเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว (ของบฯจากสวนกลาง) 
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการคมนาขนสง 
2.1 แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง ขยายเขตสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมขนสงและการผังเมือง 
โครงการ/กิจกรรม  ท่ีอยูระหวางดําเนินการ จํานวน 9 โครงการ งบประมาณ 1,520,823.38.-บาท  ดังน้ี 

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

     (กันเงินงบประมาณ) 
9. โครงการปรบัปรุงผิวจราจรโดยวิธีเสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต หรอื พาราแอสฟลทติกคอนกรีต  
     ถนนและซอยในเขตเทศบาล 

-ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 6 เชื่อมถนนเทศบาล 1 พรอมเสนจราจร 
หมูที่ 4 ตําบลโพธิ์ไทร (เงินอุดหนุน 296,150.-บาท เงนิสะสม  296,150.-บาท)   529,300.-บาท 

โครงการ/กิจกรรม  ไมไดดําเนินการ  จํานวน 3  โครงการ งบประมาณ 282,000.-บาท  เน่ืองจากไมมีเงิน
งบประมาณ  ดังน้ี 

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

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

3. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 13/1 หมู 12ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร 
4. โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนเทศบาล 12/2 ม.12ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร 
5. โครงการกอสรางถนนลูกรังเลียบคลองวังกะละ-ภูดิน หมู 5ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร 
6. โครงการขยายไหลทาง คสล. ซอยเทศบาล 8 ม.5ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร 
7. โครงการขยายไหลทาง คสล. ซอยเทศบาล 14 ม.5ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร 
8. โครงการขยายไหลทาง คสล. ถนนเทศบาล 5 ม.5ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร 
9. โครงการกอสรางกันสาดบังแดด ศาลาประชาคม ม.4ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร 
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10.โครงการขุดลอกและปรบัปรุงภูมิทัศนลําหวยวังกะละ ม.5ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร (ของบฯสวนกลาง) 
11. โครงการวางทอระบายน้ําซอยเทศบาล 11/2 ม.4ต.โพธิไ์ทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร 
12. โครงการจัดทําปายซอย/ถนนในเขตเทศบาล 
13.โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 18 หมูที่ 12 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร(ของบฯ สวนกลาง) 
14. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 13 หมูที่ 12ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร(ของบฯ สวนกลาง) 
15. โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยเทศบาล 17 หมูที่ 4ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร 
16. โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนเทศบาล 7 หมูที่ 4ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร 
17. โครงการกอสรางรั้วอาคารหองสมุดศูนยไอทีและเรียนรูชุมชน 
18. โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยเทศบาล 12/1 หมูที่ 12ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร 
19. โครงการกอสรางถนน คสล.ถนนเทศบาล 5 หมูที่ 5ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร 
20. โครงการกอสรางถนน คสล. เช่ือมระหวาง ม.5-ม.12 (วัดปาสุริยาลัย)ต.โพธิไ์ทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร 
21.โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.ซอยเทศบาล 3 หมูที่ 12ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร 
22.โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนเทศบาล 5 หมูที่ 5 (ไปบานหนองสําโรง) (ของบฯ สวนกลาง) 
23. โครงการกอสรางจุดพักรถ ม.5) (ของบฯ สวนกลาง) 
24.โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.ซอยเทศบาล 5หมูที่ 4(เพิ่มเติมแผนฯครั้งที่ 1) 
25.โครงการกอสรางปายสวนสุขภาพเทศบาลตําบลปาติ้ว(เพิ่มเติมแผนฯครั้งที่ 1) 
26.โครงการปรับปรงุภูมิทัศนสวนสุขภาพเทศบาลตําบลปาติว้(เพิ่มเตมิแผนฯครั้งที1่) 
27.โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. ซอยเทศบาล 4 หมูที่ 12 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร(เพิ่มเติมแผนฯครั้งที2่) 
28. โครงการขุดรองน้ําถนนเทศบาล 5  ม. 12 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร(เพิ่มเติมแผนฯครัง้ที1่) 
29.โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ซอยเทศบาล 13 ม.12 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร(เพิ่มเติมแผนฯครั้งที2่) 
30. โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ถนนเทศบาล2 ม.12 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร(เพิ่มเติมแผนฯครั้งที2่) 
31.โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ซอยเทศบาล 4 ม.12 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร(เพิ่มเติมแผนฯครั้งที2่) 
32. โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะถนนเทศบาล 6 ม.12 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร(เพิ่มเติมแผนฯครั้งที2่) 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนา การสงเสริมการเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย การลงทุนและพาณิชยกรรม 
3.1  แนวทางการพัฒนา สงเสริมการทําเกษตรแบบเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย 
โครงการ/กิจกรรม  ดําเนินการ  จํานวน 1  โครงการ งบประมาณ 37,360.-บาท  ดังน้ี 
 1. โครงการสงเสริมการเกษตรแนวทฤษฎีใหม ไรนาสวนผสมเกษตรนวัตกรรมใหมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง       37,360.-บาท 
โครงการ/กิจกรรม  ไมไดดําเนินการ  จํานวน 2  โครงการ งบประมาณ 80,000.-บาท เน่ืองจากไมมีเงิน
งบประมาณ  ดังน้ี 
 1. โครงการรณรงคไถกลบตอซังลดการใชสารเคม ี   30,000.-บาท 
 2. โครงการผลิตปุยอินทรีย     50,000.-บาท 
3.2  แนวทางการพัฒนา สงเสริมและพัฒนาอาชีพ 
โครงการ/กิจกรรม  ดําเนินการ  จํานวน 1  โครงการ งบประมาณ 14,431.-บาท  ดังน้ี 
 1. โครงการสงเสริมอาชีพใหกับประชาชนในเขตเทศบาล  14,431.-บาท 
โครงการ/กิจกรรม  ไมไดดําเนินการ  จํานวน 1  โครงการ งบประมาณ 10,000.-บาท  ดังน้ี 
 1. โครงการอุดหนุนกลุมสตรีในชุมชน(ไมมีกลุมสตรีขอรับการสนบัสนุน) 10,000.-บาท 
โครงการ/กิจกรรม  ท่ีไมไดอนุมัติงบประมาณ  จํานวน  2  โครงการ  ดังน้ี 

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

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

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

2. โครงการปรบัปรุงโรงฆาสัตวและคอกพักสัตว 
4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
4.1  แนวทางการพัฒนา การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
โครงการ/กิจกรรม  ท่ีดําเนินการ  จํานวน  3  โครงการ งบประมาณ   93,050.-บาท  ดังน้ี 
 1. โครงการกําจัดขยะมลูฝอยและสิง่ปฏิกลูในเขตเทศบาล  50,000.-บาท 
 2. โครงการชุมชนจัดการขยะครบวงจร    31,050.-บาท 
 3. จัดหาเรือพลาสติก จํานวน 2 ลํา (เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 2) 12,000.-บาท 
โครงการ/กิจกรรม  ท่ีไมไดดําเนินการ  จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 30,000.-บาท  เน่ืองจากไมมีเงิน
งบประมาณ  ดังน้ี 
 1. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายเฝาระวงัสิง่แวดลอม  30,000.-บาท 
4.2  แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดลอม ลดปริมาณขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวมทั้ง
มลพิษตางๆ 
โครงการ/กิจกรรม  ท่ีดําเนินการ  จํานวน  4  โครงการ งบประมาณ   210,710.-บาท  ดังน้ี 
 1. โครงการชุมชนรักษสะอาด     10,000.-บาท 
 2. โครงการดูแลสวนสาธารณะ      191,240.-บาท 
                 (งบประมาณทั้งสิ้น  386,240.-บาท) 
 3. โครงการจัดหาครุภัณฑงานบานงานครัว (เครื่องตัดหญา 1 เครื่อง) 9,500.-บาท  

 4. โครงการรณรงคติดต้ังบอดกัไขมันในสถานประกอบการ  ไมไดใชงบประมาณ 
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โครงการ/กิจกรรม  ไมไดอนุมัติงบประมาณ  จํานวน  2  โครงการ  ดังน้ี 
 1. โครงการขุดลอกทอระบายน้ําในเขตเทศบาล    
 2. โครงการกอสรางบอบําบัดน้ําเสีย ม.5 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร 
5.  ยุทธศาสตรการพัฒนา การสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี และการทองเท่ียว 
5.1  แนวทางการพัฒนา สงเสริมและอนุรักษ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และสงเสริมการ
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
โครงการ/กิจกรรม  ท่ีดําเนินการ  จํานวน 4  โครงการ งบประมาณ 370,792.80.-บาท  ดังน้ี 
 1. โครงการจัดงานสรงน้ําศาลหลักเมืองและรดน้ําขอพรผูสูงอาย ุ      47,110.-บาท 
 2. โครงการจัดงานประเพณีบญุบัง้ไฟ             298,682.80.-บาท 
 3. โครงการพาบุตรหลานเขาวัด            5,000.-บาท 
 4. โครงการรวมสืบสานงานประเพณีทองถิ่นจังหวัดยโสธร(อดุหนุนอําเภอปาติ้ว) 20,000.-บาท    
โครงการ/กิจกรรม  ท่ีไมไดดําเนินการ  จํานวน  2  โครงการ งบประมาณ 65,000.-บาท  ดังน้ี 
 1. จัดทําเอกสารแนะนําแหลงทองเที่ยวในทองถิ่น (เนื่องจากไมมีเงินงบประมาณ) 10,000.-บาท 
 2. โครงการประชาสัมพันธกจิกรรม/งานประเพณี/วัฒนธรรมทองถิ่น/รวมถึงประชาสมัพันธหนวยงาน
เทศบาลตําบลปาติ้ว  55,000.-บาท (เนือ่งจากภารกจิโดยรวมแลวการจัดทําปายไวนิลประชาสัมพันธโครงการตางๆ
ภายในสํานักปลัดเทศบาล ไดมีการตัง้งบประมาณในการจัดทําปายประชาสัมพันธโครงการอยูในตัวโครงการแลวจึง
ไมไดใชงบประมาณในสวนนี้)    
โครงการ/กิจกรรม  ท่ีไมไดอนุมัติงบประมาณ  จํานวน  1  โครงการ  ดังน้ี 
 1. โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา     
6.  ยุทธศาสตรการพัฒนา การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพมุงใหบริการแก
ประชาชน 
6.1  แนวทางการพัฒนา สรางระบบบริหารจัดการองคกรที่ดี มีประสิทธิภาพ โปรงใส ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
บุคลากรมีคุณภาพ  
โครงการ/กิจกรรม  ท่ีดําเนินการ  จํานวน 10  โครงการ งบประมาณ   840,084.74.-บาท  ดังน้ี 
     1. โครงการ/กจิกรรมสําคัญตางๆตามนโยบายจังหวัดและรัฐบาล งบประมาณ  128,608.-บาท 
(งบประมาณทั้งหมด 253,446.-บาท) 
   1.1  โครงการฝกอบรมศึกษาดูงานตามรอยแนวทางเศรษฐกจิพอเพียงและเขากราบพระบรมศพฯ 
จํานวน  60,136.-บาท 
  1.2  โครงการเตรียมการและสนบัสนุนการจัดงานพระราชพธิีถวายพระเพลงิพระบรมศพ
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรภูมิพลอดุลยเดชของจงัหวัดและอําเภอ จํานวน  68,472.-บาท  
 2. โครงการจัดงานวันแมแหงชาติ 12 สิงหา      14,950.-บาท 
 3. วันทองถิ่นไทย       (ไมไดใชงบประมาณ) 
 4. โครงการจัดงานวันเทศบาล      10,000.-บาท  
 5. สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชนเทศบาลตําบลปาติ้ว       (ไมไดใชงบประมาณ) 
 6. โครงการสนับสนุนการดําเนินงานศูนยรวมขอมลูขาวสารการจัดซื้อจัดจางของ อปท. ระดับอําเภอ 
     (งบประมาณทัง้หมด 169,082.26.-บาท)             103,549.74.-บาท  
 7. โครงการเพิ่มประสทิธิภาพในการจัดเก็บรายได      35,000.-บาท 
 8. โครงการปรบัปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรพัยสิน  140,960.-บาท 
 9.  โครงการทองถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษพื้นที่สเีขียว   6,837.-บาท 
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 10. จัดหาครุภัณฑตางๆ เพื่อใชในการบริหารงานสํานักงานเทศบาลตําบลปาติ้ว  
                งบประมาณ  400,180.-บาท   

 1.เครื่องทําลายเอกสาร (20แผน) จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 28,000.-บาท(สํานักปลัดเทศบาล) 
 2. ตูเหล็กเกบ็เอกสาร 2 ตูๆละ 5,000.-บาท งบประมาณ 10,000.-บาท (กองชาง) 
 3. เครื่องเชื่อมไฟฟา จํานวน 1 เครื่องๆละ 4,980.-บาท(กองชาง) 
 4.ชุดตัด/เช่ือมแกส พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุดๆละ 5,200.-บาท(กองชาง) 
 5.เครื่องคอมพิวเตอร สําหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง ๆละ 
   22,000.-บาท (กองคลงั) เพิ่มเติมแผนฯครั้งที ่2 
 6.เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนงั (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000บีทียู จํานวน 1 เครื่อง      
  28,000.-บาท(กองสาธารณสุขฯ) 
 7.เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนงั (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000บีทียู จํานวน 2  
   เครื่อง 56,000.-บาท(กองคลัง) 
 8.กลองถายภาพนิ่งระบบดจิิตอลความละเอียด 16 ลานพิกเซล จํานวน 1 เครื่อง  
    9,000.-บาท (กองสาธารณสุขฯ)เพิม่เติมแผนฯครัง้ที่  
 9.โตะสําหรบัวางเครือ่งคอมพิวเตอรจํานวน 1 ตัว จํานวน 2,000.-บาท(กองสาธารณสุขฯ) 
   เพิ่มเติมแผนฯครัง้ที่ 2 
 10.เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานกังาน จํานวน 1 เครือ่ง 16,000.-บาท(กองสาธารณสุขฯ) 
    เพิ่มเติมแผนฯครั้งที่ 2 
 11. เครื่องพมิพ Multifunction ชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี จํานวน 1 เครื่อง 17,000.-บาท 
     (กองสาธารณสุขฯ)เพิ่มเติมแผนฯครั้งที่ 2 
 12 .เครื่องบดยอยกิ่งไม จํานวน 1 เครื่อง 185,000.-บาท(กองสาธารณสุขฯ) 
     เพิ่มเติมแผนฯครั้งที่ 1 
 13. เครื่องชั่งระบบดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง 17,000.-บาท (เพิ่มเติมแผนฯครั้งที่ 1) 

โครงการ/กิจกรรม  อยูระหวางดําเนินการ  จํานวน 1  โครงการ งบประมาณ 330,000.-บาท  ดังน้ี 
 1. โครงการปรบัปรุงระบบเสียงตามสาย   330,000.-บาท(กันเงินงบประมาณ) 
โครงการ/กิจกรรม  ท่ีไมไดดําเนินการ  จํานวน 2  โครงการ งบประมาณ  35,000.-บาท  ดังน้ี 
 1. จัดหาพวงมาลัย  ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา ฯลฯ 5,000.-บาท(ไมมีกรณีที่ตองจัดหา) 
 2. โครงการอบรมผูประกอบการคาภายในเขตเทศบาล(เนือ่งจากไมมีเงินงบประมาณ) 30,000.-บาท 
โครงการ/กิจกรรม  ท่ีไมไดอนุมัติงบประมาณ  จํานวน  2  โครงการ  ดังน้ี 
 1. โครงการบรกิารเต็มทีจ่ัดเกบ็ภาษีถึงบานประจําป 
 2. โครงการจังหวัดเคลือ่นที ่
6.2 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย การมสีวนรวมของประชาชน และการสราง
ชุมชนเขมแข็ง 
โครงการ/กิจกรรม  ท่ีดําเนินการ  จํานวน  4   โครงการ งบประมาณ    47,080.-บาท  ดังน้ี 
 1. โครงการเทศบาลพบประชาชน (งบประมาณทั้งสิน  23,660.-บาท) 15,130.-บาท    
 2. โครงการประชุมสมัมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพและสงเสรมิการมีสวนรวม 
              ของคณะกรรมการชุมชน(งบประมาณทั้งสิ้น 44,300.-บาท) 17,600.-บาท 
 3. โครงการจัดทําปายคณะกรรมการชุมชน/ปายบาน  14,350.-บาท 
 4. โครงการตอเติมศาลากลางบาน หมูที่ 5 (เพิ่มเติมแผนฯครั้งที่ 1) ใชงบประมาณหมูบาน 
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โครงการ/กิจกรรม  ท่ีไมไดดําเนินการ  จํานวน  4  โครงการ งบประมาณ       355,000.-บาท  ดังน้ี 

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

 3. จัดทําบัญชีครัวเรือน (เนื่องจากไมมีเงินงบประมาณ)    15,000.-บาท 
 4. โครงการจัดทําแผนที่เดินดินชุมชนเทศบาลตําบลปาติ้ว(เนื่องจากไมมีเงินงบประมาณ)15,000.-บาท 
 




