ประกาศเทศบาลตําบลปาติ้ว
เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลปาติ้ว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
**************************************
ดวย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพั ฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่ แกไขเพิ่ มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๒๙ (๓) ซึ่งกํ าหนดให คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพั ฒนาให ประชาชนในท องถิ่นทราบในที่ เปดเผยภายในสิบห าวันนับแตวัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอย
ปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่ น ดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑที่ กําหนดไว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติ ดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย
ดังนั้น เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่ สุ ด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เทศบาลตําบลป าติ้ ว
จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียด
ปรากฏเอกสารแนบทายประกาศนี้
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑

เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พิตรพิบลู สิรเิ รืองธนชัย
(นายพิตรพิบลู สิรเิ รืองธนชัย)
นายกเทศมนตรีตําบลปาติ้ว

ยุทธศาสตรการพัฒนา/แนวทางการพัฒนา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต และเสริมสรางความเขมแข็งของ
ครอบครัว
1.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาในทองถิ่น ใหมีประสิทธิภาพ
คุณภาพและทั่วถึง
1.2 แนวทางการพัฒนาการกีฬาและ
นันทนาการ
1.3 แนวทางการพัฒนาสงเสริมและพัฒนา
ระบบบริการสาธารณสุข
1.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริมสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห
1.5 แนวทางการพัฒนา การปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด
1.6 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.7 แนวทางการพัฒนา การรักษา
ความสงบเรียบรอยและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน
รวม

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลปาติ้ว ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
(ตั้งแตเดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560)
เทศบาลตําบลปาติ้ว อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร
โครงการ/กิจกรรมตาม
โครงการ/กิจกรรม
แผนพัฒนาสามป
ที่อนุมัติ
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
(พ.ศ.2560-2562)
ที่ดําเนินการ
ที่อยูระหวางดําเนินการ
ที่บรรจุในปงบฯ 2560
จํานวน งบประมาณ
จํานวน
จํานวน
งบประมาณ
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

โครงการ/กิจกรรม
ที่ไมไดดําเนินการ
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ/
กิจกรรม
ที่ไมไดอนุมัติ
งบประมาณ

20

5,714,680

16

9

2,409,606.91

-

-

7

397,900

4

9

10,788,000

6

3

348,780

-

-

3

38,000

3

16

565,000

15

8

90,000

-

-

7

80,000

1

5

1,910,000

5

3

3,708,416

-

-

2

130,000

-

5

180,000

5

3

47,405

-

-

2

100,000

--

14

861,700

12

10

322,647

-

-

2

20,000

2

11

4,734,500

7

7

188,248

-

-

-

-

4

80

24,753,880

66

43

7,115,10291

-

-

23

745,900

14
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โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.2560-2562)
ยุทธศาสตรการพัฒนา/แนวทางการพัฒนา
ที่บรรจุในปงบฯ 2560
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและการคมนาขนสง
2.1 แนวทางการพัฒนา กอสราง
ปรับปรุง ขยายเขตสาธารณูปโภค
44
33,896,500
สาธารณูปการ การคมนาคมขนสง
และการผังเมือง
รวม
44
33,896,500
3.ยุทธศาสตรการพัฒนา การสงเสริมการ
เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย
การลงทุนและพาณิชยกรรม
3.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริมการทํา
3
330,000
เกษตรแบบเกษตรปลอดภัยและเกษตร
อินทรีย
3.2 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและพัฒนาอาชีพ
4
1,130,000
3.3 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและพัฒนา
10
1,610,000
ผูประกอบการ
คาและบริการใหมีความสามารถในการ
แขงขันและการลงทุน
รวม
17
3,70,000

โครงการ/กิจกรรม
ที่อนุมัติ

โครงการ/กิจกรรม
ที่ดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม
ที่อยูระหวางดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม
ที่ไมไดดําเนินการ

โครงการ/
กิจกรรม
ที่ไมไดอนุมัติ
งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

12

-

-

9

1,520,823.38

3

282,000

32

12

-

-

9

1,520,823.38

3

282,000

32

3

1

37,360

-

-

2

80,000

-

2
8

1
2

14,431
899,692

2

350,000-

1
4

10,000
480,000

2
2

13

4

951,483

2

-

7

570,000

4
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ยุทธศาสตรการพัฒนา/แนวทางการพัฒนา

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.1 แนวทางการพัฒนา การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
4.2 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการสิ่งแวดลอม ลดปริมาณขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลรวมทั้งมลพิษตางๆ
รวม
5. ยุทธศาสตรการพัฒนา การสงเสริมภูมิ
ปญญาทองถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี และการ
ทองเที่ยว
5.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและอนุรักษ
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
และสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
รวม

โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.2560-2562)
ที่บรรจุในปงบฯ 2560
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
4

222,000

โครงการ/กิจกรรม
ที่อนุมัติ

โครงการ/กิจกรรม
ที่ดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม
ที่อยูระหวางดําเนินการ

จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

4

3

93,050

-

โครงการ/กิจกรรม
ที่ไมไดดําเนินการ

งบประมาณ จํานวน
(บาท)
โครงการ
-

1

โครงการ/
กิจกรรม
ที่ไมไดอนุมัติ
งบประมาณ

งบประมาณ
(บาท)
30,000

-

6

490,000

4

4

405,740

-

-

-

-

2

10

712,000

8

7

498,790

-

-

1

30,000

2

13

1,386,000

12

10

404,430.80

-

-

2

65,000

1

13

1,386,000

12

10

404,430.80

-

-

2

65,000

1
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ยุทธศาสตรการพัฒนา/แนวทางการพัฒนา

6. ยุทธศาสตรการพัฒนา
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหมีประสิทธิภาพมุงใหบริการแกประชาชน
6.1 แนวทางการพัฒนา สรางระบบบริหาร
จัดการองคกรที่ดี มีประสิทธิภาพ โปรงใส
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคลากรมีคุณภาพ
6.2 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย การมีสวนรวมของ
ประชาชน และการสรางชุมชนเขมแข็ง
รวม
รวมทั้งสิ้น
คิดเปนรอยละ

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

โครงการ/กิจกรรม
ที่อนุมัติ

โครงการ/กิจกรรม
ที่ดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม
ที่อยูระหวางดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม
ทีไ่ มไดดําเนินการ

โครงการ/
กิจกรรม
ที่ไมไดอนุมัติ
งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

330,000

4

165,000

2

23

2,121,060

21

16

945,841

1

11

1,048,000

10

6

241,880

-

-

4

355,000

-1

34
198

3,169,060
63,737,360

31
142
71.71

22
86
43.43

1,187,721
10,157,527.71
15.93

1
12
6.06

330,000
1,850,823
2.90

8
44
22.22

520,000
2,222,900
3.48

3
56
28.28

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลปาติ้ว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ตั้งแตเดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560)
เทศบาลตําบลปาติ้ว อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร
ตามที่ เทศบาลตําบลป าติ้ ว ได จั ดทํ าแผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา (พ.ศ.2560-2563)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) และเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามป จํานวน 2 ฉบับ โดยไดนํา
โครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาสามป ไปจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และนําไปสูการ
ปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลเปนรูปธรรม จากการประเมินผลโดยการวัดเชิงปริมาณ จากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่
ไดกําหนดไว 6 ยุทธศาสตร 16 แนวทางการพัฒนา ปรากฏผลการดําเนินการดังนี้
1. ยุทธศาสตรการพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว
1.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในทองถิ่น ใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพและทัว่ ถึง
โครงการ/กิจกรรม ที่ดําเนินการแลว จํานวน 9 โครงการ งบประมาณ 2,409,606.91.-บาท ดังนี้
1. โครงการปจฉิมนิเทศ
5,000.-บาท
2. โครงการติดตั้งอินเตอรเน็ตชุมชน
39,500.-บาท
3. โครงการจัดหาอาหารกลางวัน (อุดหนุนโรงเรียนปาติ้วรมโพธาภินันทนุกลู ) 601,120.-บาท
4. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
903,700.-บาท
5. โครงการบริหารงานหองสมุดไอทีและศูนยเรียนรูชุมชน
126,716.91.-บาท
6. โครงการจัดหาบุคลากรทางการศึกษา
130,200.-บาท
7. จัดหาอาหารเสริม(นม)
601,389.28.-บาท
8. โครงการวันไหวครู
ไมไดใชงบประมาณ
9. โครงการจัดประชุมผูปกครอง
1,980.-บาท
โครงการ/กิจกรรม ไมไดดําเนินการ จํานวน 7 โครงการ งบประมาณ 397,900 .-บาท เนื่องจากไมมีเงิน
งบประมาณ ดังนี้
1. โครงการสนับสนุนพัฒนาคุณภาพผูเ รียน
30,000.-บาท
2. โครงการจัดทําแผนการศึกษา
20,000.-บาท
3. โครงการศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กแหลงเรียนรูและการศึกษาตามอัธยาศัย
10,000.-บาท
4. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารจัดการศึกษา
50,000.-บาท
5. โครงการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลปาติ้ว
20,000.-บาท
6. โครงการกอสรางหองน้ําอาคารหองสมุดศูนยไอทีและเรียนรูชุมชนฯ
198,000.-บาท
7. โครงการตอเติมหลังคาศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปาติ้ว 2( เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 1)
69,900.-บาท
โครงการ/กิจกรรม ที่ไมไดอนุมัติงบประมาณ จํานวน 5 โครงการ ดังนี้
1. โครงการศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กเทิดไทองคราชันย
2. โครงการจัดหายานพาหนะสวนกลางกองการศึกษาฯ
3. โครงการกอสรางสระวายน้ําศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปาติ้ว ศูนย 2
4. โครงการกอสรางโครงหลังคาอเนกประสงค ระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปาติ้ว 1,2
5. โครงการตอเติมหลังคาศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปาติ้ว 2( เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 1)

-21.2 แนวทางการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
โครงการ/กิจกรรม ที่ดําเนินการแลว จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ 348,780.-บาท ดังนี้
1. โครงการจัดการแขงขันกีฬา
56,670.-บาท
2. โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาทองถิ่นทองที่สมั พันธ (ดําเนินการตามโครงการที่ 1)
3. สนับสนุนอุปกรณกีฬาเครือ่ งออกกําลังกายใหแกชุมชนและสวนสาธารณะ 292,110.-บาท
โครงการ/กิจกรรม ไมไดดําเนินการ จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ 38,000.-บาท ดังนี้
1. โครงการแขงขันกีฬาเด็กปฐมวัย(ไมมเี งินงบประมาณ)
8,000.-บาท
2. โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ (เนือ่ งจาก สตง.ทักทวง)
20,000.-บาท
3. โครงการจัดการแขงขันกีฬาภายในเทศบาลตําบลปาติว้ (เนื่องจากอยูในหวงถวายอาลัยแด
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช)
10,000.-บาท
โครงการ/กิจกรรม ทีไ่ มไดอนุมัติงบประมาณ จํานวน 3 โครงการ ดังนี้
1. โครงการปรับปรุงพื้นสนามและรั้วเหล็กโปรง สนามฟุตซอลหลังตลาดสดเทศบาล
2. โครงการกอสรางสวนสุขภาพและปรับปรุงภูมทิ ัศนสระน้ําบริเวณหนาโรงเรียนปาติ้ววิทยา(ของบฯสวนกลาง)
3. โครงการกอสรางลานกีฬาอเนกประสงค(ของบฯสวนกลาง)
1.3 แนวทางการพัฒนาสงเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข
โครงการ/กิจกรรม ที่ดําเนินการแลว จํานวน 8 โครงการ งบประมาณ 90,000.-บาท ดังนี้
1. โครงการรับบริจาคโลหิต อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร(อุดหนุนอําเภอปาติ้ว) 10,000.-บาท
2. โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยแมและเด็ก
10,000.-บาท
3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานสาธารณสุข
49,340.-บาท
4. โครงการรณรงคปองกันโรคไขเลือดออก
49,400.-บาท
5. โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบา
29,950.-บาท
6. โครงการควบคุมโรควัณโรค/โรคเอดสในชุมชน
10,000.-บาท
7.โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข
30,000.-บาท
8.โครงการตรวจคัดมะเร็งปากมดลูก/มะเร็งเตานม
19,900.-บาท
โครงการ/กิจกรรม ที่ไมไดดําเนินการ จํานวน 7 โครงการ งบประมาณ 80,000.-บาท เนื่องจากไมมี
เงินงบประมาณ ดังนี้
1. โครงการควบคุมโรคระบาดในชุมชน(ตามชวงทีร่ ะบาด)
10,000.-บาท
2. โครงการอนามัยโรงเรียน
10,000.-บาท
3.โครงการตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง
10,000.-บาท
4.โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ
15,000.-บาท
5.โครงการจัดตัง้ ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน
20,000.-บาท
6.โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสงู อายุ
10,000.-บาท
7. โครงการรณรงคและสงเสริมการตรวจสุขภาพประจําป
5,000.-บาท
โครงการ/กิจกรรม ที่ไมไดอนุมัติงบประมาณ จํานวน 1 โครงการ ดังนี้
1. โครงการสงเสริมสุขภาพจิตผูสงู อายุ
1.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ 3,708,416.-บาท ดังนี้
1. ใหการสงเคราะหผสู ูงอายุ ผูพกิ าร ผูป วยเอดสและผูดอยโอกาส 3,471,500.-บาท
2. โครงการบานมั่นคงเพื่อคนยากจนในเขตเทศบาล
96,916.-บาท

-33. สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาล
140,000.-บาท
- กองทุนสวัสดิการผูสงู อายุ 90,000.-บาท
- กองทุนสวัสดิการชุมชน(ออมวันละบาท) 50,000.-บาท
โครงการ/กิจกรรม ไมไดดําเนินการ จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 130,000.-บาทดังนี้
1. โครงการสงเคราะหศพผูยากไร (เนือ่ งจากไมมเี งินงบประมาณ)
30,000.-บาท
2. โครงการจัดหาเครื่องนุงหมกันหนาวใหกบั ผูส ูงอายุ ผูพิการและผูยากไรในเขตเทศบาล 100,000.-บาท
(เนื่องจากจังหวัดยโสธรไมไดประกาศเปนพื้นที่ประสบภัยหนาว)
1.5 แนวทางการพัฒนา การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
โครงการ/กิจกรรม ที่ดําเนินการ จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ 47,405.-บาท ดังนี้
1. โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด(อุดหนุนอําเภอปาติ้ว)
15,000.-บาท
2. โครงการกิจกรรมเดินรณรงควันตอตานยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)
7,110.-บาท
3. โครงการหมูบานตนแบบปลอดยาเสพติด
25,295.-บาท
โครงการ/กิจกรรม ที่ไมไดดําเนินการ จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 100,000.-บาท ดังนี้
1. โครงการฝกอบรมเยาวชนปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชนในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว
(เนื่องจากไมมเี งินงบประมาณ)
70,000.-บาท
2. โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด(กิจกรรมการบําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติดและสงเสริม
อาชีพใหผูผานการบําบัดฟนฟู) (ไมไดรบั แจงการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิน่ ฯ)
30,000.-บาท
1.6 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
โครงการ/กิจกรรม ที่ดําเนินการ จํานวน 10 โครงการ งบประมาณ 322,647.-บาท ดังนี้
1. ฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
9,672.-บาท
2. โครงการกิจกรรมวัน อปพร.
15,000.-บาท
3. โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ อปพร. เทศบาลตําบลปาติ้ว
127,605.-บาท
4. จัดหาครุภัณฑประจําศูนย อปพร.เทศบาลตําบลปาติ้ว (เครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 เครื่อง)
26,000.-บาท
5. จัดหาครุภัณฑตางๆ เครื่องดับเพลิงไฟปาแบบสะพายหลังชนิดมอเตอร ขนาดความจุ 20 ลิตร
จํานวน 2 เครื่อง
10,000.-บาท
6. โครงการกอสรางหองเก็บเครื่องสูบน้ําเทศบาลตําบลปาติ้ว (เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 1) 51,800.-บาท
7. โครงการตอเติมโรงจอดรถศูนย อปพร.เทศบาลตําบลปาติ้ว(เพิ่มเติมแผน ครัง้ ที่ 1) 49,850.-บาท
8. จัดหาครุภัณฑการเกษตร(เลื่อยโซยนต)(เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 1)
25,000.-บาท
9. โครงการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมขังในเขตเทศบาล
(ไมไดใชงบประมาณ)
10. จัดหาวัสดุเครื่องแตงกายผูปฏิบัตงิ านดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 7,720.-บาท
โครงการ/กิจกรรม ไมไดดําเนินการ จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 20,000.-บาท
1. จัดหาครุภัณฑการเกษตร (มอเตอรไฟฟา สูบน้ําได 1,500 ลิตรตอนาที จํานวน 1 เครื่อง) 20,000.-บาท
(ในทองตลาดไมมีครุภัณฑตามคุณลักษณะและราคาตามที่กําหนด)
1. โครงการปองกันและแกไขปญหาภัยหนาว(เนือ่ งจากจังหวัดยโสธรไมไดประกาศเปนพื้นทีป่ ระสบภัยหนาว)
โครงการ/กิจกรรม ที่ไมไดอนุมัติงบประมาณ จํานวน 2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการจัดหาน้ําอุปโภคบริโภคปองกันและแกไขปญหาภัยแลง
2. โครงการฝกอบรมทบทวน อปพร.เทศบาลตําบลปาติ้ว

-41.7 แนวทางการพัฒนา การรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
โครงการ/กิจกรรม ที่ดําเนินการ จํานวน 7 โครงการ งบประมาณ 188,248.-บาท ดังนี้
1. โครงการ อปพร.รักษาความสงบเรียบรอยงานประเพณีบญ
ุ เดือนสาม 14,930.-บาท
2. โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม 2560
22,373-.-บาท
3. จัดหาไฟหยุดตรวจแบบแบตเตอรี่/ไฟฟา
16,500.-บาท
4. โครงการติดตั้งกลองวงจรปดในชุมชน เขตเทศบาลตําบลปาติ้ว
96,000.-บาท
5. โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต 2560 21,245.-บาท
6. โครงการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน
3,200.-บาท
7. โครงการปรับปรุงการจราจรในเขตเทศบาล (จัดซื้อกรวยจราจร)
14,000.-บาท
โครงการ/กิจกรรม ที่ไมไดอนุมัติงบประมาณ จํานวน 4 โครงการ ดังนี้
1. โครงการติดตัง้ กลองตรวจจับความเร็ว (ของบฯจาก ปภ.จ.ยโสธร)
2. โครงการติดตัง้ สัญญาณไฟจราจร(สี่แยกไฟแดง) (ของบฯจากแขวงการทางยโสธร)
3. โครงการติดตั้งไฟจํากัดความเร็ว(ไฟกระพริบ) (ของบฯจากแขวงการทางยโสธร)
4. โครงการติดตั้งกลองวงจรปดในชุมชนเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว (ของบฯจากสวนกลาง)
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการคมนาขนสง
2.1 แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง ขยายเขตสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมขนสงและการผังเมือง
โครงการ/กิจกรรม ที่อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 9 โครงการ งบประมาณ 1,520,823.38.-บาท ดังนี้
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 หมูท ี่ 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. ทางเขาหนองหัวลิง หมูที่ 12 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร 241,000.-บาท
(กันเงินงบประมาณ)
9. โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยวิธีเสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต หรือ พาราแอสฟลทติกคอนกรีต
ถนนและซอยในเขตเทศบาล
-ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 6 เชื่อมถนนเทศบาล 1 พรอมเสนจราจร
หมูที่ 4 ตําบลโพธิ์ไทร (เงินอุดหนุน 296,150.-บาท เงินสะสม 296,150.-บาท) 529,300.-บาท

-5โครงการ/กิจกรรม ไมไดดําเนินการ จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ 282,000.-บาท เนื่องจากไมมีเงิน
งบประมาณ ดังนี้
1. โครงการขยายเขตน้ําประปา ถนนเทศบาล 5 ม.5ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร
150,000.-บาท
2. โครงการปรับปรุงภูมทิ ัศนหนองหัวลิง ม.5
92,000.-บาท
(โอนเงินงบประมาณไปโครงการกอสรางหลังคาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปาติ้ว)
3. โครงการจัดทําและวางระบบผังเมืองในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว
40,000.-บาท
โครงการ/กิจกรรม ที่ไมไดอนุมัติงบประมาณ จํานวน 32 โครงการ ดังนี้
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.โพธิไ์ ทร 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
10.โครงการขุดลอกและปรับปรุงภูมิทัศนลําหวยวังกะละ ม.5ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร (ของบฯสวนกลาง)
11. โครงการวางทอระบายน้ําซอยเทศบาล 11/2 ม.4ต.โพธิไ์ ทร 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. โครงการกอสรางรั้วอาคารหองสมุดศูนยไอทีและเรียนรูช ุมชน
18. โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยเทศบาล 12/1 หมูที่ 12ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร
19. โครงการกอสรางถนน คสล.ถนนเทศบาล 5 หมูท ี่ 5ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร
20. โครงการกอสรางถนน คสล. เชื่อมระหวาง ม.5-ม.12 (วัดปาสุริยาลัย)ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร
21.โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.ซอยเทศบาล 3 หมูท ี่ 12ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร
22.โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนเทศบาล 5 หมูท ี่ 5 (ไปบานหนองสําโรง) (ของบฯ สวนกลาง)
23. โครงการกอสรางจุดพักรถ ม.5) (ของบฯ สวนกลาง)
24.โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.ซอยเทศบาล 5หมูที่ 4(เพิ่มเติมแผนฯครั้งที่ 1)
25.โครงการกอสรางปายสวนสุขภาพเทศบาลตําบลปาติ้ว(เพิ่มเติมแผนฯครั้งที่ 1)
26.โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสวนสุขภาพเทศบาลตําบลปาติว้ (เพิ่มเติมแผนฯครั้งที1่ )
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(เพิ่มเติมแผนฯครัง้ ที1่ )
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 )

-63.ยุทธศาสตรการพัฒนา การสงเสริมการเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย การลงทุนและพาณิชยกรรม
3.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริมการทําเกษตรแบบเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย
โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 37,360.-บาท ดังนี้
1. โครงการสงเสริมการเกษตรแนวทฤษฎีใหม ไรนาสวนผสมเกษตรนวัตกรรมใหมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
37,360.-บาท
โครงการ/กิจกรรม ไมไดดําเนินการ จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 80,000.-บาท เนื่องจากไมมีเงิน
งบประมาณ ดังนี้
1. โครงการรณรงคไถกลบตอซังลดการใชสารเคมี
30,000.-บาท
2. โครงการผลิตปุยอินทรีย
50,000.-บาท
3.2 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและพัฒนาอาชีพ
โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 14,431.-บาท ดังนี้
1. โครงการสงเสริมอาชีพใหกับประชาชนในเขตเทศบาล
14,431.-บาท
โครงการ/กิจกรรม ไมไดดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 10,000.-บาท ดังนี้
1. โครงการอุดหนุนกลุมสตรีในชุมชน(ไมมีกลุมสตรีขอรับการสนับสนุน)10,000.-บาท
โครงการ/กิจกรรม ที่ไมไดอนุมัติงบประมาณ จํานวน 2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการจัดตัง้ ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูส งู อายุ (ของบฯ พมจ.ยโสธร)
2. โครงการติดตัง้ ระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย(พาราโบลาโดม)(เพิ่มเติมแผนครั้งที่ 2) ของบฯจาก
พลังงานจังหวัด
3.3 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและพัฒนาผูประกอบการคาและบริการใหมีความสามารถในการแขงขันและ
การลงทุน
โครงการ/กิจกรรม ทีด่ ําเนินการแลว จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 899,692.-บาท ดังนี้
1. โครงการตรวจสุขาภิบาลสถานประกอบการ
9,692.-บาท
2. โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารตลาดสดเทศบาลตําบลปาติ้ว 890,000.-บาท (เปลี่ยนแปลงจาก
โครงการตอเติมหลังคาอาคารตลาดสดเทศบาลพรอมปายประชาสัมพันธตลาดสดเทศบาลตําบลปาติ้ว งบประมาณ
400,000.-บาท เปลี่ยนแปลงแผนฯ ครั้งที่ 1)
โครงการ/กิจกรรม ที่อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 350,000.-บาท ดังนี้
1. โครงการกอสรางหองน้ําตลาดสดเทศบาลตําบลปาติ้ว
250,000.-บาท(กันเงินงบประมาณ)
2. ปรับปรุงหองน้ําตลาดสดเทศบาล
100,000.-บาท(กันเงินงบประมาณ)
โครงการ/กิจกรรม ที่ไมไดดําเนินการ จํานวน 4 โครงการ งบประมาณ 480,000.-บาท เนื่องจากไมมีเงิน
งบประมาณ ดังนี้
1. โครงการอบรมผูประกอบการตลาดสด
50,000.-บาท
2. โครงการอบรมผูประกอบการรานคา/แผงลอย
20,000.-บาท
3. โครงการติดตัง้ กลองวงจรปดในตลาดสดเทศบาลตําบลปาติ้ว
60,000.-บาท
4. ปรับปรุง/ตอเติมอาคารเพิงพักขางตลาดสดเทศบาล/ตอเติมอาคารปง ยางตลาดสดเทศบาล 350,000.-บาท
(โอนเงินงบประมาณ ไปโครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารตลาดสดเทศบาลตําบลปาติ้ว)
โครงการ/กิจกรรม ที่ไมไดอนุมัติงบประมาณ จํานวน 2 โครงการ ดังนี้
1. จัดซื้อไฟฉุกเฉินตลาดสดเทศบาล
2. โครงการปรับปรุงโรงฆาสัตวและคอกพักสัตว

-74. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.1 แนวทางการพัฒนา การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โครงการ/กิจกรรม ที่ดําเนินการ จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ 93,050.-บาท ดังนี้
1. โครงการกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกลู ในเขตเทศบาล
50,000.-บาท
2. โครงการชุมชนจัดการขยะครบวงจร
31,050.-บาท
3. จัดหาเรือพลาสติก จํานวน 2 ลํา (เพิ่มเติมแผนฯ ครั้งที่ 2)
12,000.-บาท
โครงการ/กิจกรรม ที่ไมไดดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 30,000.-บาท เนื่องจากไมมีเงิน
งบประมาณ ดังนี้
1. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายเฝาระวังสิง่ แวดลอม
30,000.-บาท
4.2 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดลอม ลดปริมาณขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวมทั้ง
มลพิษตางๆ
โครงการ/กิจกรรม ที่ดําเนินการ จํานวน 4 โครงการ งบประมาณ 396,240.-บาท ดังนี้
1. โครงการชุมชนรักษสะอาด
10,000.-บาท
2. โครงการดูแลสวนสาธารณะ
386,240.-บาท
3. โครงการจัดหาครุภัณฑงานบานงานครัว (เครื่องตัดหญา 1 เครื่อง) 9,500.-บาท
4. โครงการรณรงคติดตั้งบอดักไขมันในสถานประกอบการ
ไมไดใชงบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม ไมไดอนุมัติงบประมาณ จํานวน 2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการขุดลอกทอระบายน้ําในเขตเทศบาล
2. โครงการกอสรางบอบําบัดน้ําเสีย ม.5 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร
5. ยุทธศาสตรการพัฒนา การสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี และการทองเที่ยว
5.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและอนุรักษ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
โครงการ/กิจกรรม ที่ดําเนินการแลว จํานวน 10 โครงการ งบประมาณ 404,430.80.-บาท ดังนี้
1. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
13,638.-บาท
2. โครงการจัดงานประเพณีบญ
ุ มหาชาติ(บุญผะเหวด) (ชุมชนดําเนินการเอง)
3. สืบสาน ทํานุบํารุงจารีตประเพณีการไหวและบวงสรวงปูต าของทองถิ่น(ชุมชนดําเนินการเอง)
4. สงเสริมประเพณีไหวปูตา(ชุมชนดําเนินการเอง)
5. โครงการสงเสริมและอนุรกั ษภูมิปญ
 ญาทองถิ่นดานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นของสภาวัฒนธรรมอําเภอปาติ้ว
(อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอปาติ้ว)
20,000.-บาท
6. โครงการจัดงานประเพณีปดทองรอยพระพุทธบาทจําลองและปดทองรูปเหมือนหลวงปูโพธาภินันท
(บุญเดือนสาม) (ชุมชนดําเนินการเอง)
7. โครงการจัดงานสรงน้ําศาลหลักเมืองและรดน้ําขอพรผูส ูงอายุ
47,110.-บาท
8. โครงการจัดงานประเพณีบญ
ุ บัง้ ไฟ
298,682.80.-บาท
9. โครงการพาบุตรหลานเขาวัด
5,000.-บาท
10. โครงการรวมสืบสานงานประเพณีทองถิ่นจังหวัดยโสธร(อุดหนุนอําเภอปาติ้ว) 20,000.-บาท
โครงการ/กิจกรรม ที่ไมไดดําเนินการ จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 65,000.-บาท ดังนี้
1. จัดทําเอกสารแนะนําแหลงทองเที่ยวในทองถิ่น(เนื่องจากไมมีเงินงบประมาณ)10,000.-บาท

-82. โครงการประชาสัมพันธกจิ กรรม/งานประเพณี/วัฒนธรรมทองถิ่น/รวมถึงประชาสัมพันธหนวยงาน
เทศบาลตําบลปาติว้
55,000.-บาท
(เนื่องจากภารกิจโดยรวมแลวการจัดทําปายไวนิลประชาสัมพันธโครงการตางๆภายในสํานักปลัดเทศบาล ไดมีการตั้ง
งบประมาณในการจัดทําปายประชาสัมพันธโครงการอยูในตัวโครงการแลวจึงไมไดใชงบประมาณในสวนนี้)
โครงการ/กิจกรรม ที่ไมไดอนุมัติงบประมาณ จํานวน 1 โครงการ ดังนี้
1. โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา
6. ยุทธศาสตรการพัฒนา การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพมุงใหบริการแก
ประชาชน
6.1 แนวทางการพัฒนา สรางระบบบริหารจัดการองคกรที่ดี มีประสิทธิภาพ โปรงใส ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
บุคลากรมีคุณภาพ
โครงการ/กิจกรรม ที่ดําเนินการ จํานวน 16 โครงการ งบประมาณ 1,499,371.26.-บาท ดังนี้
1. โครงการจัดงานวันขึ้นปใหม
12,615.-บาท
2. โครงการจัดกิจกรรมวันปยมหาราช
10,550.-บาท
3. วันทองถิ่นไทย (ไมไดใชงบประมาณ)
4. โครงการ/กิจกรรมสําคัญตางๆตามนโยบายจังหวัดและรัฐบาล
253,446.-บาท
4.1 กิจกรรมแสดงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายอาลัยแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
118,208.-บาท
4.2 กิจกรรมกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ําสาธารณะ
6,630.-บาท
4.3 โครงการฝกอบรมศึกษาดูงานตามรอยแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและเขากราบพระบรมศพฯ
60,136.-บาท
4.4 โครงการเตรียมการและสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชของจังหวัดและอําเภอ 68,472.-บาท
5. โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผูบ ริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล 120,280.-บาท
6. โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานพนักงานเทศบาล/พนักงานจาง
152,121.-บาท
7. โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และวันสําคัญ(อุดหนุนอําเภอปาติ้ว) 10,000.-บาท
8. โครงการประชาสัมพันธการจัดเก็บรายได ของเทศบาลประจําป
10,000.-บาท
9. โครงการจัดงานวันแมแหงชาติ 12 สิงหา
14,950.-บาท
10. โครงการจัดงานวันเทศบาล
10,000.-บาท
11. สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมชุมชนเทศบาลตําบลปาติ้ว (ไมไดใชงบประมาณ)
12. โครงการสนับสนุนการดําเนินงานศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางของ อปท. ระดับอําเภอ
169,082.26.-บาท
13. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได
35,000.-บาท
14. โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสนิ
140,960.-บาท
15. โครงการทองถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษพื้นที่สเี ขียว
6,837.-บาท
16. จัดหาครุภัณฑตางๆ เพื่อใชในการบริหารงานสํานักงานเทศบาลตําบลปาติ้ว
งบประมาณ 553,530.-บาท แยกเปน
1.เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000บีทียู จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 26,000.-บาท(กองการศึกษาฯ)
2.พัดลมอุตสาหกรรม 3 ตัว เปนเงิน 7,650.-บาท(สํานักปลัดเทศบาล)
3.พัดลมไอเย็นแบบเคลื่อนที่ 2 ตัว เปนเงิน 9,200.-บาท(สํานักปลัดเทศบาล)
4.เกาอี้บุนวม จํานวน 20 ตัว เปนเงิน 10,000.-บาท(สํานักปลัดเทศบาล)

-95. ตูเหล็กเก็บเอกสาร 1ตู เปนเงิน 5,000.-บาท(สํานักปลัดเทศบาล)
6.ชุดเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่อเนกประสงคแบบลากจูง จํานวน 1 ชุด เปนเงิน10,900.-บาท
(กองการศึกษาฯ)
7.เครื่องพิมพชนิดLaser/ ชนิด LEDขาวดํา 18 หนา/นาที จํานวน 1 เครื่องๆละ 3,300.-บาท
(สํานักปลัดเทศบาล)
8. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 2 เครื่อง ราคา 44,000.-บาท
(กองชาง/สํานักปลัดเทศบาล)
9.จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว จํานวน 1 จอ ราคา 3,300.-บาท (กองชาง)
10.ตูน้ําดื่ม(สํานักงาน) จํานวน 2 เครื่องเปนเงิน 9,000.-บาท(สํานักปลัดเทศบาล)
11. เครื่องสกัดคอนกรีต จํานวน 1 เครื่องๆละ 25,000.-บาท(กองชาง)
12.เครื่องทําลายเอกสาร (20แผน) จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 28,000.-บาท(สํานักปลัดเทศบาล)
13. ตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 ตูๆละ 5,000.-บาท งบประมาณ 10,000.-บาท (กองชาง)
14. เครื่องเชื่อมไฟฟา จํานวน 1 เครื่องๆละ 4,980.-บาท(กองชาง)
15.ชุดตัด/เชื่อมแกส พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุดๆละ 5,200.-บาท(กองชาง)
16.เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง ๆละ22,000.-บาท
(กองคลัง) เพิ่มเติมแผนฯครัง้ ที่ 2
17.เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000บีทียู จํานวน 1 เครื่อง
28,000.-บาท(กองสาธารณสุขฯ)
18.เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000บีทียู จํานวน 2 เครื่อง
56,000.-บาท(กองคลัง)
19.กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอลความละเอียด 16 ลานพิกเซล จํานวน 1 เครื่อง 9,000.-บาท
(กองสาธารณสุขฯ)เพิ่มเติมแผนฯครั้งที่
20.โตะสําหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 ตัว จํานวน 2,000.-บาท(กองสาธารณสุขฯ)
เพิ่มเติมแผนฯครัง้ ที่ 2
21.เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครือ่ ง 16,000.-บาท(กองสาธารณสุขฯ)
เพิ่มเติมแผนฯครั้งที่ 2
22. เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี จํานวน 1 เครื่อง 17,000.-บาท
(กองสาธารณสุขฯ)เพิ่มเติมแผนฯครั้งที่ 2
23 .เครื่องบดยอยกิ่งไม จํานวน 1 เครื่อง 185,000.-บาท(กองสาธารณสุขฯ)เพิม่ เติมแผนฯครัง้ ที่ 1
24. เครื่องชั่งระบบดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง 17,000.-บาท (เพิ่มเติมแผนฯครั้งที่ 1)
โครงการ/กิจกรรม อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 330,000.-บาท ดังนี้
1. โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย
330,000.-บาท(กันเงินงบประมาณ)
โครงการ/กิจกรรม ทีไ่ มไดดําเนินการ จํานวน 4 โครงการ งบประมาณ 165,000.-บาท ดังนี้
1. จัดหาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา ฯลฯ 5,000.-บาท(ไมมีกรณีที่ตองจัดหา)
2. โครงการอบรมผูประกอบการคาภายในเขตเทศบาล(เนือ่ งจากไมมีเงินงบประมาณ) 30,000.-บาท
3. โครงการจัดงานวันพอแหงชาติ
90,000.-บาท
(โอนเงินงบประมาณเพื่อดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมสําคัญตางๆตามนโยบายจังหวัดและรัฐบาล)
4. โครงการ/กิจกรรมปกปองสถาบัน
40,000.-บาท
(โอนเงินงบประมาณเพื่อดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมสําคัญตางๆตามนโยบายจังหวัดและรัฐบาล)

-10โครงการ/กิจกรรม ที่ไมไดอนุมัติงบประมาณ จํานวน 2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการบริการเต็มทีจ่ ัดเก็บภาษีถึงบานประจําป
2. โครงการจังหวัดเคลือ่ นที่
6.2 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย การมีสวนรวมของประชาชน และการสราง
ชุมชนเขมแข็ง
โครงการ/กิจกรรม ที่ดําเนินการแลว จํานวน 6 โครงการ งบประมาณ 241,880.-บาท ดังนี้
1. โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลปาติ้ว
19,570.-บาท
2. โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน (ดําเนินการตามโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพและสงเสริมการมีสวนรวมของคณะกรรมการชุมชน)
3. โครงการเทศบาลพบประชาชน
23,660.-บาท
4. โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพและสงเสริมการมีสวนรวม
ของคณะกรรมการชุมชน
44,300.-บาท
5. โครงการจัดทําปายคณะกรรมการชุมชน/ปายบาน
14,350.-บาท
6. โครงการตอเติมศาลากลางบาน หมูที่ 5 (เพิ่มเติมแผนฯครั้งที่ 1) ใชงบประมาณหมูบาน
โครงการ/กิจกรรม ทีไ่ มไดดําเนินการ จํานวน 4 โครงการ งบประมาณ
355,000.-บาท ดังนี้
1. โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล 300,000.-บาท
(เปนไปตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 85/2557 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
และคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 1/2557 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557)
2. โครงการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล(เนือ่ งจากสนง.พัฒนาชุมชนอําเภอปาติ้ว
ดําเนินการเอง)
25,000.-บาท
3. จัดทําบัญชีครัวเรือน(เนื่องจากไมมีเงินงบประมาณ)
15,000.-บาท
4. โครงการจัดทําแผนที่เดินดินชุมชนเทศบาลตําบลปาติ้ว(เนื่องจากไมมีเงินงบประมาณ)15,000.-บาท
โครงการ/กิจกรรม ที่ไมไดอนุมัติงบประมาณ จํานวน 1 โครงการ ดังนี้
1. โครงการจัดทําแผนชุมชน (อุดหนุนชุมชน)

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559)
การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
คะแนน
1. ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
17
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ
10
3. ยุทธศาสตรประกอบดวย
3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
10
3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
10
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด
10
3.4 วิสัยทัศน
5
3.5 กลยุทธ
5
3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ
5
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร
5
3.8 แผนงาน
5
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
5
3.10 ผลผลิต/โครงการ
4
รวมคะแนน
91

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
1.ขอมูลสภาพทั่วไปและ ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
20
ขอมูลพื้นฐานของ
(1) ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพเชนที่ตั้งของหมูบ าน/
(3)
2
องคกรปกครองสวน
ชุมชน/ตําบลลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิอากาศ
ทองถิ่น
ลักษณะของดินลักษณะของแหลงน้ํา ลักษณะของไม/
ปาไมฯลฯดานการเมือง/การปกครองเชน
เขตการปกครองการเลือกตั้งฯลฯ
(2) ขอมูลเกี่ยวกับดานการเมือง/การปกครองเชน
(2)
2
เขตการปกครองการเลือกตั้งฯลฯประชากรเชนขอมูล
เกี่ยวกับจํานวนประชากรและชวงอายุและจํานวน
ประชากรฯลฯ
(3) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคมเชนการศึกษา
(2)
2
สาธารณสุขอาชญากรรมยาเสพติดการสังคมสงเคราะห
ฯลฯ
(4) ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐานเชนการ
(2)
2
คมนาคมขนสงการไฟฟาการประปาโทรศัพทฯลฯ
(5) ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจเชนการเกษตร
(2)
2
การประมงการปศุสัตวการบริการการทองเที่ยว
อุตสาหกรรมการพาณิชย/กลุมอาชีพ แรงงานฯลฯและ
เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและ
แหลงน้ํา)
(6) ขอมูลเกี่ยวกับศาสนาประเพณีวัฒนธรรมเชนการ
(2)
2
นับถือศาสนา ประเพณีและงานประจําป
ภูมิปญญาทองถิ่นภาษาถิ่นสินคาพืน้ เมืองและของ
ที่ระลึกฯลฯและอื่นๆ
(7) ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติเชนน้ํา ปาไม
(2)
1
ภูเขาคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติฯลฯ
(8) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทํา
(2)
1
แผนพัฒนาทองถิ่นหรือการใชขอมูล จปฐ.
(9) การประชุมประชาคมทองถิ่นรูปแบบวิธีการ
(3)
3
และการดําเนินการประชุมประชาคมทองถิ่นโดยใช
กระบวนการรวมคิดรวมทํารวมตัดสินใจ
รวมตรวจสอบรวมรับประโยชนรวมแกปญ
 หา
ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรูเ พื่อแกปญหาสําหรับ
การพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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2 .การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ

รายละเอียดหลักเกณฑ
คะแนนเต็ม
ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
15
(1) การวิเคราะหที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง
(2)
ความสอดคลองยุทธศาสตรจังหวัดยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนโยบาย
ของผูบริหารทองถิ่นรวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติและ Thailand 4.0
(2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
(1)
และการบังคับใชผลของการบังคับใชสภาพการณที่
เกิดขึ้นตอการพัฒนาทองถิ่น
(3) การวิเคราะหทางสังคมเชนดานแรงงานการศึกษา
(2)
สาธารณสุขความยากจนอาชญากรรมปญหายาเสพติด
เทคโนโลยีจารีตประเพณีวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น
เปนตน
(4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจขอมูลดานรายได
(2)
ครัวเรือนการสงเสริมอาชีพกลุมอาชีพกลุมทางสังคม
การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆสภาพทางเศรษฐกิจ
และความเปนอยูทั่วไปเปนตน
(5) การวิเคราะหสิ่งแวดลอมพื้นทีส่ ีเขียวธรรมชาติ
(2)
ตางๆทางภูมิศาสตรกระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น
การประดิษฐทมี่ ีผลตอสิง่ แวดลอมและการพัฒนา
(6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ
(2)
การพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของทองถิ่นดวยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจสงผล
ตอการดําเนินงานไดแก S-Strength (จุดแข็ง)
W-Weakness(จุดออน) O-Opportunity (โอกาส)
และT-Threat(อุปสรรค)
(7) สรุปประเด็นปญหาและความตองการของ
(2)
ประชาชนเชิงพื้นที่มีการนําเสนอปญหาคนหาสาเหตุ
ของปญหาหรือสมมติฐานของปญหาแนวทางการแกไข
ปญหาหรือวิธีการแกไขปญหาการกําหนดวัตถุประสงค
เพื่อแกไขปญหา

คะแนนที่ได
2

1
1

1

1
1

1
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2 .การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ(ตอ)

3. ยุทธศาสตร
3 .1 ยุทธศาสตร
ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

3.2 ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด

3.4 วิสัยทัศน

3.5 กลยุทธ

รายละเอียดหลักเกณฑ
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
(8) สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรบั
(1)
1
และการเบิกจายงบประมาณในปงบประมาณ
พ.ศ. 2557-2560 เชนสรุปสถานการณการพัฒนาการ
ตั้งงบประมาณการเบิกจายงบประมาณการ
ประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณและการประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาทองถิ่นในเชิงคุณภาพ
(9) ผลที่ไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ
(1)
1
พ.ศ. 2557-2560เชนผลที่ไดรบั /ผลที่สําคัญ
ผลกระทบและสรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงาน
ที่ผานมาและแนวทางการแกไขปงบประมาณพ.ศ.
2557-2560
ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
65
สอดคลองกับสภาพสังคมเศรษฐกิจสิง่ แวดลอมของ
(10)
10
ทองถิ่นประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาทีส่ อดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและเชื่อมโยงหลักประชารัฐ
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ปแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติและ Thailand 4.0
สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคมเศรษฐกิจ
(10)
10
สิ่งแวดลอมของทองถิ่นและยุทธศาสตรจังหวัด
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ
20 ปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ
Thailand 4.0
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(10)
10
แผนการบริหารราชการแผนดินนโยบาย/ยุทธศาสตร
คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ปและ Thailand 4.0
วิสัยทัศนซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องคกร
(5)
5
ปกครองสวนทองถิ่นตองการจะเปนหรือบรรลุถึง
อนาคตอยางชัดเจนสอดคลองกับโอกาสและศักยภาพ
ที่เปนลักษณะเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
และสัมพันธกับโครงการพัฒนาทองถิ่น
แสดงใหเห็นชองทางวิธีการภารกิจหรือสิง่ ที่ตองทํา
(5)
5
ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
จะนําไปสูก ารบรรลุวสิ ัยทัศนหรือแสดงใหเห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งที่จะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศน
นั้น
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รายละเอียดหลักเกณฑ

3.6 เปาประสงคของแต
ละประเด็นกลยุทธ

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความ
สอดคลองและสนับสนุนตอกลยุทธที่จะเกิดขึ้น
มุงหมายสิง่ หนึง่ สิง่ ใดที่ชัดเจน
ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น
เพื่อใหบรรลุวสิ ัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นทีจ่ ริงที่จะนําไปสูผ ลสําเร็จ
ทางยุทธศาสตร
แผนงานหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต
กําหนดจุดมุงหมายในเรื่องใดเรื่องหนึง่ หรือแผนงานที่
เกิดจากเปาประสงคตัวชี้วัดคาเปาหมายกลยุทธจุดยืน
ทางยุทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นทีม่ ีความชัดเจนนําไปสูการจัดทําโครงการ
พัฒนาทองถิ่นในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว
ความเชื่อมโยงองครวมที่นําไปสูการพัฒนาทองถิ่นที่
เกิดผลผลิต /โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร
(Positioning)
3.8 แผนงาน

3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตรในภาพรวม

3.10 ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต/โครงการเปนผลผลิตที่เปนชุดหรือเปน
โครงการทีเ่ ปนชุดกลุม หรืออันหนึ่งอันเดียวกันลักษณะ
เดียวกันเปนตนเพื่อนําไปสูการจัดทําโครงการเพื่อ
พัฒนาทองถิ่นในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปอ ยางถูกตอง
และครบถวน
รวมคะแนน

คะแนน
เต็ม
(5)

คะแนนที่ได

(5)

5

(5)

5

(5)

5

(5)

4

100

91

5

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559)
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
คะแนน
1. การสรุปสถานการณการพัฒนา
8
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
10
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
6
4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา
8
5. โครงการพัฒนาประกอบดวย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5
5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ
5
5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตัง้ งบประมาณไดถูกตอง
4
5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
5
5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
5
แหงชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0
3
5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจงั หวัด
5
5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคงมัง่ คั่งยั่งยืน
5
ภายใตหลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณมีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
4
5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ
4
5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรบั
4
5.12 ผลที่คาดวาจะไดรบั สอดคลองกับวัตถุประสงค
4
รวมคะแนน
85

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
1.การสรุปสถานการณ เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรของ
10
8
การพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ใชการวิเคราะห
SWOT Analysis/Demand
(DemandAnalysis)/Global Demand และ
Trend ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงทีม่ ี
ผลตอการพัฒนาอยางนอยตองประกอบดวยการ
วิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม,
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)
2. การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ปไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ

3. การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่
ปไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ

1) การควบคุมที่มกี ารใชตัวเลขตางๆเพือ่ นํามาใช
วัดผลในเชิงปริมาณเชนการวัดจํานวนโครงการ
กิจกรรมงานตางๆก็คือผลผลิตนั่นเองวาเปนไป
ตามที่ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนที่ดําเนินการ
จริงตามที่ไดกําหนดไวเทาไหรจํานวนที่ไมสามารถ
ดําเนินการไดมจี ํานวนเทาไหรสามารถอธิบายได
ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ทองถิ่นตามอํานาจหนาทีท่ ี่ไดกําหนดไว
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งทีก่ ระทบ (Impact)
โครงการที่ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)
1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการนําเอาเทคนิคตางๆมาใชเพือ่ วัดวา
ภารกิจโครงการกิจกรรมงานตางๆที่ดําเนินการใน
พื้นที่นั้นๆตรงตอความตองการของประชาชน
หรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาที่หรือไม
ประชาชนพึงพอใจหรือไมสิ่งของวัสดุครุภัณฑ
การดําเนินการตางๆมีสภาพหรือลักษณะถูกตอง
คงทนถาวรสามารถใชการไดตามวัตถุประสงค
หรือไมซึ่งเปนไปตามหลักประสิทธิผล
(Effectiveness) ผลการปฏิบัตริ าชการที่บรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการรวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งทีก่ ระทบ (Impact)
โครงการที่ดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)

10

10

10

6
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4 .แผนงานและ
ยุทธศาสตรการพัฒนา

5. โครงการพัฒนา
5.1 ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ

-2รายละเอียดหลักเกณฑ
1) วิเคราะหแผนงานงานทีเ่ กิดจากดานตางๆมีความ
สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในมิติตางๆจนนําไปสูการ
จัดทําโครงการพัฒนาทองถิ่นโดยใช SWOT
Analysis/Demand
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend
หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มพี ื้นที่ติดตอกัน
2) วิเคราะหแผนงานงานทีเ่ กิดจากดานตางๆ
ที่สอดคลองกับการแกไขปญหาความยากจน
หลักประชารัฐและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดาน
การเกษตรและแหลงนํา)
(Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและดําเนินการเพื่อใหการพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนด
ไวชื่อโครงการมีความชัดเจนมุงไปเรื่องใดเรื่องหนึง่
อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต
5.2 กําหนดวัตถุประสงค มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการ
สอดคลองกับโครงการ ตองกําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมา
ของโครงการสอดคลองกับหลักการและเหตุผล
วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค
มีความเปนไปไดชัดเจนมีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง
5.3 เปาหมาย (ผลผลิต สภาพที่อยากใหเกิดขึ้นในอนาคตเปนทิศทางที่ตอง
ของโครงการ ) มีความ ไปใหถึงเปาหมายตองชัดเจนสามารถระบุจํานวน
ชัดเจนนําไปสูก าร
เทาไรกลุมเปาหมายคืออะไรมีผลผลิตอยางไร
ตั้งงบประมาณไดถูกตอง กลุมเปาหมายพื้นที่ดําเนินงานและระยะเวลา
ดําเนินงานอธิบายใหชัดเจนวาโครงการนีจ้ ะทําที่
ไหนเริม่ ตนในชวงเวลาใดและจบลงเมื่อไรใครคือ
กลุมเปาหมายของโครงการหากกลุมเปาหมายมี
หลายกลุมใหบอกชัดลงไปวาใครคือกลุม เปาหมาย
หลักใครคือกลุมเปาหมายรอง

คะแนนเต็ม
10

คะแนนที่ได
8

60
(5)

5

(5)

5

(5)

4
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คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
5. โครงการพัฒนา(ตอ)
5.4 โครงการมีความ
โครงการสอดคลองกับ (1) ความมั่นคง
(5)
5
สอดคลองกับแผน
(2) การสรางความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตร 20 ป
(3) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
(4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกัน
ทางสังคม (5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (6) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพือ่ ใหเกิดความมั่นคง
มั่งคั่งยั่งยืน
5.5 เปาหมาย (ผลผลิต โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
(5)
5
ของโครงการ ) มีความ สังคมแหงชาติฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของ
สอดคลองกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา
เศรษฐกิจและ
(3) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป(4)
สังคมแหงชาติ
ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการ
นําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปที่
ตอยอดไปสูผ ลสัมฤทธิ์ทเี่ ปนเปาหมายระยะยาวภายใต
แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการ
แขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายได
สูง(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูป
ระบบเพือ่ สรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (3) การลด
ความเหลือ่ มลาทางสังคม (4)การรองรับการเชื่อมโยง
ภูมิภาคและความเปนเมือง (5) การสรางความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม (6)การบริหารราชการแผนดินทีม่ ี
ประสิทธิภาพ
5.6 โครงการมี ความ โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยน (5)
3
สอดคลองกับ Thailand โครงสรางเศรษฐกิจไปสู Value–Based Economy
4.0
หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลือ่ นดวยนวัตกรรมทํานอย
ไดมากเชน (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินคาโภคภัณฑไปสู
สินคาเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศดวยภาคอุตสาหกรรมไปสูการขับเคลือ่ นดวย
เทคโนโลยีความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (3)
เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนนภาค
บริการมากขึ้นรวมถึงโครงการที่เติมเต็มดวยวิทยาการ
ความคิดสรางสรรคนวัตกรรมวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
และการวิจัยและพัฒนาแลวตอยอดความไดเปรียบเชิง
เปรียบเทียบเชนดานเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ
สาธารณสุขวัฒนธรรมฯลฯ

ประเด็นการพิจารณา

-4รายละเอียดหลักเกณฑ

5. โครงการพัฒนา(ตอ)
5.7 โครงการสอดคลอง โครงการพัฒนาทองถิ่นมีความสอดคลองกับหวง
กับยุทธศาสตรจงั หวัด ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ไดกําหนดขึ้นเพือ่
ขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัดซึ่งไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่งออก
จากกันไดนอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถิ่นตองเปน
โครงการเชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตร
จังหวัดที่ไดกําหนดขึ้นที่เปนปจจุบัน
5.8 โครงการแกไข
เปนโครงการที่ดําเนินการภายใตพื้นฐานความพอเพียงที่
ปญหาความยากจนหรือ ประชาชนดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการเปน
การเสริมสรางให
โครงการตอยอดและขยายไดเปนโครงการทีป่ ระชาชน
ประเทศชาติมั่นคง
ตองการเพื่อใหเกิดความยั่งยืนซึ่งมีลักษณะที่จะให
มั่งคั่งยั่งยืน ภายใตหลัก ทองถิ่นมีความมั่นคงมั่งคั่งยัง่ ยืนเปนทองถิ่นที่พฒ
ั นาแลว
ประชารัฐ
ดวยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น(ดานการเกษตรและแหลงนํา)
(LSEP)
5.9 งบประมาณมีความ งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ 5
สอดคลองกับเปาหมาย ประการในการจัดทําโครงการไดแก
(ผลผลิตของโครงการ)
(1) ความประหยัด (Economy)
(2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)
(3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)
(4)ความยุติธรรม (Equity)
(5) ความโปรงใส (Transparency)
5.10 มีการประมาณการ การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาตองใหสอดคลอง
ราคาถูกตองตาม
กับโครงการถูกตองตามหลักวิชาการทางชางหลักของ
หลักวิธีการงบประมาณ ราคากลางราคากลางทองถิ่นมีความโปรงใสในการ
กําหนดราคาและตรวจสอบไดในเชิงประจักษมีความ
คลาดเคลื่อนไมมากกวาหรือไมต่ํากวารอยละหาของการ
นําไปตั้งงบประมาณรายจายในขอบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ
เงินสะสมหรือรายจายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ

คะแนน
เต็ม

คะแนนที่ได

(5)

5

(5)

5

(5)

4

(5)

4
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5 . 1 1 มีการกําหนด
ตัวชี้วัด ( KPI) และ
สอดคลองกับ
วัตถุประสงค
และผลที่คาดวาจะไดรบั
5.12 ผลที่คาดวาจะ
ไดรับสอดคลองกับ
วัตถุประสงค

รายละเอียดหลักเกณฑ
คะแนนเต็ม
มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance (5)
Indicator : KPI)ที่สามารถวัดได (measurable) ใช
บอกประสิทธิผล (effectiveness)ใชบอก
ประสิทธิภาพ(efficiency) ไดเชนการกําหนดความ
พึงพอใจการกําหนดรอยละการกําหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงคทเี่ กิดทีส่ ิ่ง
ที่ไดรับ (การคาดการณคาดวาจะไดรบั )
ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดจริงจากการดําเนินการ (5)
ตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงค
ที่ตั้งไวการไดผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะตองเทากับ
วัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงคซึ่งการเขียน
วัตถุประสงคควรคํานึงถึง (1) มีความเปนไปไดและ
มีความเฉพาะเจาะจงในการดําเนินงานตามโครงการ
(2) วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได(3)
ระบุสิ่งที่ตองการดําเนินงานอยางชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได (4)
เปนเหตุเปนผลสอดคลองกับความเปนจริง(5) สงผล
ตอการบงบอกเวลาได
รวมคะแนน

100

คะแนนที่ได
4

4

85

