
 
ประกาศเทศบาลตําบลปาติ้ว 

เรื่อง  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลปาติ้ว   
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๑ (ตั้งแต)วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) 

 

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

ด�วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน   
พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข�อ ๒๙ (๓) ซ่ึงกําหนดให�คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต�อผู�บริหารท�องถ่ิน เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต�อสภาท�องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน พร�อมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบในท่ีเป<ดเผยภายในสิบห�าวันนับ
แต�วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล�าวและต�องป<ดประกาศไว�เป=นระยะเวลาไม�น�อยกว�าสามสิบวันโดย
อย�างน�อย  ป?ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป? 

 

ดังนั้น  เพ่ือปฏิบัติให�เป=นไปตามเจตนารมณ�ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ เทศบาล
ตําบลปCาต้ิว จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ครั้งท่ี ๑ (ต้ังแต�วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๑) รายละเอียดปรากฏตามสรุปผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลปCาต้ิว แนบท�ายประกาศนี้   

  จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓๐  เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
                              พิตรพิบูล  สิริเรืองธนชัย 
                  (นายพิตรพิบูล  สิริเรืองธนชัย) 
                     นายกเทศมนตรีตําบลปCาต้ิว 



สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถิ่นสีป่�(พ.ศ.2561-2564)  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2561  ครั้งที่ 1 
(ตั้งแต-วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)  
เทศบาลตําบลป2าติ้ว  อําเภอป2าติ้ว  จังหวัดยโสธร 

โครงการพัฒนาที่องค8กรปกครองส-วนท�องถิ่นดําเนินการโดยไม-ใช�งบประมาณ 
 

ยุทธศาสตร8การพัฒนา/แผนงาน 

โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป� 
(พ.ศ.2561-2564) 
ที่บรรจุในป� 2561 
จํานวนโครงการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่ดําเนินการ 

 
 

จํานวนโครงการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่อยู-ระหว-างดําเนินการ 

 
 

จํานวนโครงการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่ยังไม-ได�ดําเนินการ 

 
 

จํานวนโครงการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่ไม-ได�ดําเนินการ 

 
 

จํานวนโครงการ 

หมายเหตุ 

3. ยุทธศาสตร8การบริหารองค8กรตามหลกัการ
บริหารจัดการบ�านเมอืงที่ดี และยกระดับ
การศึกษาสู-ความเปAนเลิศ 

    
  

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 19 14 3 2 -  

รวม 19 14 3 2 -  

 

 

หมายเหตุ  ไม�รวมคํานวณร�อยละ 

 

 



สรุปรวมผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถิน่สี่ป�(พ.ศ.2561-2564)  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2561  ครั้งที่ 1 
(ตั้งแต.วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)  
เทศบาลตําบลป2าติ้ว  อําเภอป2าติ้ว  จังหวัดยโสธร 

 

ยุทธศาสตร8การพัฒนา/แผนงาน 

โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป� 
(พ.ศ.2561-2564) 
ที่บรรจุในป� 2561 

จํานวน
โครงการ 
ที่อนุมัติ

งบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่ดําเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่อยู.ระหว.างดําเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่ยังไม.ได�ดําเนินการ 

โครงการ/
กิจกรรม 
ที่ไม.ได�

ดําเนินการ 

โครงการ/
กิจกรรม 
ที่ไม.ได�
อนุมัติ

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

จํานวน
โครงการ 

1. ยุทธศาสตร8ส.งเสริมภาคการเกษตร การ
พัฒนาแหล.งน้ํา และโครงสร�างพื้นฐานที่ได�
มาตรฐาน 

           

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 29 10,248,500 7 - - 1 480,000 6 1,468,000 - 22 

1.2 แผนงานการเกษตร 4 360,000 3 - - - - 2 70,000 1 1 

1.3 แผนงานเคหะชุมชน 5 270,000 3 - - - - 3 120,000 - 2 

1.4 แผนงานการพาณิชย( 2 250,000 - - - - - - - - 2 

รวม 40 11,128,500 13 - - 1 480,000 11 1,658,000 1 27 
2. ยุทธศาสตร8ส.งเสริมคุณภาพชีวิต  
วัฒนธรรม ประเพณี การค�า 
และการท.องเที่ยว 

           

2.1 แผนงานบริหารทั่วไป 1 40,000 1 - - - - 1 40,000 - - 

2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 17 1,100,000 16 7 119,046 - - 8 410,000 1 1 

2.3 แผนงานสาธารณสุข 16 535,000 13 5 62,724 2 60,000 6 50,000 - 3 

 
 



ยุทธศาสตร8การพัฒนา/แผนงาน 

โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป� 
(พ.ศ.2561-2564) 
ที่บรรจุในป� 2561 

จํานวน
โครงการ 
ที่อนุมัติ

งบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่ดําเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่อยู.ระหว.างดําเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่ยังไม.ได�ดําเนินการ 

โครงการ/
กิจกรรม 
ที่ไม.ได�

ดําเนินการ 

โครงการ/
กิจกรรม 
ที่ไม.ได�
อนุมัติ

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

จํานวน
โครงการ 

2.4 แผนงานสวัสดิการสังคม 
และสังคมสงเคราะห( 

4 430,000 4 - - - - 3 273,660 1 - 

2.5 แผนงานสร4างความเข4มแข็งของชุมชน 3 130,000 2 1 12,365 - - 1 253,450 - 1 

2.6 แผนงานศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

17 2,024,000 12 
(3) 

7 110,030 - - 7 489,000 1 2 

2.7 แผนงานการพาณิชย( 4 410,000 4 3 53,000 1 230,000 - - - - 

2.8 แผนงานงบกลาง 2 1,600,000 2 - - 1 1,776,500 1 50,000 - - 

รวม 64 6,269,000 54 23 357,165 4 2,066,500 27 1,566,110 3 7 
3. ยุทธศาสตร8การบริหารองค8กรตาม
หลักการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี และ
ยกระดับการศึกษาสู.ความเปFนเลิศ 

           

3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 37 2,172,000 36 13 509,700 4 336,870 16 386,000 3 1 

3.2 แผนงานการศึกษา 27 4,166,880 23 6 954,120.60 3 342,840 14 224,000 - 4 

3.3 แผนงานการสร4างความเข4มแข็งของ
ชุมชน 

4 210,000 4 - - - - 4 65,000 - - 

รวม 68 6,548,880 63 19 1,463,821 7 679,710 34 675,000 3 5 

 
  



 

ยุทธศาสตร8การพัฒนา/แผนงาน 

โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป� 
(พ.ศ.2561-2564) 
ที่บรรจุในป� 2561 

จํานวน
โครงการ 
ที่อนุมัติ

งบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่ดําเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่อยู.ระหว.างดําเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่ยังไม.ได�ดําเนินการ 

โครงการ/
กิจกรรม 
ที่ไม.ได�

ดําเนินการ 

โครงการ/
กิจกรรม 
ที่ไม.ได�
อนุมัติ

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

จํานวน
โครงการ 

4. ยุทธศาสตร8การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย.าง
ยั่งยืน 

           

4.1 เคหะและชุมชน 6 550,000 5 - - 1 15,000 4 51,000 - 1 

รวม 6 550,000 5 - - 1 15,000 4 51,000 - 1 
รวมทั้งหมด 178 24,496,380 135 42 1,820,986 13 3,241,210 76 3,950,110 7 40 

คิดเปFนร�อยละ   75.84 31.10  9.62  56.29  5.18 22.47 
 

หมายเหตุ (3) หมายถึงโครงการที่ดําเนินการโดยชุมชน/หมู@บ4าน ไม@ได4ใช4งบประมาณเทศบาล 
 
 
  



สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถิ่นสีป่�(พ.ศ.2561-2564)  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2561  ครั้งที่ 1 
(ตั้งแต.วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)  
เทศบาลตําบลป2าติ้ว  อําเภอป2าติ้ว  จังหวัดยโสธร 

โครงการพัฒนาสําหรับองค8กรปกครองส.วนท�องถิ่นดําเนินการ 
 

ยุทธศาสตร8การพัฒนา/แผนงาน 

โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป� 
(พ.ศ.2561-2564) 
ที่บรรจุในป� 2561 

จํานวน
โครงการ 
ที่อนุมัติ

งบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่ดําเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่อยู.ระหว.างดําเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่ยังไม.ได�ดําเนินการ 

โครงการ/
กิจกรรม 
ที่ไม.ได�

ดําเนินการ 

โครงการ/
กิจกรรม 
ที่ไม.ได�
อนุมัติ

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

จํานวน
โครงการ 

1. ยุทธศาสตร8ส.งเสริมภาคการเกษตร การ
พัฒนาแหล.งน้ํา และโครงสร�างพื้นฐานที่ได�
มาตรฐาน 

           

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 29 10,248,500 7 - - 1 480,000 6 1,468,000 - 22 

1.2 แผนงานการเกษตร 4 360,000 3 - - - - 2 70,000 1 1 

รวม 33 10,608,500 10 - - 1 480,000 8 1,583,000 - 23 
2. ยุทธศาสตร8ส.งเสริมคุณภาพชีวิต  
วัฒนธรรม ประเพณี การค�า 
และการท.องเที่ยว 

           

2.1 แผนงานบริหารทั่วไป 1 40,000 1 - - - - 1 40,000 - - 

2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 16 1,085,000 15 7 119,046 - - 7 395,000 1 1 

2.3 แผนงานสาธารณสุข 14 495,000 12 4 52,724 2 60,000 6 50,000 - 2 

 
  



 

ยุทธศาสตร8การพัฒนา/แผนงาน 

โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป� 
(พ.ศ.2561-2564) 
ที่บรรจุในป� 2561 

จํานวน
โครงการ 
ที่อนุมัติ

งบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่ดําเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่อยู.ระหว.างดําเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่ยังไม.ได�ดําเนินการ 

โครงการ/
กิจกรรม 
ที่ไม.ได�

ดําเนินการ 

โครงการ/
กิจกรรม 
ที่ไม.ได�
อนุมัติ

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

จํานวน
โครงการ 

2.4 แผนงานสวัสดิการสังคม 
และสังคมสงเคราะห( 

4 430,000 4 - - - - 3 273,660 1 - 

2.5 แผนงานสร4างความเข4มแข็งของชุมชน 2 120,000 2 1 12,365 - - 1 253,450 - - 

2.6 แผนงานศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

15 1,984,000 10 
(3) 

6 90,030 - - 6 469,000 1 2 

2.7 แผนงานการพาณิชย( 4 410,000 4 3 53,000 1 230,000 - - - - 

2.8 แผนงานงบกลาง 2 1,600,000 2 - - 1 1,776,500 1 50,000 - - 

รวม 58 616,400 50 21 327,165 4 2,066,500 25 1,531,110 3 5 
3. ยุทธศาสตร8การบริหารองค8กรตาม
หลักการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี และ
ยกระดับการศึกษาสู.ความเปFนเลิศ 

           

3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 35 2,132,000 34 12 499,700 4 336,870 16 541,000 2 1 

3.2 แผนงานการศึกษา 26 3,546,880 22 6 954,120.60 2 45,000 14 224,000 - 4 

3.3 แผนงานการสร4างความเข4มแข็งของ
ชุมชน 

4 210,000 4 - - - - 4 65,000 - - 

รวม 65 5,888,880 60 18 1,453,821 6 381,870 34 830,000 2 5 

 
  



 

ยุทธศาสตร8การพัฒนา/แผนงาน 

โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป� 
(พ.ศ.2561-2564) 
ที่บรรจุในป� 2561 

จํานวน
โครงการ 
ที่อนุมัติ

งบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่ดําเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่อยู.ระหว.างดําเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่ยังไม.ได�ดําเนินการ 

โครงการ/
กิจกรรม 
ที่ไม.ได�

ดําเนินการ 

โครงการ/
กิจกรรม 
ที่ไม.ได�
อนุมัติ

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

จํานวน
โครงการ 

4. ยุทธศาสตร8การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย.าง
ยั่งยืน 

           

4.1 เคหะและชุมชน 6 550,000 5 - - 1 15,000 4 51,000 - 1 

รวม 6 550,000 5 - - 1 15,000 4 51,000 - 1 
 162 23,211,380 125 39 1,780,986 12 2,943,370 71 3,950,110 6 34 

 



 
 

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินส่ีป� (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตําบลป)าติ้ว 
โครงการพัฒนาสําหรับองค/กรปกครองส0วนท�องถ่ินดําเนินการ 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งท่ี 1 
(ตั้งแต0วันท่ี 1  ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 
เทศบาลตําบลป)าติ้ว  อําเภอป)าติ้ว  จังหวัดยโสธร 

 
  เทศบาลตําบลป�าต้ิว  ได�จัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป� (พ.ศ.2561-2564) และเพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง จํานวน 1 ฉบับ โดยได�นําโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป�  ไปจัดสรรงบประมาณใน
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 และนําไปสู5การปฏิบัติเพ่ือให�เกิดผลเป9นรูปธรรม จากการประเมินผลโดยการวัดเชิง
ปริมาณ  สําหรับโครงการพัฒนาท่ีองค<กรปกครองส5วนท�องถ่ินดําเนินการ ปรากฏผลการดําเนินการดังนี้ 
 
1.  ยุทธศาสตร/ส0งเสริมภาคการเกษตรการพัฒนาแหล0งน้ํา และโครงสร�างพ้ืนฐานให�ได�มาตรฐาน 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ท้ังหมด  29 โครงการ อนุมัติงบประมาณ 7  โครงการ  
ไม0ได�อนุมัติงบประมาณ 22 โครงการ  ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม  ท่ีอยู0ระหว0างดําเนินการ  จํานวน  1  โครงการ งบประมาณ  1  480,000.-บาท  
ดังนี้ 

1. โครงการก5อสร�างถนน คสล. ซอยเทศบาล 18 ม. 12 ต.โพธิ์ไทร อ.ป�าต้ิว จ.ยโสธร  งบประมาณ 
480,000.-บาท (เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป�(พ.ศ.2561-2564) ครั้งท่ี 1) 

โครงการ/กิจกรรม  ท่ียังไม0ได�ดําเนินการ  จํานวน  6  โครงการ งบประมาณ 1,468,000.-บาท  ดังนี้ 
1. โครงการวางท5อระบายน้ํา คสล. ถนนเทศบาล 8 หมู5 4  ต.โพธิ์ไทร อ.ป�าต้ิว จ.ยโสธร งบประมาณ 

373,000.-บาท  (แผนการดําเนินงานเดือน ม.ค.-เม.ย.61) 
2. โครงการก5อสร�างถนน คสล. ซอยเทศบาล 8 ม. 5 ต.โพธิ์ไทร อ.ป�าต้ิว จ.ยโสธร งบประมาณ  

344,000.-บาท  (แผนการดําเนินงานเดือน ม.ค.-พ.ค.61 อยู5ระหว5างการแก�ไขปริมาณงาน) 
3. โครงการวางท5อระบายน้ํา คสล. ถนนเทศบาล 6 หมู5 4  ต.โพธิ์ไทร อ.ป�าต้ิว จ.ยโสธร  งบประมาณ  

34,700.-บาท  (แผนการดําเนินงานเดือน พ.ย.60-ม.ค.61) 
4. โครงการวางท5อระบายน้ํา ถนนเทศบาล 5 ม. 5 ต.โพธิ์ไทร อ.ป�าต้ิว จ.ยโสธร งบประมาณ  

273,000.-บาท (แผนการดําเนินงานเดือน ม.ค.-พ.ค.61) 
5. โครงการวางท5อระบายน้ํา คสล. ซอยเทศบาล 4 หมูท่ี 12 ต.โพธิ์ไทร อ.ป�าต้ิว จ.ยโสธร งบประมาณ  

96,000.-บาท (แผนการดําเนินงานเดือน ม.ค.-พ.ค.61) 
6.  โครงการจัดทําและวางระบบผังเมืองในเขตเทศบาลตําบลป�าต้ิว งบประมาณ  35,000.-บาท (แผนการ

ดําเนินงานเดือน ต.ค.60-ก.ย.61) 
โครงการ/กิจกรรม  ท่ีไม0ได�อนุมัติงบประมาณ  จํานวน  22  โครงการ ดังนี้ 
1. โครงการก5อสร�างถนน คสล.ซอยเทศบาล 11  ม. 4  ต.โพธิ์ไทร อ.ป�าต้ิว จ.ยโสธร 



 
 

2. โครงการก5อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว5าง ม.5-ม.12 (วัดป�าสุริยาลัย) 
3. โครงการก5อสร�างถนน คสล. ซอยเทศบาล 13 ม. 12 ต.โพธิ์ไทร อ.ป�าต้ิว จ.ยโสธร 
4. โครงการวางท5อระบายน้ํา คสล.ซอยเทศบาล 3 ม. 12 ต.โพธิ์ไทร อ.ป�าต้ิว จ.ยโสธร 
5. โครงการก5อสร�างปGายเขตเทศบาล 
6. โครงการวางท5อระบายน้ํา คสล. ซอยเทศบาล 16 ม.4 ต.โพธิ์ไทร อ.ป�าต้ิว จ.ยโสธร 
7. โครงการก5อสร�างอาคารอเนกประสงค<  
8. โครงการก5อสร�างถนน คสล.ซอยเทศบาล 17 ม. 4 ต.โพธิ์ไทร อ.ป�าต้ิว จ.ยโสธร 
9. โครงการก5อสร�างถนน คสล. ซอยเทศบาล 13/1 หมู5 12 ต.โพธิ์ไทร อ.ป�าต้ิว จ.ยโสธร 
10. โครงการก5อสร�างรั้วอาคารห�องสมุดศูนย<ไอทีและเรียนรู�ชุมชน 
11. โครงการก5อสร�างถนน คสล.ซอยเทศบาล 12/1 ม. 12 ต.โพธิ์ไทร อ.ป�าต้ิว จ.ยโสธร 
12. โครงการก5อสร�างรั้ว คสล. ศาลาประชาคม หมู5 4  
13. โครงการขยายไหล5ทาง คสล.ซอยเทศบาล 4  ม. 4  ต.โพธิ์ไทร อ.ป�าต้ิว จ.ยโสธร 
14. โครงการก5อสร�างถนน คสล. ถนนเทศบาล 12/2 ม.12 ต.โพธิ์ไทร อ.ป�าต้ิว จ.ยโสธร 
15. โครงการขยายไหล5ทาง คสล. ซอยเทศบาล 8 ม.5 ต.โพธิ์ไทร อ.ป�าต้ิว จ.ยโสธร 
16. โครงการขยายไหล5ทาง คสล. ซอยเทศบาล 14 ม.5 ต.โพธิ์ไทร อ.ป�าต้ิว จ.ยโสธร 
17. โครงการขยายไหล5ทาง คสล. ถนนเทศบาล 5 ม.5  ต.โพธิ์ไทร อ.ป�าต้ิว จ.ยโสธร (ศูนย<ไอที-บ�าน

หนองสําโรง) 
18. โครงการก5อสร�างกันสาดบังแดด ศาลาประชาคม ม.4 ต.โพธิ์ไทร อ.ป�าต้ิว จ.ยโสธร   
19. โครงการจัดทําปGายซอย/ถนนในเขตเทศบาล 
20. โครงการก5อสร�างถนน คสล. ถนนเทศบาล 7 ม. 4 ต.โพธิ์ไทร อ.ป�าต้ิว จ.ยโสธร 
21. โครงการก5อสร�างถนนลูกรังเรียบคลองวังกะละ ม. 12, 5 
22. โครงการก5อสร�างทางเชื่อมระหว5างถนนอรุณประเสริฐกับถนนทางเข�าหมู5บ�าน ในเขตเทศบาล

ตําบลป�าต้ิว ม. 4, 5 
(โครงการท่ี 1-22  เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป� (พ.ศ.2561-2564) ครั้งท่ี 1) 

1.2  แผนงานการเกษตร ท้ังหมด 4 โครงการ อนุมัติงบประมาณ 3 โครงการ ไม0ได�อนุมัติ
งบประมาณ 1 โครงการ ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม  ท่ียังไม0ได�ดําเนินการ จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 70,000.-บาท  ดังนี้ 
 1. โครงการส5งเสริมการเกษตรแนวทฤษฎีใหม5 ไร5นาสวนผสม เกษตรนวัตกรรมใหม5ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ  20,000.-บาท (แผนการดําเนินงานเดือน ธ.ค.60-ม.ค.61) รอเงินงบประมาณ 
 2.  โครงการผลิตปุMยอินทรีย< งบประมาณ  50,000.-บาท  แผนการดําเนินงานเดือน ธ.ค.60-ม.ค.61) 
รองบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม  ท่ีไม0ได�ดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 20,000.-บาท  ดังนี้ 
1. โครงการรณรงค<ไถกลบตอซังลดการใช�สารเคมี งบประมาณ  20,000.-บาท ( เนื่องจาก สตง.ทักท�วง) 



 
 

โครงการ/กิจกรรม  ท่ีไม0ได�อนุมัติงบประมาณ  จํานวน 1  โครงการ  ดังนี้ 
1. โครงการ “น้ําคือชีวิต ศาสตร<พระราชาสู5แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ” 

 
2. ยุทธศาสตร/การส0งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การค�า การท0องเท่ียว 

2.1  แผนงานบริหารท่ัวไป  ท้ังหมด  1  โครงการ  อนุมัติงบประมาณ 1  โครงการ  ดังนี้ 
โครงการ/กิจกรรม ท่ียังไม0ได�ดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 40,000.-บาท  ดังนี้ 
1. โครงการประชาสัมพันธ<กิจกรรม/งานประเพณี/วัฒนธรรมท�องถ่ิน/รวมถึงประชาสัมพันธ<หน5วยงาน

เทศบาลตําบลป�าต้ิว งบประมาณ  40,000.-บาท 

2.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  ท้ังหมด  16  โครงการ  อนุมัติงบประมาณ 15  
โครงการ  ไม0ได�อนุมัติงบประมาณ 1 โครงการ  ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม  ท่ีดําเนินการแล�ว จํานวน  7 โครงการ งบประมาณ 119,046.-บาท  ดังนี้ 
1. โครงการฝRกอบรมเยาวชนปGองกันและแก�ไขปSญหายาเสพติดในชุมชนในเขตเทศบาลตําบลป�าต้ิว  

งบประมาณ  40,875.-บาท 
2. โครงการกิจกรรมวัน อปพร.  งบประมาณ  11,370.-บาท 
3. โครงการ อปพร.รักษาความสงบเรียบร�อยในงานประเพณีบุญเดือนสาม งบประมาณ 13,550.-บาท 
4. โครงการให�บริการการแพทย<ฉุกเฉิน  งบประมาณ  10,000.-บาท 
5. โครงการปGองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช5วงเทศกาลป�ใหม5 งบประมาณ 21,801.-บาท 
6.  โครงการปGองกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีการเตรียมความพร�อมในการปGองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยตลอดป�งบประมาณ 
7. โครงการปGองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตเทศบาลตําบลป�าต้ิว งบประมาณ  21,450.-บาท  

(ดําเนินการแล�วในส5วนการฝRกอบรมฯ และในช5วงเปVดภาคเรียนจะมีการจัด อปพร.จัดการจราจรบริเวณ
ด�านหน�าโรงเรียนป�าต้ิวร5มโพธาภินันท<นุกูล) 
(โครงการท่ี 6-7  เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป�(พ.ศ.2561-2564)ครั้งท่ี 1) 

โครงการ/กิจกรรม  ท่ียังไม0ได�ดําเนินการ  จํานวน 7  โครงการ งบประมาณ 395,000.-บาท  ดังนี้ 
1. โครงการกิจกรรมเดินรณรงค<วันต5อต�านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) งบประมาณ  10,000.-บาท  

(แผนการดําเนินงานเดือน มิ.ย.61) 
2. ฝRกซ�อมแผนปGองกันและบรรเทาสาธารณภัย  งบประมาณ  15,000.-บาท (แผนการดําเนินงาน

เดือน ต.ค.60,พ.ค.61) 
3. โครงการปGองกันและแก�ไขปSญหาน้ําท5วมขังในเขตเทศบาล งบประมาณ  20,000.-บาท  (แผนการ

ดําเนินงานเดือน มี.ค.-ก.ย.61) 
4. โครงการฝRกอบรมทบทวน อปพร. เทศบาลตําบลป�าต้ิว งบประมาณ 90,000.-บาท  (แผนการ

ดําเนินงานเดือน พ.ค.61) 



 
 

5. โครงการปGองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช5วงเทศกาลสงกรานต< งบประมาณ  25,000.-บาท   
(แผนการดําเนินงานเดือน เม.ย.61) 

6. โครงการติดต้ังกล�องวงจรปVดในชุมชนเขตเทศบาลตําบลป�าต้ิว  งบประมาณ  180,000.-บาท   
(แผนการดําเนินงานเดือน ก.ค.-ก.ย.61) 

7. โครงการปGองกันและแก�ไขปSญหายาเสพติด งบประมาณ  40,000.-บาท (แผนการดําเนินงานเดือน 
ต.ค.60-ก.ย.61) ยังไม5ได�รับแจ�งการจัดสรรงบประมาณจากกรมส5งเสริมการปกครองท�องถ่ิน 
 โครงการ/กิจกรรม  ท่ีไม0ได�ดําเนินการ  จํานวน  1  โครงการ งบประมาณ 50,000.-บาท  ดังนี้ 
 1. โครงการปGองกันและบรรเทาภัยหนาว  งบประมาณ  50,000.-บาท  (เนื่องจากจ.ยโสธรไม5ได�
ประกาศเป9นพ้ืนท่ีประสบภัยหนาว) 

โครงการ/กิจกรรม  ท่ีไม0ได�อนุมัติงบประมาณ  จํานวน 1  โครงการ  
 1. โครงการฝRกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ อปพร. เทศบาลตําบลป�าต้ิว 

2.3  แผนงานสาธารณสุข ท้ังหมด  14  โครงการ  อนุมัติงบประมาณ 12  โครงการ  ไม0ได�อนุมัติ
งบประมาณ 2 โครงการ  ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม  ท่ีดําเนินการแล�ว  จํานวน 4   โครงการ งบประมาณ 52,724.-บาท  ดังนี้ 
1. โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ�า  งบประมาณ  29,310.-บาท (คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลป�าต้ิวเสนอแนะให�เทศบาลเพ่ิมมาตรการในการดูแลหรือกําจัดสุนัขและ
แมวจรจัดในเขตเทศบาล) 

2. โครงการตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง  งบประมาณ  5,000.-บาท 
3. โครงการควบคุมโรควัณโรค/โรคเอดส<ในชุมชน  งบประมาณ  4,900.-บาท 
4. โครงการแอโรบิกเพ่ือสุขภาพ  งบประมาณ  13,514.-บาท 
โครงการ/กิจกรรม  ท่ีอยู0ระหว0างดําเนินการ  จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 60,000.-บาท  ดังนี้ 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด�านสาธารณสุข  งบประมาณ  20,000.-บาท 
2. โครงการรณรงค<ปGองกันโรคไข�เลือดออก  งบประมาณ  40,000.-บาท 
โครงการ/กิจกรรม  ท่ียังไม0ได�ดําเนินการ  จํานวน 6   โครงการ งบประมาณ 50,000.-บาท  ดังนี้ 
1. โครงการส5งเสริมสุขภาพอนามัยแม5และเด็ก  งบประมาณ  5,000.-บาท  (แผนการดําเนินงานเดือน 

ส.ค.61) 
2. โครงการควบคุมโรคระบาดในชุมชน(ตามช5วงท่ีระบาด)  งบประมาณ  10,000.-บาท  (แผนการ

ดําเนินงานเดือน ต.ค.60-ก.ย.61) 
3. โครงการอนามัยโรงเรียน  งบประมาณ  5,000.-บาท  (แผนการดําเนินงานเดือน ก.ค.61) 

 4.โครงการตรวจคัดมะเร็งปากมดลูก/มะเร็งเต�านม งบประมาณ  15,000.-บาท  (แผนการดําเนินงาน
เดือน ธ.ค.60) 

5. โครงการรณรงค<และส5งเสริมการตรวจสุขภาพประจําป�  งบประมาณ  5,000.-บาท (แผนการ
ดําเนินงานเดือน ก.ย.61) 



 
 

6. โครงการส5งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู�สูงอายุ  งบประมาณ  10,000.-บาท  (แผนการดําเนินงาน
เดือน ต.ค.60-ก.ย.61) 

โครงการ/กิจกรรม  ท่ีไม0ได�อนุมัติงบประมาณ  จํานวน  2  โครงการ ดังนี้ 
1. โครงการปรับปรุง/ซ5อมแซมศูนย<สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) 
2. โครงการส5งเสริมสุขภาพจิตผู�สูงอายุ 

2.4  แผนงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห/  ท้ังหมด  4  โครงการ  อนุมัติงบประมาณ 4 โครงการ  
ดังนี้  

โครงการ/กิจกรรม  ท่ียังไม0ได�ดําเนินการ  จํานวน  3  โครงการ งบประมาณ 273,660 .-บาท  ดังนี้ 
 1. โครงการสงเคราะห<ศพผู�ยากไร�  งบประมาณ  20,000.-บาท  (แผนการดําเนินงานเดือน ต.ค.60-
ก.ย.61) 
 2. โครงการบ�านม่ันคงเพ่ือคนยากจน  งบประมาณ  100,000.-บาท  (แผนการดําเนินงานเดือน ม.ค.-
ก.ย.61)  คณะกรรมการแจ�งเร5งรัดการดําเนินโครงการฯ 
 3. สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาล  งบประมาณ  153,660.-บาท (แผนการดําเนินงาน
เดือน ก.ย.61) 

โครงการ/กิจกรรม  ท่ีไม0ได�ดําเนินการ  จํานวน  1  โครงการ งบประมาณ 50,000.-บาท  ดังนี้ 
 1. โครงการจัดหาเครื่องนุ5งห5มกันหนาวให�กับผู�สูงอายุ ,ผู� พิการและผู�ยากไร�ในเขตเทศบาล      
งบประมาณ  50,000.-บาท  (เนื่องจาก จ.ยโสธรไม5ได�ประกาศเป9นพ้ืนท่ีประสบภัยหนาว) 

2.5  แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน  ท้ังหมด  2  โครงการ  อนุมัติงบประมาณ 2 
โครงการ  ไม0ได�อนุมัติ  1  โครงการ  ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม  ท่ีดําเนินการแล�ว  จํานวน 1  โครงการ งบประมาณ 12,365.-บาท  ดังนี้ 
1. โครงการส5งเสริมอาชีพให�กับประชาชนในเขตเทศบาล  งบประมาณ  12,365.-บาท 
โครงการ/กิจกรรม  ท่ียังไม0ได�ดําเนินการ  จํานวน 1  โครงการ งบประมาณ 253,450.-บาท  ดังนี้ 
2. โครงการติดต้ังระบบอบแห�งพลังงานแสงอาทิตย< (พาราโบราโดม) งบประมาณ 253,450.-บาท  

(งบประมาณเทศบาล 90,000.-บาท งบประมาณกระทรวงพลังงาน 164,742.-บาท)  กรมพัฒนาพลังงานฯ ยัง
ไม5แจ�งการสมัครเข�าร5วมโครงการฯ 

2.6  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ท้ังหมด  15  โครงการ  อนุมัติงบประมาณ 10 
โครงการ  ดําเนินการโดยไม0ใช�งบประมาณเทศบาล 3 โครงการ ไม0ได�อนุมัติงบประมาณ 2  โครงการ  ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม  ท่ีดําเนินการแล�ว จํานวน 6  โครงการ งบประมาณ 90,030.-บาท  ดังนี้ 
1. โครงการจัดการแข5งขันกีฬา  งบประมาณ  58,800.-บาท 
2. โครงการจัดงานวันเด็กแห5งชาติ  งบประมาณ  16,770.-บาท 
3. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง  งบประมาณ  14,460.-บาท 
 



 
 

โครงการ/กิจกรรม ท่ีดําเนินการโดยไม0ใช�งบประมาณเทศบาล จํานวน  3 โครงการ ดังนี้ 
 1. โครงการจัดงานประเพณีบุญมหาชาติ (บุญผะเหวด) (ดําเนินการโดยชุมชน/หมู5บ�าน ไม5ได�ใช�
งบประมาณเทศบาล) 

2. โครงการจัดงานประเพณีปVดทองรอยพระพุทธบาทจําลองและปVดทองรูปเหมือนหลวงปู�โพธา
ภินันท<นุกูล (บุญเดือนสาม) (ดําเนินการโดยชุมชน/หมู5บ�าน ไม5ได�ใช�งบประมาณเทศบาล) 
 3. สืบสาน ทํานุบํารุงจารีตประเพณีการไหว�และบวงสรวงปู�ตาของท�องถ่ิน/ส5งเสริมประเพณีไหว�ปู�ตา  
(ดําเนินการโดยชุมชน/หมู5บ�าน ไม5ได�ใช�งบประมาณเทศบาล) 

โครงการ/กิจกรรม  ท่ียังไม0ได�ดําเนินการ  จํานวน 6  โครงการ งบประมาณ 469,000.-บาท  ดังนี้ 
    1. สนับสนุนอุปกรณ<กีฬาเครื่องออกกําลังกายให�แก5ชุมชนและสวนสาธารณะ งบประมาณ 50,000.-บาท      
(แผนการดําเนินงานเดือน มี.ค.61)  รอเงินงบประมาณ 

2. โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ําศาลหลักเมืองและรดน้ําขอพรผู�สูงอายุ  งบประมาณ  50,000.-บาท  
(แผนการดําเนินงานเดือน เม.ย.61) 

3. โครงการแข5งขันกีฬาเด็กปฐมวัย  งบประมาณ  8,000.-บาท  (แผนการดําเนินงานเดือน มี.ค.61) เลื่อน
แผนการดําเนินงานเนื่องจากเดือนมีนาคมมีภารกิจมาก   

4. โครงการจัดงานประเพณีบุญบ้ังไฟ  งบประมาณ  350,000.-บาท  (แผนการดําเนินงานเดือน พ.ค.-มิ.ย.
61) 

5.  โครงการพาบุตรหลานเข�าวัด  งบประมาณ  6,000.-บาท (แผนการดําเนินงานเดือน พ.ค.-ก.ค.61)
 6.  จัดทําเอกสารแนะนําแหล5งท5องเท่ียวในท�องถ่ิน  งบประมาณ  5,000.-บาท  (แผนการดําเนินงานเดือน 
เม.ย.61)  

โครงการ/กิจกรรม  ท่ีไม0ได�ดําเนินการ  จํานวน 1  โครงการ งบประมาณ 10,000.-บาท  
1.  โครงการจัดการแข5งขันกีฬาภายในเทศบาลตําบลป�าต้ิว งบประมาณ 10,000.-บาท  (แผนการ

ดําเนินงานเดือน ธ.ค.60-ม.ค.61) เนื่องจากติดขัดข�อระเบียบ 
โครงการ/กิจกรรม  ท่ีไม0ได�อนุมัติงบประมาณ  จํานวน  2  โครงการ  ดังนี้ 
1. โครงการจัดงานประเพณีแห5เทียนพรรษา 
2. โครงการปรับปรุงพ้ืนสนามและรั้วเหล็กโปร5ง สนามฟุตซอลหลังตลาดสดเทศบาล 

2.7  แผนงานการพาณิชย/  ท้ังหมด  4 โครงการ  อนุมัติงบประมาณ 4 โครงการ  ดังนี้ 
โครงการ/กิจกรรม  ท่ียังไม0ได�ดําเนินการ  จํานวน  3  โครงการ งบประมาณ 53,000.-บาท  ดังนี้ 

 1. โครงการตรวจสุขาภิบาลสถานประกอบการ  งบประมาณ  8,000.-บาท  (แผนการดําเนินงาน
เดือน ก.ย.61)  

2. โครงการอบรมผู�ประกอบการตลาดสด  งบประมาณ  30,000.-บาท (แผนการดําเนินงานเดือน 
ม.ค.61)  

3. โครงการอบรมผู�ประกอบการร�านค�า/แผงลอย  งบประมาณ  15,000.-บาท  (แผนการดําเนินงาน
เดือน ธ.ค.60)  



 
 

โครงการ/กิจกรรม  ท่ีอยู0ระหว0างดําเนินการ  จํานวน  1  โครงการ งบประมาณ 230,000.-บาท  
ดังนี้ 
 1. ปรับปรุงอาคารเพิงพักข�างตลาดสดเทศบาล/ต5อเติมอาคารปVZงย5างตลาดสดเทศบาล  งบประมาณ  
230,000.-บาท 

2.8  แผนงานงบกลาง ท้ังหมด  2 โครงการ  อนุมัติงบประมาณ 2 โครงการ  ดังนี้ 
โครงการ/กิจกรรม  ท่ีอยู0ระหว0างดําเนินการ  จํานวน  1  โครงการ งบประมาณ 1,776,500.-บาท  

ดังนี้ 
 1. ให�การสงเคราะห<ผู�สูงอายุ ผู�พิการ ผู�ป�วยเอดส<และผู�ด�อยโอกาส  งบประมาณ 1,776,500.-บาท 

โครงการ/กิจกรรม  ท่ียังไม0ได�ดําเนินการ  จํานวน  1  โครงการ งบประมาณ 50,000.-บาท  ดังนี้ 
1. โครงการปรับปรุงการจราจรในเขตเทศบาล  งบประมาณ  50,000.-บาท   (แผนการดําเนินงาน

เดือน ต.ค.60-ก.ย.61)  
 
3.  ยุทธศาสตร/การบริหารองค/กรตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี และยกระดับสถานศึกษาสู0ความ
เปGนเลิศ  

3.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป ท้ังหมด 35  โครงการ  อนุมัติงบประมาณ 34 โครงการ ไม0ได�
อนุมัติงบประมาณ 1 โครงการ  ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม  ท่ีดําเนินการแล�ว  จํานวน 12 โครงการ งบประมาณ 499,700 .-บาท  ดังนี้ 
 1. โครงการจัดงานวันข้ึนป�ใหม5  งบประมาณ  12,000.-บาท 
 2. โครงการจัดกิจกรรมวันปVยมหาราช  งบประมาณ  2,500.-บาท 
 3. วันท�องถ่ินไทย (ไม5ได�ใช�งบประมาณ)   
 4. โครงการ/กิจกรรมสําคัญต5างตามนโยบายจังหวัดและรัฐบาล 
  4.1  โครงการเตรียมการและสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  งบประมาณ  230,545.-บาท 
  4.2 โครงการคลองสวย น้ําใส คนไทยมีความสุขและบูรณาการกําจัดผักตบชวารูปแบบ
ประชารัฐ  งบประมาณ  8,125.-บาท 
 5. โครงการฝRกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู�บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล งบประมาณ  93,350.-บาท 
 6.  โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานพนักงานเทศบาล/พนักงานจ�าง งบประมาณ  151,660.-บาท 
   7.  สนับสนุนการดําเนินงานของศูนย<ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตําบลป�าต้ิว (ไม5ได�ใช�งบประมาณ) 
 8. โครงการส5งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน  แทรกเนื้อหาการอบรมตามโครงการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพและส5งเสริมการมีส5วนร5วมของคณะกรรมการชุมชน 
 9. โครงการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล 
 10. กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 



 
 

 11. โครงการเสริสร�างความซ่ือสัตย< สุจริต และปลูกฝSงทัศนคติ วัฒนธรรมท่ีดีในการต5อต�านการทุจริต  
 (โครงการท่ี 9-11 ดําเนินการโดยแทรกเนื้อหาการอบรมตามตามโครงการฝRกอบรมและศึกษาดูงาน
คณะผู�บริหารพนักงานเทศบาลและพนักงานจ�าง) 
 12. กิจกรรมการติดปGายประชาสัมพันธ<กรณีพบเห็นการทุจริต   งบประมาณ  1,520.-บาท 
 (โครงการท่ี 9-12 เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป�(พ.ศ.2561-2564) ครั้งท่ี 1)  

โครงการ/กิจกรรม  ท่ีอยู0ระหว0างดําเนินการ  จํานวน 4 โครงการ งบประมาณ    331,870.-บาท  
ดังนี้ 
 1. โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย  งบประมาณ  150,000.-บาท 
 2. โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพและส5งเสริมการมีส5วนร5วมของ
คณะกรรมการชุมชน  งบประมาณ  31,870.-บาท 
(โครงการท่ี 1  เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป�(พ.ศ.2561-2564) ครั้งท่ี 1) 

3. โครงการประชาสัมพันธ<การจัดเก็บรายได�ของเทศบาลประจําป�  งบประมาณ  10,000.-บาท 
4. โครงการปรับปรุงข�อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย<สิน  งบประมาณ  140,000.-บาท 
โครงการ/กิจกรรม  ท่ียังไม0ได�ดําเนินการ  จํานวน 16   โครงการ งบประมาณ 541,000.-บาท  ดังนี้ 

 1. โครงการจัดงานวันเทศบาล  งบประมาณ  8,000.-บาท  (แผนการดําเนินงานเดือน เม.ย.61)  
 2. โครงการจัดงานวันแม5แห5งชาติ 12 สิงหา  งบประมาณ  20,000.-บาท (แผนการดําเนินงานเดือน 
(ส.ค.61)  

3. โครงการ/กิจกรรมปกปGองสถาบัน  งบประมาณ  20,000.-บาท  (แผนการดําเนินงานเดือน ต.ค.60-
ก.ย.61)  

4. โครงการท�องถ่ินไทยรวมใจภักด์ิรักษ<พ้ืนท่ีสีเขียว  งบประมาณ  5,000.-บาท  (แผนการดําเนินงาน
เดือน มิ.ย.-ส.ค.61)  

5.  จัดหาพวงมาลัย ช5อดอกไม� กระเช�าดอกไม� และพวงมาลาฯลฯ งบประมาณ  3,000.-บาท                 
(แผนการดําเนินงานเดือน ต.ค.60-ก.ย.61) 

6. โครงการอบรมผู�ประกอบการค�าภายในเทศบาล  งบประมาณ  15,000.-บาท  (แผนการดําเนินงาน
เดือน มิ.ย.61) 

7. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได�  งบประมาณ  15,000.-บาท (แผนการดําเนินงาน
เดือน ส.ค.-ก.ย.61) 

8. โครงการบริการเต็มท่ีจัดเก็บภาษีถึงบ�านประจําป� งบประมาณ  15,000.-บาท  (แผนการดําเนินงาน
เดือน มิ.ย.-ส.ค.61) 

9. โครงการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป� งบประมาณ  20,000.-บาท  (แผนการดําเนินงาน
เดือน ต.ค.60-ก.ย.61) 
 10.  โครงการเทศบาลพบประชาชน  งบประมาณ  45,000.-บาท  (แผนการดําเนินงานเดือน มี.ค.-
พ.ค.61) 



 
 

 11. โครงการติดต้ังอินเตอร<เน็ตชุมชน  งบประมาณ 30,000.-บาท  (แผนการดําเนินงานเดือน ก.ค.-
ก.ย.61) 

12. โครงการ “รักษ<น้ํา รักป�า รักษาแผ5นดิน” งบประมาณ  10,000.-บาท  (แผนการดําเนินงานเดือน 
ต.ค.60-ก.ย.61) 
 13. โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ�าอยู5หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูล  งบประมาณ  50,000.-บาท  (แผนการดําเนินงานเดือน ก.ค.61) 
 14. มาตรการส5งเสริมและพัฒนาเครือข5ายด�านการปGองกันการทุจริต  งบประมาณ  5,000.-บาท  
(แผนการดําเนินงานเดือน ธ.ค.-มี.ค.61) 
 15. โครงการจัดการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล งบประมาณ 120,000.-บาท  
(แผนการดําเนินงานเดือน ต.ค.60-ก.ย.61) 
 16. มาตรการ “จัดทําคู5 มือการปGองกันผลประโยชน<ทับซ�อน”  งบประมาณ 10,000.-บาท                
(แผนการดําเนินงานเดือน ส.ค.-ก.ย.61) 
(โครงการท่ี 12-16  เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป�(พ.ศ.2561-2564) ครั้งท่ี 1) 

โครงการ/กิจกรรม  ท่ีไม0ได�ดําเนินการ  จํานวน  2  โครงการ ดังนี้ 
 1. โครงการจัดงานวันพ5อแห5งชาติ  (เนื่องจากอยู5ในห�วงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม
ศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ)  
 2. โครงการจัดกิจกรรมวันคล�ายวันสวรรคตขององค<สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร  (เนื่องจากอยู5ในห�วงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ) 
(โครงการท่ี 2  เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป�(พ.ศ.2561-2564) ครั้งท่ี 1) 

โครงการ/กิจกรรม  ท่ีไม0ได�อนุมัติงบประมาณ  จํานวน 1  โครงการ ดังนี้ 
1. โครงการจัดส5งนักกีฬาเข�าร5วมแข5งขันกีฬาท�องถ่ินท�องท่ีสัมพันธ<  

3.2  แผนงานการศึกษา  ท้ังหมด 26 โครงการ  อนุมัติงบประมาณ 22  โครงการ  ไม0อนุมัติ
งบประมาณ 4 โครงการ ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม  ท่ีดําเนินการแล�ว  จํานวน  6   โครงการ งบประมาณ 954,120.60.-บาท  ดังนี้ 
 1. โครงการสนับสนุนค5าใช�จ5ายการบริหารสถานศึกษา  งบประมาณ  625,800.-บาท 
 2. โครงการบริหารงานห�องสมุดไอทีและศูนย<เรียนรู�ชุมชน  งบประมาณ  60,671.-บาท 
 3. โครงการจัดหาบุคลากรทางการศึกษา  งบประมาณ  5,400.-บาท 
 4. โครงการวันไหว�ครู (ไม5ใช�งบประมาณ) 
 5. โครงการจัดประชุมผู�ปกครอง  งบประมาณ  2,000.-บาท 
 6. จัดหาอาหารเสริมนม  งบประมาณ  260,249.60 

โครงการ/กิจกรรม  ท่ีอยู0ระหว0างดําเนินการ  จํานวน  2  โครงการ งบประมาณ 45,000.-บาท  ดังนี้ 
 1. โครงการปSจฉิมนิเทศ  งบประมาณ  5,000.-บาท 



 
 

 2. โครงการจัดต้ังโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลป�าต้ิว  งบประมาณ  40,000.-บาท 
โครงการ/กิจกรรม  ท่ียังไม0ได�ดําเนินการ  จํานวน  14  โครงการ งบประมาณ 224,000.-บาท  ดังนี้ 

 1. โครงการสนับสนุนพัฒนาคุณภาพผู�เรียน  งบประมาณ  10,000.-บาท (แผนการดําเนินงานเดือน 
พ.ค.-ก.ย.61) 
 2. โครงการจัดทําแผนการศึกษา  งบประมาณ  5,000.-บาท  (แผนการดําเนินงานเดือน มี.ค.-เม.ย.
61) 
 3. โครงการศูนย<พัฒนาเด็กเล็กแหล5งเรียนรู�และการศึกษาตามอัธยาศัย  งบประมาณ  4,000.-บาท   
(แผนการดําเนินงานเดือน ต.ค.60-ก.ย.61) 
 4. โครงการศูนย<พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท�องค<ราชันย<  งบประมาณ  10,000.-บาท  (แผนการดําเนินงาน
เดือน ต.ค.60-ก.พ.61,พ.ค.-ก.ย.61) 
 5. โครงการสนับสนุนค5าใช�จ5ายในการบริหารจัดการศึกษา  งบประมาณ  40,000.-บาท               
(แผนการดําเนินงานเดือน ต.ค.60-ก.พ.61,พ.ค.-ก.ย.61) 
 6. โครงการส5งเสริมการเรียนรู�เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  งบประมาณ  6,000.-บาท  (แผนการ
ดําเนินงานเดือน ต.ค.60-ก.พ.61,พ.ค.-ก.ย.61) 
 7. โครงการเสริมสร�างทักษะการฝRกประสบการณ<นอกสถานท่ี งบประมาณ  15,000.-บาท  (แผนการ
ดําเนินงานเดือน ต.ค.60-ก.พ.61,พ.ค.-ก.ย.61) 
 8. โครงการส5งเสริมทักษะ ศิลปะ ดนตรี กีฬาและนันทนาการ  งบประมาณ  5,000.-บาท  (แผนการ
ดําเนินงานเดือน ต.ค.60-ก.พ.61,พ.ค.-ก.ย.61) 
 9. โครงการวัฒนธรรมตามวิธีไทย   งบประมาณ  5,000.-บาท 
 10. โครงการเรียนรู�คู5ภูมิปSญญา  งบประมาณ  5,000.-บาท  (แผนการดําเนินงานเดือน ต.ค.60-ก.พ.
61,พ.ค.-ก.ย.61) 
 11. โครงการการแต5งกายตามวิถีไทย  งบประมาณ  4,000.-บาท  (แผนการดําเนินงานเดือน ต.ค.60-
ก.พ.61,พ.ค.-ก.ย.61) 

12. โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล5นและปรับปรุงภูมิทัศน<  งบประมาณ  110,000.-บาท  (แผนการ
ดําเนินงานเดือน ต.ค.60-ก.ย.61) 
 13. โครงการศูนย<เด็กปลอดโรค  งบประมาณ  5,000.-บาท  (แผนการดําเนินงานเดือน ต.ค.60-ก.พ.
61,พ.ค.-ก.ย.61) 
 14. โครงการวันสําคัญของชาติ  งบประมาณ  5,000.-บาท  (แผนการดําเนินงานเดือน ต.ค.60-ก.พ.
61,พ.ค.-ก.ย.61) 
 โครงการท่ีไม5ได�ดําเนินการในห�วงเดือนต.ค.60-ก.พ.61 เนื่องจากรอเงินงบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม  ท่ีไม0ได�อนุมัติงบประมาณ  จํานวน 4  โครงการ ดังนี้  
 1. โครงการก5อสร�างสระว5ายน้ําศูนย<พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลป�าต้ิว ศูนย<2 
 2. โครงการก5อสร�างโครงหลังคาอเนกประสงค< ระหว5างศูนย<พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลป�าต้ิว 1,2 
 3. โครงการก5อสร�างห�องน้ําอาคารห�องสมุดศูนย<ไอทีและเรียนรู�ชุมชน ม. 5 ต.โพธิ์ไทร อ.ป�าต้ิว จ.ยโสธร 



 
 

4. โครงการก5อสร�าง ต5อเติม ซ5อมแซมศูนย<พัฒนาเด็กเล็ก  

3.3  แผนงานการสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 
โครงการ/กิจกรรม  ท่ียังไม0ได�ดําเนินการ  จํานวน  4  โครงการ งบประมาณ 65,000.-บาท  ดังนี้ 

 1. โครงการจัดทําปGายคณะกรรมการชุมชน/ปGายบ�าน  งบประมาณ  24,000.-บาท  (แผนการ
ดําเนินงานเดือน มิ.ย.-ก.ย.61) 
 2. โครงการจัดเก็บข�อมูลพ้ืนฐานการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  งบประมาณ  30,000.-บาท  
(แผนการดําเนินงานเดือน มี.ค.-ก.ค.61) 
 3. โครงการจัดทําบัญชีครัวเรือน  งบประมาณ  6,000.-บาท  (แผนการดําเนินงานเดือน ม.ค.-มี.ค.
61)  รอเงินงบประมาณ 
 4. โครงการจัดทําแผนท่ีเดินดินชุมชนเทศบาลตําบลป�าต้ิว  งบประมาณ  5,000.-บาท (แผนการ
ดําเนินงานเดือน เม.ย.-มิ.ย.61) 
 
4.  ยุทธศาสตร/การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อมอย0างย่ังยืน 

4.1  แผนงานเคหะชุมชน ท้ังหมด 6 โครงการ  อนุมัติงบประมาณ 5  โครงการ  ไม0อนุมัติ
งบประมาณ 1 โครงการ  ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม  ท่ีอยู0ระหว0างดําเนินการ  จํานวน 1   โครงการ งบประมาณ 15,000.-บาท  ดังนี้ 
 1. โครงการชุมชนจัดการขยะครบวงจร  งบประมาณ  15,000.-บาท 

โครงการ/กิจกรรม  ท่ียังไม0ได�ดําเนินการ  จํานวน  4  โครงการ งบประมาณ 51,000.-บาท  ดังนี้ 
 1. โครงการกําจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล  งบประมาณ  15,000.-บาท  (แผนการดําเนินงานเดือน 
ต.ค.60-ก.ย.61) 
 2. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข5ายเฝGาระวังสิ่งแวดล�อม  งบประมาณ  15,000.-บาท (แผนการ
ดําเนินงานเดือน ก.ย.61) 
 3. โครงการรณรงค<ติดต้ังบ5อดักไขมันในสถานประกอบการ  งบประมาณ  15,000.-บาท  (แผนการ
ดําเนินงานเดือน ธ.ค.60-ม.ค.61) 
 4. โครงการชุมชนรักษ<สะอาด  งบประมาณ 6,000.-บาท  (แผนการดําเนินงานเดือน ต.ค.60-ก.ย.61) 

โครงการ/กิจกรรม  ท่ีไม0ได�อนุมัติงบประมาณ  จํานวน  1  โครงการ ดังนี้ 
 1. โครงการขุดลอกท5อระบายน้ําในเขตเทศบาล  
  



สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถิ่นสีป่�(พ.ศ.2561-2564)  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2561  ครั้งที่ 1 
(ตั้งแต-วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)  
เทศบาลตําบลป2าติ้ว  อําเภอป2าติ้ว  จังหวัดยโสธร 

โครงการพัฒนาสําหรับอุดหนุนองค8กรปกครองส-วนท�องถิ่น ส-วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค8กรประชาชน 
 

ยุทธศาสตร8การพัฒนา/แผนงาน 

โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป� 
(พ.ศ.2561-2564) 
ที่บรรจุในป� 2561 

จํานวน
โครงการ 
ที่อนุมัติ

งบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่ดําเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่อยู-ระหว-างดําเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่ไม-ได�ดําเนินการ 

โครงการ/
กิจกรรม 
ที่ไม-ได�

ดําเนินการ 

โครงการ/
กิจกรรม 
ที่ไม-ได�
อนุมัติ

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

จํานวน
โครงการ 

1. ยุทธศาสตร8ส-งเสริมภาคการเกษตร การ
พัฒนาแหล-งน้ํา และโครงสร�างพื้นฐานที่ได�
มาตรฐาน 

           

1.1 แผนงานเคหะชุมชน 5 270,000 3 - - - - 3 120,000 - 2 

1.2 แผนงานการพาณิชย� 2 250,000 - - - - - - - - 2 

รวม 7 520,000 3 - - - - 3 120,000 - 4 
2. ยุทธศาสตร8ส-งเสริมคุณภาพชีวิต  
วัฒนธรรม ประเพณี การค�า 
และการท-องเที่ยว 

           

2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 15,000 1 - - - - 1 15,000 - - 

2.2 แผนงานสาธารณสุข 2 40,000 1 1 10,000 - - - - - 1 

2.3 แผนงานสร(างความเข(มแข็งของชุมชน 1 10,000 - - - - - - - - 1 

2.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรม 

และนันทนาการ 

2 40,000 2 1 20,000 - - 1 20,000 - - 

รวม 6 105,000 4 2 30,000 - - 2 35,000 - 2 



 

ยุทธศาสตร8การพัฒนา/แผนงาน 

โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป� 
(พ.ศ.2561-2564) 
ที่บรรจุในป� 2561 

จํานวน
โครงการ 
ที่อนุมัติ

งบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่ดําเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่อยู-ระหว-างดําเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่ไม-ได�ดําเนินการ 

โครงการ/
กิจกรรม 
ที่ไม-ได�

ดําเนินการ 

โครงการ/
กิจกรรม 
ที่ไม-ได�
อนุมัติ

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

จํานวน
โครงการ 

3. ยุทธศาสตร8การบริหารองค8กรตาม
หลักการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี และ
ยกระดับการศึกษาสู-ความเปDนเลิศ 

           

3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 40,000 2 1 10,000 - - - - 1 - 

3.2 แผนงานการศึกษา 1 620,000 1 - - 1 297,840 - - - - 

รวม 3 660,000 3 1 10,000 1 297,840 - - 1 - 
รวมทั้งหมด 16 1,285,000 10 3 40,000 1 297,840 5 155,000 1 6 

 



สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินส่ีป�(พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตําบลป)าติ้ว 
โครงการพัฒนาสําหรับอุดหนุนองค/กรปกครองส0วนท�องถ่ิน ส0วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค/กรประชาชน 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งท่ี 1 
(ตั้งแต0วันท่ี 1  ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 
เทศบาลตําบลป)าติ้ว  อําเภอป)าติ้ว  จังหวัดยโสธร 

 
  เทศบาลตําบลป�าต้ิว  ได�จัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป� (พ.ศ.2561-2564)  และเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง 
จํานวน 1 ฉบับ โดยได�นําโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป�  ไปจัดสรรงบประมาณในป�งบประมาณ พ.ศ. 
2561 และนําไปสู5การปฏิบัติเพ่ือให�เกิดผลเป9นรูปธรรม  จากการประเมินผลโดยการวัดเชิงปริมาณ  สําหรับอุดหนุน
องค=กรปกครองส5วนท�องถ่ิน ส5วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค=กรประชาชน ปรากฏผลการดําเนินการดังนี้ 
 
1.  ยุทธศาสตร/ส0งเสริมภาคการเกษตรการพัฒนาแหล0งน้ํา และโครงสร�างพ้ืนฐานให�ได�มาตรฐาน 

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน ท้ังหมดจํานวน 5  โครงการ อนุมัติงบประมาณ 3 โครงการ  ไม0ได�อนุมัติ
งบประมาณ 2  โครงการ ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม  ท่ียังไม0ได�ดําเนินการ  จํานวน  3  โครงการ งบประมาณ 120,000.-บาท  ดังนี้ 
 1. โครงการขยายเขตไฟฟDาสาธารณะ ซอยเทศบาล 4 ม.12 ต.โพธิ์ไทร อ.ป�าต้ิว จ.ยโสธร  งบประมาณ  
30,000.-บาท 
 2. โครงการขยายเขตไฟฟDาสาธารณะ ซอยเทศบาล 16 ม.4 ต.โพธิ์ไทร อ.ป�าต้ิว จ.ยโสธร  งบประมาณ  
20,000.-บาท 
 3. โครงการขยายเขตไฟฟDาสาธารณะ ถนนเทศบาล 6 ม.12 ต.โพธิ์ไทร อ.ป�าต้ิว จ.ยโสธร  งบประมาณ  
70,000.-บาท 
(โครงการท่ี 3  เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป�(พ.ศ.2561-2564) ครั้งท่ี 1) 

โครงการ/กิจกรรม  ท่ีไม0ได�อนุมัติงบประมาณ  จํานวน 2  โครงการ  ดังนี้ 
 1. โครงการขยายเขตไฟฟDาสาธารณะ ถนนเทศบาล 5 ม.12 ต.โพธิ์ไทร อ.ป�าต้ิว จ.ยโสธร 
 2. โครงการขยายเขตไฟฟDาสาธารณะ ถนนเทศบาล 9 ม.12 และซอยเทศบาล 18/2 ม.12 ต.โพธิ์ไทร อ.ป�า
ต้ิว จ.ยโสธร 

1.2  แผนงานการพาณิชย/ โครงการ/กิจกรรม  ท้ังหมดจํานวน  2  โครงการ ไม0ได�อนุมัติงบประมาณ  2  
โครงการ ดังนี้  
 1. โครงการขยายเขตน้ําประปา ซอยเทศบาล 6 ม.5 ต.โพธิ์ไทร อ.ป�าต้ิว จ.ยโสธร 
 2. โครงการขยายเขตน้ําประปา ซอยเทศบาล 5 ม.5 ต.โพธิ์ไทร อ.ป�าต้ิว จ.ยโสธร 
 
  



2. ยุทธศาสตร/การส0งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การค�า การท0องเท่ียว 

2.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  ท้ังหมด  1  โครงการ  อนุมัติงบประมาณ 1 โครงการ  ดังนี้ 
โครงการ/กิจกรรม  ท่ียังไม0ได�ดําเนินการ  จํานวน  1   โครงการ งบประมาณ 15,000.-บาท  ดังนี้ 

 1. โครงการปDองกันและแก�ไขปJญหายาเสพติด  งบประมาณ  15,000.-บาท 

2.2  แผนงานสาธารณสุข   ท้ังหมด  1  โครงการ  อนุมัติงบประมาณ 1  โครงการ  ดังนี้ 
โครงการ/กิจกรรม  ท่ีดําเนินการแล�ว  จํานวน 1  โครงการ งบประมาณ 50,000.-บาท  ดังนี้ 
1. โครงการบริจาคโลหิต   งบประมาณ  10,000.-บาท 

2.3  แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน  ท้ังหมด  1  โครงการ  ไม0ได�อนุมัติ  1 โครงการ  ดังนี้ 
 1. โครงการอุดหนุนกลุ5มสตรีในชุมชน  

2.4  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ท้ังหมด  2  โครงการ  อนุมัติงบประมาณ 2 โครงการ  
ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม  ท่ีดําเนินการแล�ว  จํานวน  1    โครงการ งบประมาณ 20,000.-บาท  ดังนี้ 
1. โครงการส5งเสริมและอนุรักษ=ภูมิปJญญาท�องถ่ินด�านศิลปวัฒนธรรมท�องถ่ินของสภาวัฒนธรรมอําเภอป�าต้ิว  

งบประมาณ  20,000.-บาท 
โครงการ/กิจกรรม  ท่ียังไม0ได�ดําเนินการ  จํานวน  1  โครงการ งบประมาณ 20,000.-บาท  ดังนี้ 

    1. โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีบุญบ้ังไฟจังหวัดยโสธร  งบประมาณ  20,000.-บาท 
 
3.  ยุทธศาสตร/การบริหารองค/กรตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี และยกระดับสถานศึกษาสู0ความเปDน
เลิศ  

3.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป ท้ังหมด 2  โครงการ  อนุมัติงบประมาณ 2 โครงการ ดังนี้ 
โครงการ/กิจกรรม  ท่ีดําเนินการแล�ว  จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 10,000 .-บาท  ดังนี้ 
1. โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและวันสําคัญ  งบประมาณ 10,000.-บาท  
โครงการ/กิจกรรม  ท่ีไม0ได�ดําเนินการ  จํานวน 1  โครงการ งบประมาณ 30,000.-บาท  ดังนี้ 

 1. โครงการสนับสนุนการดําเนินงานศูนย=รวมข�อมูลข5าวสารการจัดซ้ือจัดจ�างของ อปท.ระดับอําเภอ  
งบประมาณ 30,000.-บาท  (เนื่องจากศูนย=รวมข�อมูลข5าวสารการจัดซ้ือจัดจ�างของ อปท.ระดับอําเภอยกเลิกตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว5าด�วยการพัสดุของหน5วยงานบริหารราชการส5วนท�องถ่ิน) 

3.2  แผนงานการศึกษา  ท้ังหมด 1 โครงการ  อนุมัติงบประมาณ 1  ดังนี้ 
โครงการ/กิจกรรม  ท่ีอยู0ระหว0างดําเนินการ  จํานวน  1  โครงการ งบประมาณ 297,840.-บาท  ดังนี้ 

 1. โครงการจัดหาอาหารกลางวัน  งบประมาณ  297,840.-บาท  
 



สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินส่ีป�(พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตําบลป)าติ้ว 
บัญชีครุภัณฑ2 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งท่ี 1 
(ตั้งแต4วันท่ี 1  ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 
เทศบาลตําบลป)าติ้ว  อําเภอป)าติ้ว  จังหวัดยโสธร 

 
  ตามท่ี  เทศบาลตําบลป�าต้ิว  ได�จัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561-2564)  และเพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง จํานวน 1 ฉบับ โดยได�นําโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป   ไปจัดสรรงบประมาณใน
ป งบประมาณ พ.ศ. 2561 และนําไปสู5การปฏิบัติเพ่ือให�เกิดผลเป9นรูปธรรม  จากการประเมินผลโดยการวัดเชิง
ปริมาณ  บัญชีครุภัณฑ@  ปรากฏผลการดําเนินการดังนี้ 
 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ดําเนินการแล�ว  11  รายการ  งบประมาณ  110,050.-บาท 
1. เครื่องคอมพิวเตอร@สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง  งบประมาณ  16,000.-บาท 
2. เครื่องพิมพ@ชนิดเลเซอร@/ชนิดLEDขาวดํา(18หน�าต5อนาที) จํานวน1เครื่อง 
        งบประมาณ   3,300.-บาท 
3. เครื่องคอมพิวเตอร@สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 จํานวน 1 เครื่อง 
        งบประมาณ  22,000.-บาท 
4. โตJะสําหรับวางคอมพิวเตอร@ จํานวน 1 ตัว  งบประมาณ  850.-บาท 
5. ม�าหินอ5อน จํานวน 1 ชุด    งบประมาณ  1,900.-บาท 
6. โตJะอเนกประสงค@ ขนาด 75x180 ซม.จํานวน 10 ตัว งบประมาณ  29,000.-บาท 
7. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส5วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 1 

เครื่อง        งบประมาณ  21,000.-บาท 
8. โทรศัพท@สํานักงาน  จํานวน 2 เครื่อง     งบประมาณ  2,500.-บาท 
9. พัดลมต้ังพ้ืน จํานวน 4 ตัว    งบประมาณ  4,000.-บาท 
10. พัดลมติดผนัง จํานวน 3 ตัว    งบประมาณ  4,500.-บาท  
11. เก�าอ้ีนวมขาเหล็ก จํานวน 10 ตัว   งบประมาณ  5,000.-บาท 

(ครุภัณฑ@ลําดับท่ี 4-11 เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ครั้งท่ี 1) 
อยู4ระหว4างดําเนินการ  2  รายการ  งบประมาณ   
1. ชุดไมล@ประชุมไร�สาย (ชุดควบคุมพร�อมไม 16 ตัว)   งบประมาณ 57,000.-บาท 
2. ครุภัณฑ@ยานพาหนะขนส5งรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 2,000 ซีซีแบบดับเบ้ิลแคบ จํานวน 1 คัน   

งบประมาณ  722,000.- บาท 
3. เก�าอ้ีประชุมพนักพิง  จํานวน 12 ตัว   งบประมาณ 19,200.-บาท 

(ครุภัณฑ@ลําดับท่ี 3 เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ครั้งท่ี 1) 
ไม4ได�อนุมัติงบประมาณ  7  รายการ 
1.เก�าอ้ีพลาสติก จํานวน 100 ตัว  ตัวละ 260 บาท 



2. จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม5น�อยกว5า 18.5 นิ้ว จํานวน 1 จอ  
3. กล�องดิจิตอล จํานวน 1 ตัว 
4. กล�องดิจิตอล  จํานวน  1  ตัว 
5. เครื่องคอมพิวเตอร@สําหรับงานสํานักงานจอขนาดไม5น�อยกว5า 19 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง  
6. เครื่องคอมพิวเตอร@โนJตบุค สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง 
7. โทรทัศน@ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366x768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 

เครื่อง 
(ครุภัณฑ@ลําดับท่ี 5-7 เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ครั้งท่ี 1) 
 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ดําเนินการแล�ว 4  รายการ  งบประมาณ  56,500.-บาท 
1. วงล�อเก็บสายดับเพลิงสําหรับติดต้ัง บนรถบรรทุกน้ําจํานวน 1 ชุด 

  งบประมาณ  30,000.-บาท 
2. ถังน้ําแบบพลาสติก ขนาดความจุ2,000 ลิตร จํานวน 3 ถัง งบประมาณ  19,200.-บาท 
3. เครื่องสํารองไฟฟSา ขนาด 800 VAจํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ  2,800.-บาท 
4.  ตู�เก็บเอกสาร จํานวน 1 ตู�    งบประมาณ  4,500.-บาท 

(ครุภัณฑ@ลําดับท่ี 3-4 เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ครั้งท่ี 1) 
ยังไม4ได�ดําเนินการ   2 รายการ  งบประมาณ  120,000.-บาท 
1. แท5นพลาสติกก้ันจราจร(แบริเออร@)ขนาด 50x100x80 ซม.จํานวน 100 อัน  

งบประมาณ  70,000.-บาท 
             (แผนการดําเนินงานเดือน กรกฎาคม 2561) 

2. สัญญาณไฟกระพริบ จํานวน 2 อัน   งบประมาณ 50,000.-บาท     
   (แผนการดําเนินงานเดือน กรกฎาคม 2561) 

(ครุภัณฑ@ลําดับท่ี 1-2 เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ครั้งท่ี 1) 
 
แผนเคหะและชุมชน   

ดําเนินการแล�ว  1  รายการ  งบประมาณ  59,200.-บาท 
  1. จัดซ้ือถังขยะ      งบประมาณ  59,200.-บาท   
 
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ไม4ได�อนุมัติงบประมาณ  1  รายการ 
1. โตJะปVงปอง จํานวน 3 โตJะๆ ละ 15,000.-บาท 

(เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ครั้งท่ี 1) 
 
  



แผนงานการศึกษา 
ดําเนินการแล�ว  2  รายการ  งบประมาณ  38,400.-บาท 
1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส5วนชนิดติดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู 

จํานวน 1 เครื่อง       งบประมาณ  32,400.-บาท 
2. เต็นท@กระโจม ขนาด 2x3 เมตร จํานวน 3 หลัง  งบประมาณ  6,000.-บาท 

(เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ครั้งท่ี 1) 
ไม4ได�อนุมัติงบประมาณ  2  รายการ 

1. รถจักรยานยนต@ ขนาด 110 ซีซีแบบเกียร@ธรรมดา จํานวน 1 คัน   
2. จัดหารถบรรทุก 6 ล�อ  จํานวน 1 คัน 

 
แผนงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห2 

ยังไม4ได�ดําเนินการ  1  รายการ  งบประมาณ  90,000.-บาท 
1. เครื่องกรองน้ํา  จํานวน 3 เครื่อง   งบประมาณ  90,000.-บาท 

(เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ครั้งท่ี 1) (แผนการดําเนินงาน ต.ค.-ธ.ค.60)  
 
แผนงานการเกษตร 

ไม4ได�อนุมัติงบประมาณ  1  รายการ 
1. เครื่องตัดหญ�าแบบข�อแข็ง จํานวน1 เครื่อง 

 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ไม4ได�อนุมัติงบประมาณ  6  รายการ 
1. ตู�เหล็กเก็บเอกสาร 2 ตู� 
2. เครื่องคอมพิวเตอร@สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 จํานวน 1 เครื่อง  
3. จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม5น�อยกว5า 18.5 นิ้ว จํานวน 1 จอ  
4. เครื่องสกัดคอนกรีต จํานวน 1 เครื่อง 
5. เครื่องเชื่อมไฟฟSา จํานวน 1 เครื่อง 
6. ชุดตัด/เชื่อมแกJส พร�อมอุปกรณ@ จํานวน 1 ชุด 

 

 
 
 
 
 



สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินส่ีป�(พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตําบลป)าติ้ว 
โครงการพัฒนาสําหรับประสานโครงการพัฒนาองค/การบริหารส0วนจังหวัด/จังหวัด 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งท่ี 1 
(ตั้งแต0วันท่ี 1  ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 
เทศบาลตําบลป)าติ้ว  อําเภอป)าติ้ว  จังหวัดยโสธร 

   
เทศบาลตําบลป�าต้ิว  ได�จัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป� (พ.ศ.2561-2564)  และเพ่ิมเติม

เปลี่ยนแปลง จํานวน 1 ฉบับ โดยได�นําโครงการสําหรับประสานโครงการพัฒนาองค2การบริหารส3วนจังหวัด/
จังหวัด  ประสานโครงการพัฒนาองค2การบริหารส3วนจังหวัด/จังหวัด  เพ่ือนําไปสู3การปฏิบัติเพ่ือให�เกิดผลเป9น
รูปธรรม  จากการประเมินผลโดยการวัดเชิงปริมาณ  โครงการพัฒนาสําหรับประสานโครงการพัฒนาองค2การ
บริหารส3วนจังหวัด/จังหวัด  ปรากฏผลการดําเนินการดังนี้ 
 
1.  ยุทธศาสตร/ส0งเสริมภาคการเกษตรการพัฒนาแหล0งน้ํา และโครงสร�างพ้ืนฐานให�ได�มาตรฐาน 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ท้ังหมด  17  โครงการ  ได�รับการสนับสนุนงบประมาณ 5  
โครงการ  ไม0ได�สนับสนุนงบประมาณ 12 โครงการ  ดังนี้ 

โครงการท่ีดําเนินการแล�ว จํานวน   1  โครงการ  ดังนี้ 
1. โครงการก3อสร�างถนน คสล. ซอยเทศบาล 18  หมู3ท่ี 4 งบประมาณ  929,000.-บาท  (เงิน

อุดหนุนเฉพาะกิจ ดําเนินการแล�ว) 
2. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟDลท2ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 6 พร�อมเส�นจราจร  
งบประมาณ 800,000.-บาท (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
โครงการท่ีอยู0ระหว0างดําเนินการ จํานวน 3  โครงการ  ดังนี้ 

  1. โครงการก3อสร�างถนนเทศบาล 5 ม.5 ต.โพธิ์ไทร อ.ป�าต้ิว จ.ยโสธร (ทางไปบ�านหนอง
สําโรง) (งบประมาณอําเภอป�าต้ิว) 
  2.  โครงการก3อสร�างทางเท�าพร�อมวางท3อระบายน้ําถนนอรุณประเสริฐ  (งบประมาณแขวง
ทางหลวงยโสธร ) 
  3. โครงการก3อสร�างถนนลาดยางทับคอนกรีต ถนนเทศบาล 8(ทางเข�า อบต.โพธิ์ไทร) 
(งบประมาณอําเภอป�าต้ิว)  
โครงการท่ีไม0ได�ดําเนินการ จํานวน  17  โครงการ 
 1. โครงการก3อสร�างถนน คสล. ซอยเทศบาล 4ม.12  ต.โพธิ์ไทร อ.ป�าต้ิว จ.ยโสธร 
 2.  โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟDลต2ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 2 พร�อมเส�นจราจร 

3. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟDลต2ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 6(ทางไปบ�านป�าตอง) พร�อมเส�นจราจร 
4. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟDลต2ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 1 พร�อมเส�นจราจร  
5. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟDลต2ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 2 พร�อมเส�นจราจร 
6. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟDลต2ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 5 พร�อมเส�นจราจร 



7. โครงการขุดลอกและปรับปรุงภูมิทัศน2ลําห�วยวังกะละ ม.5 ต.โพธิ์ไทร อ.ป�าต้ิว จ.ยโสธร 
8. โครงการก3อสร�างถนน คสล.ถนนเทศบาล 5 หมู3ท่ี 5 
9. โครงการก3อสร�างจุดพักรถ ม.5 ต.โพธิ์ไทร อ.ป�าต้ิว จ.ยโสธร 
10. โครงการก3อสร�างถนน คสล.ทางไปภูดิน  หมู3ท่ี 5 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป�าต้ิว จังหวัดยโสธร 
11. โครงการวางท3อระบายน้ํา คสล. ข�างถนนอรุณประเสริฐ (จากถนนเข�าวัดป�าต้ิว-ซอยหนองบัวแดง) 
12. โครงการวางท3อระบายน้ํา คสล.ข�างถนนอรุณประเสริฐ (จากศูนย2อปพร.-ร3องคอม) 
13.โครงการก3อสร�างอาคารเอนกประสงค2 
14.โครงการก3อสร�างท3อเหลี่ยม คสล. หมู3ท่ี 5 (ทางไปบ�านหนองสําโรง) 
15.โครงการก3อสร�างท3อเหลี่ยม คสล. ลําห�วยวังกะละ ม. 12 ต.โพธิ์ไทร อ.ป�าต้ิว จ.ยโสธร (ไปบ�าน

หนองสําโรง ม.8 ต.โคกนาโก) 
16.โครงการก3อสร�างถนน คสล. ซอยเทศบาล 13 หมู3ท่ี 12  ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป�าต้ิว จังหวัดยโสธร 
17.โครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟKาด�วยเซลล2แสงอาทิตย2 บนหลังคาอาคารเทศบาลตําบลป�าต้ิว 

 
2.  ยุทธศาสตร/การพัฒนาส0งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีการค�าและการท0องเท่ียว 

2.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
อยู0ระหว0างดําเนินการ  จํานวน  1  โครงการ   

 1. ติดต้ังสัญญาณไฟจราจร(สี่แยกไฟแดง)  ดําเนินการโดยแขวงทางหลวงยโสธร 
ไม0ได�ดําเนินการ  จํานวน  3  โครงการ 
1.  ติดต้ังกล�องตรวจจับความเร็ว 
2.  ติดต้ังไปจํากัดความเร็ว 
3.  โครงการติดต้ังกล�องวงจรปNดในชุมชนในเขตเทศบาลตําบลป�าต้ิว 
2.3 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน  
ไม0ได�ดําเนินการ  จํานวน 1 โครงการ  
1. โครงการก3อสร�างอาคารศูนย2การเรียนรู�เกษตรนวัตกรรมใหม3 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจ�าอยู3หัว 
2.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ไม0ได�ดําเนินการ  จํานวน  2  โครงการ 

 1. โครงการก3อสร�างสวนสุขภาพและปรับปรุงภูมิทัศน2สระน้ําบริเวณหน�าโรงเรียนป�าต้ิววิทยา 
 2. โครงการก3อสร�างลานกีฬา 
 
 
 
 



สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถิ่นสีป่� (พ.ศ.2561-2564)  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2561  ครั้งที่ 1 
(ตั้งแต-วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)  
เทศบาลตําบลป2าติ้ว  อําเภอป2าติ้ว  จังหวัดยโสธร 

โครงการพัฒนาสําหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด/องค9การบริหารส-วนจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร9การพัฒนา/แผนงาน 

โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป� 
(พ.ศ.2561-2564) 
ที่บรรจุในป� 2561 

 
จํานวนโครงการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่ดําเนินการ 

 
 
 

จํานวนโครงการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่อยู-ระหว-างดําเนินการ 

 
 
 

จํานวนโครงการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่ไม-ได�ดําเนินการ 

 
 
 

จํานวนโครงการ 

หมายเหตุ 

1. ยุทธศาสตร9ส-งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนา
แหล-งน้ํา และโครงสร�างพื้นฐานที่ได�มาตรฐาน 

    
 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 18 2 3 13  

รวม 18 2 3 13  
2. ยุทธศาสตร9ส-งเสริมคุณภาพชีวิต  
วัฒนธรรม ประเพณี การค�า 
และการท-องเที่ยว 

     

2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 - 1 3  
2.6 แผนงานศาสนาวัฒนธรรม 

และนันทนาการ 

2 - - 2  

รวม 6 - 1 5  
รวมทั้งหมด 24 2 4 18  

 

           หมายเหตุ  ไม'รวมคํานวณร*อยละ 

 



สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถิ่นสีป่�(พ.ศ.2561-2564)  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2561  ครั้งที่ 1 
(ตั้งแต-วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)  
เทศบาลตําบลป2าติ้ว  อําเภอป2าติ้ว  จังหวัดยโสธร 

บัญชีครุภัณฑ; 
 

ยุทธศาสตร;การพัฒนา/แผนงาน 

โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป� 
(พ.ศ.2561-2564) 
ที่บรรจุในป� 2561 

จํานวน
โครงการ 
ที่อนุมัติ

งบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่ดําเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่อยู-ระหว-างดําเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่ยังไม-ได�ดําเนินการ 

โครงการ/
กิจกรรม 
ที่ไม-ได�

ดําเนินการ 

โครงการ/
กิจกรรม 
ที่ไม-ได�
อนุมัติ

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

จํานวน
โครงการ 

1. แผนงานบรหิารงานทั่วไป 20 10,266,680 13 11 110,050 2 779,000 - - - 7 

2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6 459,300 6 4 56,500 - - 2 120,000 - - 

3.แผนงานเคหะชุมชน 1  1 1 59,200 - - - - - - 

4.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1  1 - - - - - - - 1 

5. แผนงานการศึกษา 4 1,582,400 2 2 38,400 - - - - - 2 

6.แผนงานสวัสดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห0 

1  1 - - - - 1 90,000 - - 

7.แผนงานการเกษตร 1 9,500 - - - - - - - - 1 

8.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6 65,300 - - - - - - - - 6 

รวม 40 - 23 18 264,150 2 779,000 3 210,000 0 17 
 

หมายเหตุ  ไม4รวมคํานวณร7อยละ 
 



สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินส่ีป� (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตําบลป)าติ้ว 
โครงการพัฒนาสําหรับองค/กรปกครองส0วนท�องถ่ินดําเนินการโดยไม0ใช�งบประมาณ 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งท่ี 1 
(ตั้งแต0วันท่ี 1  ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 
เทศบาลตําบลป)าติ้ว  อําเภอป)าติ้ว  จังหวัดยโสธร 

 
  เทศบาลตําบลป�าต้ิว  ได�จัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป� (พ.ศ.2561-2564) และเพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง จํานวน 1 ฉบับ โดยได�นําโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป�  ไปจัดสรรงบประมาณใน
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 และนําไปสู5การปฏิบัติเพ่ือให�เกิดผลเป9นรูปธรรม  จากการประเมินผลโดยการวัดเชิง
ปริมาณ  สําหรับโครงการพัฒนาท่ีองค<กรปกครองส5วนท�องถ่ินดําเนินการโดยไม5ใช�งบประมาณ  ปรากฏผลการ
ดําเนินการดังนี้ 
 
1.  ยุทธศาสตร/การบริหารองค/กรตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี และยกระดับสถานศึกษาสู0ความ
เป@นเลิศ  

1.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป ท้ังหมด 19  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ท่ีดําเนินการแล�ว  จํานวน 14 โครงการ ดังนี้ 

 1. มาตรการส5งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค<กรปกครองส5วนท�องถ่ิน 
 2. กิจกรรมประกาศเจตจํานงต5อต�านการทุจริตของผู�บริหารองค<กรปกครองส5วนท�องถ่ิน 
 3. การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ 
 4. กิจกรรมเผยแพร5ข�อมูลข5าวสารการจัดซ้ือจัดจ�าง 

5. มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลและหัวหน�าส5วนราชการ 
6. มาตรการจัดต้ังศูนย<ดํารงธรรมเทศบาลตําบลป�าต้ิว 
7. การเผยแพร5ข�อมูลข5าวสารด�านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย<สินของเทศบาล และการรับเรื่อง

ร�องเรียนเก่ียวกับการเงินการคลัง 
8. การรายงานผลการใช�จ5ายเงินให�ประชาชนได�รับทราบ 
9. มาตรการแต5งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลป�าต้ิว 
10. กิจกรรมจัดทํารายงานการควบคุมภายใน  
11. มาตรการ แต5งต้ังผู�รับผิดชอบเก่ียวกับเรื่อร�องเรียน 
12. กิจกรรมลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
13. มาตรการแก�ไขเหตุเดือดร�อนรําคาญด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
14. มาตรการ “สร�างความโปร5งใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 



โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ท่ีอยู0ระหว0างดําเนินการ  จํานวน 3 โครงการ ดังนี้ 
1. มาตรการให�ความร5วมมือกับหน5วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค<กรอิสระ 
2. มาตรการ การจัดทําข�อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลป�าต้ิว 
3. มาตรการปรับปรุงศูนย<ข�อมูลข5าวสารของเทศบาลตําบลป�าต้ิวให�มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ท่ียังไม0ได�ดําเนินการ  จํานวน 2 โครงการ ดังนี้ 
1. มาตรการส5งเสริมให�ประชาชนมีส5วนร5วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการ

บรรจุ แต5งต้ัง การโอน ย�าย (ยังไม5มีกรณีบรรจุ แต5งต้ัง การโอน ย�าย แต5มีการประกาศเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลให�ประชาชนรับทราบ) 

2. กิจกรรม สํารวจความพึงพอใจ 
 


