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คํานํา 
 
ตามท่ี  เทศบาลตําบลป�าต้ิว  ได�จัดทําและประกาศใช�แผนพัฒนาท�องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลตําบลป�า ต้ิวและได�แก� ไข เ พ่ิมเ ติม เปลี่ยนแปลง ไปแล�ว  จํานวน 7 ฉบับ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว1าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค3กรปกครองส1วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก�ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี3) พ.ศ. 2561 และแนวทางท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด เพ่ือให�แผนพัฒนาท�องถ่ินของเทศบาลตําบล
ป�าต้ิว มีความสอดคล�องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ1มจังหวัด รวมท้ังแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป=จังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําป=กลุ1มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนท่ีได�อย1างมีประสิทธิภาพ อันจะก1อให�เกิดประโยชน3สูงสุดให�กับประชาชนและ
เพ่ือประโยชน3ในการประสานแผนพัฒนาท�องถ่ินกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ1มจังหวัดไปแล�ว  นั้น 

เทศบาลตําบลป�าต้ิว มีความจําเปCนต�องเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565) เทศบาลตําบลป�าต้ิว ครั้งท่ี 8 พ.ศ.2564 เพ่ือประโยชน3ของประชาชน ตามภารกิจ อํานาจหน�าท่ี 
นโยบายผู�บริหารเทศบาลตําบลป�าต้ิว ในการแก�ไขปDญหาและตอบสนองความต�องของประชาชนในท�องถ่ิน     
อันจะก1อให�เกิดประโยชน3สูงสุดให�กับประชาชนในท�องถ่ิน รวมถึงเพ่ือใช�เปCนแนวทางในการจัดทํางบประมาณ
รายจ1ายประจําป= ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว1าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค3กรปกครองส1วนท�องถ่ิน  
พ.ศ.2548 แก�ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  

 
เทศบาลตําบลป�าต้ิว 

 



 

สารบัญ 
 

1.  เหตุผลความจําเป�นในการ เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)     หน า  1 
2.  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ผ.01)     หน า  2 
3.  รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ผ.02)  หน า 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เหตุผลความจําเป�นในการเพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง  

แผนพัฒนาท�องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบลป+าติ้ว ครั้งท่ี 8 พ.ศ. 2564  
 
ตามท่ี  เทศบาลตําบลป�าต้ิว  ได�จัดทําและประกาศใช�แผนพัฒนาท�องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลตําบลป�าต้ิว และได�แก�ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง จํานวน 7 ฉบับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย      
ว1าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค3กรปกครองส1วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี3) พ.ศ.2561                
และแนวทางท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด เพ่ือให�แผนพัฒนาท�องถ่ินของเทศบาลตําบลป�าต้ิว มีความสอดคล�อง
และเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ1มจังหวัด รวมท้ังแผนปฏิบัติราชการประจําป=จังหวัด 
แผนปฏิบั ติราชการประจําป=กลุ1มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม             
และงบประมาณในพ้ืนท่ีได�อย1างมีประสิทธิภาพ อันจะก1อให�เกิดประโยชน3สูงสุดให�กับประชาชนและเพ่ือ
ประโยชน3ในการประสานแผนพัฒนาท�องถ่ินกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ1มจังหวัดไปแล�ว  นั้น 

ผู�บริหารเทศบาลตําบลป�าต้ิว มีความจําเปCนต�องเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท�องถ่ิน         
(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบลป�าต้ิว เพ่ือประโยชน3ของประชาชน ตามภารกิจ อํานาจหน�าท่ี นโยบาย
ผู�บริหารเทศบาลตําบลป�าต้ิว ในการแก�ไขปDญหาและตอบสนองความต�องของประชาชนในท�องถ่ินเปCนการ
เร1งด1วน อันจะก1อให�เกิดประโยชน3สูงสุดให�กับประชาชนในท�องถ่ิน โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลป�าต้ิว 
ได�พิจารณาเห็นชอบให�เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาท�องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)  ในป= 2565 ใน
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลป�าต้ิว ครั้งท่ี 4/2564 เม่ือวันท่ี 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว1าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค3กรปกครองส1วนท�องถ่ิน 
พ.ศ.2548 แก�ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข�อ 22,22/1 ดังนี้ 
  1. เ พ่ิมเติมแผนพัฒนาท�องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)เทศบาลตําบลป�าต้ิว (แบบ ผ.02)  
ยุทธศาสตร3การส1งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล1งน้ํา และโครงสร�างพ้ืนฐานให�ได�มาตรฐาน แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา เพ่ิมเติมป= 2565 จํานวน 1 โครงการ ดังนี้ 

   1.1 โครงการวางท1อระบายน้ํา คสล. ถนนเทศบาล 5 หมู1 5 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป�าต้ิว 
จังหวัดยโสธร โดยการวางท1อระบายน้ํา คสล. อัดแรง Ø 0.60x1.00 เมตร ยาว 285.00 เมตร พร�อมบ1อพักน้ํา
จํานวน 28 บ1อ (ฝาบ1อพัก คสล. 25 ชุด,ฝาบ1อพักเหล็ก 3 ชุด) (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป�าต้ิวกําหนด) 
สถานท่ีก1อสร�าง ถนนเทศบาล 5 หมู1 5(ทางไปบ�านหนองสําโรง) ป= 2565 งบประมาณ 528,800.-บาท        

2. เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท�องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบลป�าต้ิว เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2 
พ.ศ.2562 แบบ ผ.02/1 โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค3กรปกครองส1วนท�องถ่ิน โครงการท่ี 1 หน�า 3  
โครงการก1อสร�างธนาคารน้ําใต�ดินระบบปOด(แบบบ1อผันน้ําลงใต�ดิน) โดยการก1อสร�างธนาคารน้ําใต�ดินระบบปOด 
(แบบบ1อผันน้ําลงใต�ดิน) ขนาดกว�าง 0.70-0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร จํานวน 50 บ1อ  (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลป�าต้ิวกําหนด) งบประมาณ 189,500 บาท ป= 2565 เปล่ียนแปลงเป�น แผนพัฒนาท�องถ่ิน    
(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบลป�าต้ิว เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2 พ.ศ.2562 แบบ ผ.02  โครงการก1อสร�าง ปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารจัดการน้ําระบบธนาคารน้ําใต�ดิน ภายในเขตเทศบาลตําบลป�าต้ิว ป= 2565 งบประมาณ 
133,900.-บาท ดังนี้ 

 2.1 ก1อสร�าง ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ําระบบธนาคารน้ําใต�ดิน ขนาด
กว�าง 2.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร  จํานวน 1 จุด งบประมาณ 23,900.-บาท สถานท่ี
ก1อสร�าง ข�างอาคารห�องสมุดศูนย3ไอทีและเรียนรู�ชุมชน จํานวน 1 จุด 

2.2 ก1อสร�าง ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ําระบบธนาคารน้ําใต�ดิน ขนาด
กว�าง 1.60 เมตร ยาว 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร จํานวน 3 จุด งบประมาณ 110,000.-บาท สถานท่ี
ก1อสร�าง ข�างร�านบัวการช1าง จํานวน 1 จุด, ก1อนถึงวังกะละด�านทิศเหนือถนนอรุณประเสริฐ จํานวน 1 จุด,
สถานท่ีก1อสร�าง ก1อนถึงวังกะละด�านทิศใต�ถนนอรุณประเสริฐ จํานวน 1 จุด 



ยุทธศาสตร

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ(บาท)
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ(บาท)
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ(บาท)
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ(บาท)
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ(บาท)
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ(บาท)

1. ยุทธศาสตร
ส�งเสริมภาคการเกษตร การ
พัฒนาแหล�งน้ํา และโครงสร)างพื้นฐานให)ได)
มาตรฐาน

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - - - - 2        662,700.00        2        662,700.00        
รวม - - - - - - - - 2        662,700.00        2        662,700.00        

รวมทั้งสิ้น - - - - - - - - 2.00    662,700.00        2.00    662,700.00        

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01

แผนพัฒนาท)องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8 พ.ศ.2564
เทศบาลตําบลป?าติ้ว

ป@ 2561 ป@ 2562 ป@ 2563 ป@ 2564 ป@ 2565 รวม 5 ป@

2



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 โครงการวางท
อระบายน้ํา คสล. 
ถนนเทศบาล 5 หมู
 5 ตําบลโพธิ์ไทร
 อําเภอป%าติ้ว จังหวัดยโสธร
(เพิ่มเติม ป+ 2565)

 - เพื่อป1องกันป2ญหาน้ําท
วมขังในเขต
เทศบาล

 -วางท
อระบายน้ํา คสล. อัดแรง Ø 0.60x1.00 
เมตร ยาว 285.00 เมตร พร;อมบ
อพักน้ําจํานวน 28
 บ
อ (ฝาบ
อพัก คสล.25 ชุด,ฝาบ
อพักเหล็ก 3 ชุด) 
(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป%าติ้วกําหนด) 
-สถานที่ก
อสร;าง ถนนเทศบาล 5 หมู
 5
(ทางไปบ;านหนองสําโรง)

-               -                 -                   -         528,800 วางท
อระบายน้ําถนน 
จํานวน 1 สาย 

 - ไม
มีป2ญหาน้ําท
วมขังในเขต
เทศบาล

 - กองช
าง

2 โครงการก
อสร;าง ปรับปรุง
และพัฒนาการบริหารจัดการน้ํา
ระบบธนาคารน้ําใต;ดิน 
ภายในเขตเทศบาลตําบลป%าติ้ว
(เปลี่ยนแปลง ป+ 2565)

 -แก;ไขป2ญหาน้ําท
วมขัง
 -ช
วยเพิ่มระดับน้ําใต;ดิน น้ําบาดาล
 -ลดปริมาณน้ําเสียในชุมชน
 -ลดความเสียหายด;านโครงสร;างพื้นฐาน
-ช
วยลดการเกิดโรคระบาดจากแมลงต
างๆ
 -แก;ป2ญหาน้ําเค็ม โดยการส
งน้ําจากผิวดิน
ลงไปกดทับ

1. ก
อสร;าง ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการ
น้ําระบบธนาคารน้ําใต;ดิน ขนาดกว;าง 2.00 เมตร 
ยาว 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร  จํานวน 1 จุด
 งบประมาณ 23,900.-บาท 
-สถานที่ก
อสร;าง ข;างอาคารห;องสมุดศูนยLไอทีและ
เรียนรู;ชุมชน จํานวน 1 จุด
2.ก
อสร;าง ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการ
น้ําระบบธนาคารน้ําใต;ดิน ขนาดกว;าง 1.60 เมตร 
ยาว 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร จํานวน 3 จุด 
งบประมาณ 110,000.-บาท
- สถานที่ก
อสร;าง ข;างร;านบัวการช
าง จํานวน 1 จุด
, ก
อนถึงวังกะละด;านทิศเหนือถนนอรุณประเสริฐ 
จํานวน 1 จุด,สถานที่ก
อสร;าง ก
อนถึงวังกะละด;าน
ทิศใต;ถนนอรุณประเสริฐ จํานวน 1 จุด

- - - - 133,900      เทศบาลมีรางระบายน้ําใต;
ดิน จํานวน 4 แห
ง

 -ป2ญหาน้ําท
วมขังลดลง
 -น้ําเสียได;รับการบําบัดเบื้องต;น
 -การเกิดโรคระบาดจากแมลง
ต
างๆลดลง

กองช
าง

รวม 2  โครงการ -             -           -           -              662,700     

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท&องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  8  พ.ศ. 2564

ผลลัพธ0ที่คาดว1าจะได&รับ
หน1วยงาน

รับผิดชอบหลัก

เทศบาลตําบลป7าติ้ว

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ก. ยุทธศาสตร0จังหวัดที่ 1 ส1งเสริมเกษตรอินทรีย0ครบวงจรและได&มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร0การพัฒนาขององค0กรปกครองส1วนท&องถิ่นในเขตจังหวัดยโสธร ที่ 1 ส1งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล1งน้ําและโครงสร&างพื้นฐานให&ได&มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร0ส1งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล1งน้ํา และโครงสร&างพื้นฐานให&ได&มาตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค0
เป@าหมาย   

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI)

3



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 โครงการวางท
อระบายน้ํา คสล. 
ถนนเทศบาล 5 หมู
 5 ตําบลโพธิ์ไทร
 อําเภอป%าติ้ว จังหวัดยโสธร
(เพิ่มเติม ป+ 2565)

 - เพื่อป1องกันป2ญหาน้ําท
วมขังในเขต
เทศบาล

 -วางท
อระบายน้ํา คสล. อัดแรง Ø 0.60x1.00 
เมตร ยาว 285.00 เมตร พร;อมบ
อพักน้ําจํานวน 28
 บ
อ (ฝาบ
อพัก คสล.25 ชุด,ฝาบ
อพักเหล็ก 3 ชุด) 
(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป%าติ้วกําหนด) 
-สถานที่ก
อสร;าง ถนนเทศบาล 5 หมู
 5
(ทางไปบ;านหนองสําโรง)

-               -                 -                   -         528,800 วางท
อระบายน้ําถนน 
จํานวน 1 สาย 

 - ไม
มีป2ญหาน้ําท
วมขังในเขต
เทศบาล

 - กองช
าง

2 โครงการก
อสร;าง ปรับปรุง
และพัฒนาการบริหารจัดการน้ํา
ระบบธนาคารน้ําใต;ดิน 
ภายในเขตเทศบาลตําบลป%าติ้ว
(เปลี่ยนแปลง ป+ 2565)

 -แก;ไขป2ญหาน้ําท
วมขัง
 -ช
วยเพิ่มระดับน้ําใต;ดิน น้ําบาดาล
 -ลดปริมาณน้ําเสียในชุมชน
 -ลดความเสียหายด;านโครงสร;างพื้นฐาน
-ช
วยลดการเกิดโรคระบาดจากแมลงต
างๆ
 -แก;ป2ญหาน้ําเค็ม โดยการส
งน้ําจากผิวดิน
ลงไปกดทับ

1. ก
อสร;าง ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการ
น้ําระบบธนาคารน้ําใต;ดิน ขนาดกว;าง 2.00 เมตร 
ยาว 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร  จํานวน 1 จุด
 งบประมาณ 23,900.-บาท 
-สถานที่ก
อสร;าง ข;างอาคารห;องสมุดศูนยLไอทีและ
เรียนรู;ชุมชน จํานวน 1 จุด
2.ก
อสร;าง ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการ
น้ําระบบธนาคารน้ําใต;ดิน ขนาดกว;าง 1.60 เมตร 
ยาว 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร จํานวน 3 จุด 
งบประมาณ 110,000.-บาท
- สถานที่ก
อสร;าง ข;างร;านบัวการช
าง จํานวน 1 จุด
, ก
อนถึงวังกะละด;านทิศเหนือถนนอรุณประเสริฐ 
จํานวน 1 จุด,สถานที่ก
อสร;าง ก
อนถึงวังกะละด;าน
ทิศใต;ถนนอรุณประเสริฐ จํานวน 1 จุด

- - - - 133,900      เทศบาลมีรางระบายน้ําใต;
ดิน จํานวน 4 จุด

 -ป2ญหาน้ําท
วมขังลดลง
 -น้ําเสียได;รับการบําบัดเบื้องต;น
 -การเกิดโรคระบาดจากแมลง
ต
างๆลดลง

กองช
าง

รวม 2  โครงการ -             -           -           -              662,700     

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท&องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  8  พ.ศ. 2564

ผลลัพธ0ที่คาดว1าจะได&รับ
หน1วยงาน

รับผิดชอบหลัก

เทศบาลตําบลป7าติ้ว

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ก. ยุทธศาสตร0จังหวัดที่ 1 ส1งเสริมเกษตรอินทรีย0ครบวงจรและได&มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร0การพัฒนาขององค0กรปกครองส1วนท&องถิ่นในเขตจังหวัดยโสธร ที่ 1 ส1งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล1งน้ําและโครงสร&างพื้นฐานให&ได&มาตรฐาน
1. ยุทธศาสตร0ส1งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล1งน้ํา และโครงสร&างพื้นฐานให&ได&มาตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค0
เป@าหมาย   

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI)
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