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คํานํา
เทศบาลตําบลปาติ้ว เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม ในรูปแบบของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนพัฒนาสามป สําหรับเปนเครื่องมือใหกับ
ผูบริหารและผูปฏิบัติ ตลอดจนประชาชน ทั้งที่เปนผูไดรับประโยชนและผูที่สูญเสียโอกาสจากการพัฒนา
ไดมีการเรียนรูและเขาใจ สามารถมองเห็นกรอบแนวทางการพัฒนาเปนไปในทิศทางเดียวกัน อันจะสงผล
ใหสามารถจัดสรรทรัพยากรทองถิ่นไดอยางเปนระบบและบังเกิดประโยชนคุมคาตอทองถิ่น
แผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลปาติ้ว (พ.ศ.2557-2559) ฉบับนี้ เกิดจากการมีสวนรวม
ของภาคสวนราชการตางๆ ไมวาจะเปน สวนราชการในพื้นที่ ตลอดจนพี่นองประชาชน ที่ไดเขามาแสดง
บทบาทโดยการเสนอความคิดเห็นอยางสรางสรรค นับตั้งแตกระบวนการจัดทําแผนชุมชน การประชาคม
ทองถิ่น ลวนแตแสดงใหเห็นถึงพลังความคิดในการวางแผนและแกไขปญหารวมกัน สะทอนใหเห็นถึงทิศ
ทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลปาติ้ว
เทศบาลตําบลปาติ้ว ขอขอบคุณทุกภาคีความรวมมือ ที่มีสวนสําคัญในการผลักดันและ
ขับเคลื่อนการพัฒนา ที่สอดคลองกับวิสัยทัศนการพัฒนา จนปรากฏเปนแผนงาน/โครงการที่พรอมนําไปสู
การปฏิบัติใหสําเร็จลุลวงเปนรูปธรรม โดยเทศบาลตําบลปาติ้ว จะนําแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลปาติ้ว
(พ.ศ.2557-2559) เปนเครื่องมือชี้นําการพัฒนา ใหปรากฏผลเปนที่ประจักษ ดังที่มุงหมายไว
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามป
แผนพัฒนาสามป หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคก รปกครองสวนทองถิ่น
ที่สอดคลองกับแผนยุท ธศาสตรการพัฒนา ซึ่ งเปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ โดยมี
แนวคิดหลักคือ ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึง่ ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง และภายใต
แนวทางการพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรมทีจ่ ะตองนํามาดําเนินการ เพือ่ ให
บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา ซึ่งจะมีผลตอวัตถุประสงค เปาหมาย
จุดมุงหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนและวิสัยทัศนในที่สุด แผนพัฒนาสามป มีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนาที่จั ดทํ าขึ้นสํา หรับ ปง บประมาณแตล ะป ซึ่งมีค วามตอเนื่องและเปนแผนกา วหน า
ครอบคลุมระยะเวลาสามป โดยมีการทบทวน เพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป ซึ่งจะมีค วามเชื่อมโยงกับการจัดทํา
งบประมาณประจําปอยางใกลชิด โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดทํางบประมาณในระบบมุงเนนผลงาน (PBB) กลาวคือ
องค กรปกครองส ว นทองถิ่ นจะใช การวางแผนพัฒ นาเปนเครื่องมือในการจั ดทํ า งบประมาณรายจา ย โดยนํ า
โครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปในปที่จะจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไปจัดทํางบประมาณ เพื่อให
กระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบและผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
แผนพัฒนาสามปมีลักษณะเปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่
ไปสูการปฏิบัติ ซึ่งกําหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาภายใตยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
ดังนั้น ในการกําหนดโครงการและกิจกรรมใหคํานึงถึงความเปนไปไดในทางปฏิบัติ สถานะทางการคลังและความ
จําเปนเรงดวนที่มีผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชน ทั้งนี้ เพื่อใหแผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจัดทํา
งบประมาณรายงานประจําปที่ใกลเคียงความเปนจริง โดยเฉพาะโครงการ/กิจกรรมในปแรกของแผนพัฒนาสามป
โดยอาจแยกโครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏในแผนพัฒนาสามปออกเปนอยางนอย 3 ประการ คือ (1) โครงการ/
กิจกรรมที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง (2) โครงการ/กิจกรรมที่องคกรปกครองสวนทองถิน่ อุดหนุนให
หนวยงานอื่นดําเนินการ และ (3) โครงการ/กิจกรรมที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น
ดังนั้น เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับแจงกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตจังหวัด และ/หรือขอบเขตประเภทโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ
กรณีไดรับแจงวาใหใชฉบับเดิม ใหนํามาเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาสามปฯ โดยยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” เปนแนวทางควบคูกับการพัฒนาที่ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” เชื่อมโยงทุกมิติทั้งตัวคน สังคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและการเมือง อยาง “มีเหตุผล” ใชหลัก “ความพอประมาณ” โดยมีการเตรียม “ระบบ
ภูมิคุมกัน” และนําทุนที่มีศั กยภาพในทองถิ่นมาใชประโยชนอยางบูรณาการและเกื้อกูลกัน โดยมีขั้นตอนและ
แนวทางในการดําเนินการ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นรวมกับคณะผูบ ริหารทองถิน่ จัดประชุมประชาคมทองถิ่นพรอม
สวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกีย่ วของรวมถึงองคกรภาคประชาชน และภาคธุรกิจเอกชน บูรณาการความรวมมือทุก
ภาคสวน สรางการมีสว นรวมของประชาชนในทองถิ่น เพื่อแจงแนวทางการพัฒนาทองถิ่นและรับทราบปญหาความ
ตองการของประชาชน

-2หากมีการประชุมประชาคมที่จัดขึ้นโดยการสงเสริม สนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
บูรณาการทุกภาคสวน เพื่อดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาหมูบา นในกรณีหมูบา นหรือดําเนินการจัดทําแผนชุมชนใน
ชุมชนเพือ่ ใหไดมาซึ่งปญหาความตองการของประชาชนในหมูบ า น ชุมชน ตําบลแลวองคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจ
ไมจาํ เปนอาจไมจาํ เปนตองดําเนินการจัดประชุมประชาคมใหเกิดความซ้าํ ซอนก็ได และใหคณะกรรมการพัฒนา
ทองถิน่ นําแผนพัฒนาหมูบ า น แผนชุมชน ที่ไดจากการจัดประชุมประชาคมมาประกอบในการพิจารณาดําเนินการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นใหสอดคลองกับความตองการและแกปญหาของประชาชนในทองถิ่น
ใหสาํ นัก/กอง/สวน ที่มหี นาที่ในการพัฒนาชุมชน สงเสริม สนับสนุนการมีสว นรวมของประชาชน
ในทองถิ่นในการจัดทํา ทบทวนและปรับปรุงแผนชุมชน แผนพัฒนาหมูบา น โดยดําเนินการใหครบทุกชุมชน
หมูบ า นและนําแผนชุมชน แผนพัฒนาหมูบา นมาเปนสวนประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
ขั้นตอนที่ 2
สํานัก/กอง/สวน ทีม่ ีหนาทีจ่ ัดทําแผนทําหนาทีร่ วบรวมขอมูลที่ไดพรอมขอมูลจาก สํานัก/กอง/สวน
อื่นๆ และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเพือ่ เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิน่ พิจารณาสงคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นยกรางแผนพัฒนาทองถิน่
ขั้นตอนที่ 3
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จัดทํารางแผนพัฒนาสามปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และบัญชีโครงการพัฒนาที่ตองประสานกับองคการบริหารสวนจังหวัดทีจ่ ะเสนอคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอ เพื่อประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่นเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
ขั้นตอนที่ 4
คณะกรรมการพัฒนาทองถิน่ พิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและบัญชีโครงการพัฒนาที่ตองประสานกับองคการบริหารสวนจังหวัดแลวนําเสนอนายกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
ขั้นตอนที่ 5
ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัตริ า งแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
ประกาศใชแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเสนอบัญชีโครงการพัฒนาที่ตองประสานกับองคการ
บริหารสวนจังหวัดใหคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิน่ ระดับอําเภอ เพื่อประสานแผนพัฒนาสามปของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ กับแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัด
สําหรับกรณีองคการบริหารสวนตําบล ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเสนอรางแผนพัฒนาสาม
ปขององคการบริหารสวนตําบลตอสภาองคการบริหารสวนตําบล เพื่อใหความเห็นชอบกอน แลวนายกองคการ
บริหารสวนตําบลจึงพิจารณาอนุมัตแิ ละประกาศใชแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบลตอไป
เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศใชแผนพัฒนาสามปแลว ใหนาํ ไปปฏิบัติรวมทัง้ แจงสภา
ทองถิน่ หนวยงานที่เกี่ยวของและประกาศใหประชาชนในทองถิน่ ทราบโดยทัว่ กันภายใน 15 วัน นับแตวัน
ประกาศใชและปดประกาศไมนอยกวา 30 วัน

-31.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
1. เพื่อแสดงความสัมพันธเชื่อมโยงและสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
เทศบาลและการจัดทํางบประมาณประจําป
2. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในชวงระยะเวลาสามป พ.ศ. 2557-2559 ที่มคี วาม
สอดคลองและสามารถสนองตอบตอยุทธศาสตรการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเปนการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตาง ๆ ใหอยูในลักษณะพรอมที่จะบรรจุใน
เอกสารงบประมาณประจําป และสามารถนําไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรับงบประมาณ
1.3 ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
-เทศบาลมีแผนพัฒนาสามปที่สามารถใชป ระโยชนในการนําไปปฏิบัติใหส อดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไดจัดทําไวแลว
-เทศบาลมีแผนพัฒนาสามปทสี่ ามารถใชเปนแนวทางสําหรับผูป ฏิบัติในการดําเนินการ
พัฒนาในชวงสามป พ.ศ. 2557-2559 ใหบรรลุจุดมุงหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
- เทศบาลใชงบประมาณทีม่ ีอยูอยางจํากัดในการพัฒนาทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ลดความเสี่ยง- ความไมแนนอนตาง ๆ
- สงเสริมใหเกิดนวัตกรรมใหม ๆ และกิจกรรมสรางสรรคอันเปนประโยชนตอทองถิ่น
- พัฒนาแรงจูงใจ การแขงขันและกอใหเกิดการประสานงานที่ดีในองคกร
1.4 ขอจํากัดในการจัดทําแผนพัฒนาสามป
- ขาดขอมูลที่เชื่อถือได
- รูปแบบการทํางานเนนการทํางานเชิงรับมากกวาเชิงรุก
- เปนกระบวนการที่ตองใชระยะเวลา และสิ้นเปลืองทรัพยากร
- ความเขมงวดขององคกรและการตอตานการเปลี่ยนแปลง
- ปจจัยภายนอกตาง ๆ เชน ภาวะวิกฤต ปญหาเศรษฐกิจ ขาดความรวมมือจากประชาชน
ในการเขารวมประชุมประชาคมหรือขาดจิตสํานึกในการมีสว นรวมแสดงความคิดเห็นในการใหขอ มูลความ
ตองการตาง ๆ

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

บทที่ 2
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบลปาติว้
1. สภาพทั่วไป
1.1 ประวัติความเปนมา
เมื่อประมาณพุทธศักราช 2432 ภายหลังที่ไทยไดเสียดินแดนฝงซายแมนา้ํ โขงใหแกฝรัง่ เศสแลว
มีคนลาวอพยพมาทางภาคอีสานเปนจํานวนมาก และคนภายในก็อพยพเลือกถิ่นทีอ่ ยูใหมโดยทัว่ ไปไดมีนายทิม
วงศคาํ ขาว เปนหัวหนาพรรคพวกอพยพมาจากบานถิ่น (อาฮาม) ซึ่งอยูท างทิศเหนือหางประมาณ 3 กิโลเมตร
มาตั้งหมูบ า นใหมชอื่ วา "บานปาติว้ " มีพวกติดตามมาดวยประมาณ 10 ครอบครัว จํานวนคนประมาณ 40 คนเศษ
เพราะเห็นวาเปนชัยภูมิเหมาะแกการเพาะปลูก มีหนองน้าํ ใกลเคียง มีสัตวปา นานาชนิดมากมาย อยูมา
ประมาณ 6 - 7 ป มีคนอพยพมาเพิ่มอีกประมาณ 30 ครอบครัว จํานวนคนเพิ่มขึ้นเปน 250 คน
ครั้นตอมาถึงปพุทธศักราช 2476 หลังจากตั้งหมูบา นมาไดประมาณ 40 ป กรมทางหลวง
แผนดินไดตัดถนนเชื่อมระหวางอําเภอยโสธร ถึงอําเภออํานาจเจริญ และอําเภอเขมราฐ ผานหมูบ า นปาติ้ว
ชื่อถนน "อรุณประเสริฐ" พระอุปช ฌายบุญมา เจาอาวาสวัดบานปาติว้ เกา ซึ่งตั้งอยูทางทิศใตของหมูบา นใหม
พิจารณาเห็นวาหมูบา นนี้เปนทีอ่ ับไมมที างทีจ่ ะเจริญได จึงชักชวนราษฎรบานปาติว้ เกา อพยพมาอยูสมทบและได
สรางวัดขึ้นใหมชื่อวา "วัดโพธาบัลลังก" (วัดปาสุริยาลัย) ตั้งแตนั้นมาหมูบ า นนี้ ก็ขยายใหญขึ้น มีคนจีนเขามาตั้ง
รานคาขาย 2 ราย มีความร่าํ รวย คนไทยเห็นเปนตัวอยางก็ตั้งรานคาขายขึ้นบาง ชั่วระยะไมนานก็มถี ึง 20 - 30
คูหา เนือ่ งจากหมูบา นนี้เปนจุดศูนยกลางหมูบ า นอืน่ ๆ และทางคมนาคมสะดวก จึงเกิดเปนศูนยการคาขายยอย ๆ
จนเปนที่รจู ักกันทั่วไป และมีความเจริญขึ้นมาเรื่อย ๆ ทางราชการไดตั้งเปนหมูที่ 4 ตําบลโพธิ์ไทร อยูในความ
ปกครองของอําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดอุบลราชธานี หางจากตัวอําเภอประมาณ 50 กิโลเมตร การไปติดตอกับ
อําเภอตองเดินเทาหรือเกวียน หรือถาหากจะโดยสารรถยนตก็ตองเดินทางไปทีอ่ าํ เภอยโสธรกอน แลวจึงตอไปยัง
อําเภอคําเขื่อนแกว ราษฎรไดรับความลําบากเปนอยางยิ่ง
ตอมาพุทธศักราช 2509 กระทรวงมหาดไทยจึงไดประกาศตัง้ เปนกิง่ อําเภอปาติว้ ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2509และตอมาเมือ่ วันที่ 12 ธันวาคม 2510 กระทรวงมหาดไทยได
ประกาศจัดตัง้ สุขาภิบาลปาติ้ว กิง่ อําเภอปาติว้ อําเภอคําเขือ่ นแกว จังหวัดอุบลราชธานี ตามความในมาตรา 5 แหง
พระราชบัญญัตสิ ขุ าภิบาล พ.ศ. 2495 หลังจากตัง้ เปนกิ่งอําเภอมาได 3 ป ก็มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเปนอําเภอ
ปาติว้ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พุทธศักราช 2512
เมื่อปพุทธศักราช 2515 ทางราชการไดประกาศจัดตัง้ จังหวัดยโสธรขึ้นใหม โดยแยกอําเภอ
ยโสธร อําเภอคําเขือ่ นแกว อําเภอมหาชนะชัย อําเภอกุดชุม อําเภอเลิงนกทา และอําเภอปาติ้ว รวม 6 อําเภอ จาก
จังหวัดอุบลราชธานี มาตั้งเปนจังหวัดยโสธร เมือ่ วันที่ 1 มีนาคม พุทธศักราช 2515 ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่
70 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ พุทธศักราช 2515 อําเภอปาติว้ จึงอยูในความปกครองของจังหวัดยโสธรจนถึง
ปจจุบัน
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เทศบาลตําบลปาติว้ ไดรับการยกฐานะจากสุขาภิบาลปาติว้ ขึ้น
เปนเทศบาลตําบลปาติว้ ตามผลของพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. 2542
1.2 ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขต และเขตการปกครอง
เทศบาลตําบลปาติ้ว ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของจังหวัดยโสธร ระยะหางอําเภอเมืองยโสธร
27 กิโลเมตร อยูหา งจากจังหวัดอุบลราชธานี 100 กิโลเมตร หางจากจังหวัดอํานาจเจริญ 25 กิโลเมตร เนื้อที่

-5และอาณาเขตหางจากกรุงเทพฯ 650 กิโลเมตร มีพื้นที่ 5.72 ตารางกิโลเมตร จากจํานวน 3 หมูบ า น คือหมูที่
4 หมูท ี่ 5 และหมูท ี่ 12 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร โดยมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ ตั้งแตหลักเขตที่ 1 ซึ่งตัง้ อยูห า งจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินยโสธร-อํานาจเจริญ
หมายเลข 202 ตรง กม. 25 ตามแนวเสนตัง้ ฉาก 500 เมตร เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่
2 ซึ่งตัง้ อยูร ิมถนนไปบานหนองแข ฟากตะวันตกตรงริมหวยวังกะละฝง ใตจากเขตที่ 2 เลียบริมหวยวังกะละฝงใตทาง
ทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยูรมิ ทางไปหนองสําโรง ฟากตะวันตก
ดา นตะวั น ออก จากหลั กเขตที่ 3 เลี ยบตามริ ม ห ว ยวั งกะละฝ งตะวั นตกไปทางทิ ศ
ตะวันออกเฉียงใต ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยูริมทางหลวงแผนดินสายยโสธร-อํานาจเจริญ หมายเลข 202 – ฟากใต
จากหลักเขตที่ 4 เปนเสนตรงไปทางทิศใตถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยูหา งจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินสาย
ยโสธร-อํานาจเจริญ หมายเลข 202 ตามแนวเสนตั้งฉาก 1,000 เมตร
ดานใต จากหลักเขตที่ 5 เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตัง้ อยู
หางจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินสายยโสธร-อํานาจเจริญ หมายเลข 202 ตรง กม. 25 ตามแนวเสนตัง้ ฉาก
1,000 เมตร
ดานตะวันตก จากหลักเขตที่ 6 เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือบรรจบหลักเขตที่ 1
1.3 สภาพภูมปิ ระเทศและลักษณะภูมอิ ากาศ
สภาพธรณี สั ณ ฐานโดยทั่ ว ไป เป น ที่ ร าบสู ง ลั ก ษณะที่ ดิ น สลั บ พื้ น ราบ อยู เ หนื อ
ระดับน้ําทะเลปานกลาง 130 เมตร ไมมีแมน้ําไหลผาน ไมมีภูเขา พื้นที่สวนใหญเปนที่ราบ
ลักษณะภูมิอากาศ แบงออกไดเปน 3 ฤดูกาล
ฤดูฝน เริม่ ในเดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม โดยจะมีฝนตกชุกในเดือนสิงหาคมของทุกป
ฤดูหนาว เริ่มในเดือนตุลาคม – เดือน กุมภาพันธ อากาศจะเย็น โดยทั่วไปจะหนาวจัด
ในชวงเดือนธันวาคมและเดือนมกราคม
ฤดูรอน เริ่มในเดือนมีนาคม – เดือนเมษายน อากาศโดยทัว่ ไปจะรอนจัดในชวงเดือนเมษายน
ของทุกป
1.4 สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพทํานาเปนอาชีพหลัก บางสวนประกอบอาชีพคาขายและ
รับราชการ มีการเลี้ยงสัตว เชน โค กระบือ สุกร เปด ไก เปนตน สวนใหญเลี้ยงไวบริโภค และมีบางสวนนํามา
จําหนายในชุมชน และประชาชนยังมีการทอผา ทอเสื่อ ไวใชในครัวเรือน การขยายตัวทางดานเศรษฐกิจมีอัตรา
คอนขางต่ํา ประชาชนสวนใหญยังมีฐานะปานกลาง
2. ดานโครงสรางพื้นฐาน
2.1 การคมนาคม/ขนสง
ก. มีเสนทางคมนาคมหลักไปสูอาํ เภออื่นและตัวจังหวัด คือ ทางหลวงแผนดินหมายเลข
202 เชื่อมระหวางอําเภอเมือง จังหวัดยโสธร กับอําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ และ ทางหลวงชนบทสาย
อําเภอปาติว้ -อําเภอกุดชุม
ข. เสนทางคมนาคมภายในเขตเทศบาลสวนใหญเปนถนนลาดยาง,ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและมี
บางสายเปนถนนลูกรัง

-62.2 การไฟฟา ประชาชนในเขตเทศบาลมีไฟฟาใชครบทุกครัวเรือน จากการไฟฟาสวน
ภูมภิ าคจังหวัดยโสธร
2.3 การประปา การใชนา้ํ ประปาครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาล จากการประปาสวน
ภูมภิ าคจังหวัดอํานาจเจริญ
2.4 การสื่อสารและโทรคมนาคม
ที่ทาํ การไปรษณีย
จํานวน 1
แหง
โทรศัพทใชทั้งโทรศัพทพื้นฐาน(โทรศัพทบา น) และโทรศัพทเคลื่อนทีท่ ุกระบบ
2.5 การใชที่ดิน
เทศบาลตําบลปาติ้ว มีพื้นที่ประมาณ 5.72 ตารางกิโลเมตร การใชที่ดินสวนใหญใชใน
การทําเกษตรกรรม คือ ทํานา ทําไร และเปนที่อยูอาศัย มีเอกสารสิทธิ์โดยถูกตอง มีที่ดินสาธารณประโยชน
ที่ราชพัสดุ และที่ปา สงวนบางสวน
2.6 การจราจร
เนื่องจากปจจุบันชุมชนเริ่มมีการขยายตัว ดานการจราจรมีรถยนตประเภทตางๆ ผานไปมา
จํานวนมาก มีการขยายถนนหนทางใหมคี วามสะดวกรวดเร็วยิง่ ขึน้ แตยังไมมีสญ
ั ญาณไฟจราจร มีเพียงปายจราจร
ติดตามจุดเสี่ยงและตามแยกตางๆ
3. ดานเศรษฐกิจ
3.1 โครงสรางทางเศรษฐกิจ/รายไดประชากร ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพทํานา คาขาย
และรับราชการบางสวน มีรายไดเฉลี่ยตอหัว 90,885.11.-บาทตอคนตอป (จากขอมูล จปฐ. ป พ.ศ.2554)
3.2 การอุตสาหกรรม
ปมน้ํามัน จํานวน 3 แหง
3.3 การพาณิชยกรรม/การบริการ การคาขายจะดําเนินธุรกิจบริเวณตลาดสดเทศบาลและ
บริเวณโดยรอบ ไดแก รานคาขายของเบ็ดเตล็ด ตลาดเทสโก(โลตัส) มีสาขาธนาคารพาณิชยในพื้นที่ จํานวน 2
ธนาคาร ไดแก ธนาคารกรุงเทพ จํากัด และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)
3.4 การทองเที่ยว จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟในเดือนมิถุนายนของทุกป งานประเพณีแห
เทียนเขาพรรษา งานประเพณีบญ
ุ เดือนสาม งานประเพณีลอยกระทง ฯลฯ
4. ดานสังคม
4.1 ประชากร แยกตามเพศและอายุ จํานวน 3,079 คน แยกเปนชาย 1,544 คน
หญิง 1,535 คน เปนกลุม ชนภายในทองถิ่น ไมมีการอพยพมาจากที่อนื่ จํานวนหลังคาเรือน 1,056 หลังคาเรือน ดังนี้
อายุ
ชาย
หญิง
แรกเกิด-14ป
297
279
15-24 ป
232
195
25-59 ป
856
848
60 ปขึ้นไป
159
213
รวมทัง้ สิ้น
1,544
1,535
หมายเหตุ ขอมูล ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2556

รวม
571
422
1,714
372
3,079

หมายเหตุ
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4.2 การศึกษา ศาสนา ศิลปะประเพณีและวัฒนธรรม ประชากรสวนใหญจบการศึกษา
ภาคบังคับ นับถือศาสนาพุทธ ยึดมัน่ ในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยทองถิ่น
- วัด 3 แหง คือวัดปาติว้ (เครือมะยาง) วัดบูรพาปาติ้ว วัดปาสุริยาลัย
- ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน 2 แหง (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปาติว้ ศูนย 1,ศูนย2 )
- โรงเรียนประถมศึกษา 1 แหง (โรงเรียนอนุบาลปาติ้วรมโพธาภินันทนุกลู )
- โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แหง (โรงเรียนปาติ้ววิทยา)
4.3 การสาธารณสุข โรงพยาบาลปาติ้ว เปนโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง
4.4 การสังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคม มีการจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพใหแก
ผูสงู อายุ ผูพิการและผูปว ยติดเชื้อในเขตเทศบาล เปนประจําทุกเดือน
4.5 การชุมชนและการเคหะ มีอาคารพานิชย การสรางบานเรือนเปนแบบทองถิ่น
อีสาน สวนใหญเปนบาน 2 ชั้นครึ่งตึกครึ่งไม
4.6 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินอยูในระดับคอนขางดี
5. ดานการเมืองการบริหาร
5.1 โครงสรางและอํานาจหนาที่ในการบริหารงานของเทศบาล
5.1.1 ฝายสภาเทศบาล (เลือกตั้งเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2556)
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาติว้ มีสมาชิกทัง้ หมด จํานวน 12 คน มาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชน เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2556 ดังนี้
1. ร.ต.อ.ประเวช ไชยรา
ประธานสภาเทศบาลตําบลปาติว้ (เขต 1)
2. นายเชิดศักดิ์ ไชยชวย
รองประธานสภาเทศบาลตําบลปาติว้ (เขต 2)
3. นายศักดิ์สทิ ธิ์ โถทอง
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาติว้ (เขต 1)
4. นายอภิลักษณ พุดชอ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาติว้ (เขต 1)
5. นางบุญมี ประสงคทรัพย
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาติว้ (เขต 1)
6. นางสาวอรทัย หอมหวลธนังพูน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาติว้ (เขต 1)
7. นางสาวสาคร โกมลวัฒน
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาติว้ (เขต 1)
8. นายเฉลิมศักดิ์ จันโอ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาติว้ (เขต 2)
9. นางทองใส อินออน
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาติว้ (เขต 2)
10. นายนิธิ สวัสดิ์ตระกูล
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาติว้ (เขต 2)
11. นางสาวนภัสราวดี ปาติว้
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาติว้ (เขต 2)
12. นางผองพรรณ วงคใส
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาติว้ (เขต 2)
5.1.2 ฝายบริหาร มีดังนี้
1. คณะผูบริหารเทศบาลตําบลปาติว้
1.1 นายพิตรพิบลู สิริเรืองธนชัย ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลปาติว้
1.2 นายธงชัย ไมตรีแพน
ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตาํ บลปาติว้
1.3 นายยุทธนเดช สุกิตติยาโน ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตาํ บลปาติว้
1.4 ดาบตํารวจสุเมธ บริบูรณ ตําแหนง เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลปาติ้ว
1.5 นายถนอมทรัพย อินออน ตําแหนง ทีป่ รึกษานายกเทศมนตรีตาํ บลปาติว้

-82. พนักงานเทศบาลสามัญเทศบาลตําบลปาติว้
2.1 พ.จ.ต.สมาน ยิ่งยงค
ตําแหนง
2.2 นายประนม อุมบุญ
ตําแหนง
2.3 นางอรพิน อินทรขาว
ตําแหนง
2.4 นางสาวชุตญิ า พูลเชื้อ
ตําแหนง
2.5 นางสมปอง ศุภเสถียร
ตําแหนง
2.6 จ.อ.เศรษฐไชย มีมา
ตําแหนง

ปลัดเทศบาล
ผูอาํ นวยการกองชาง
ผูอาํ นวยการกองคลัง
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
หัวหนาฝายบริหารงานคลัง
หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข
รักษาราชการแทน ผูอ าํ นวยการ
กองสาธารณสุขฯ
ตําแหนง นิติกร
ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน
ตําแหนง เจาพนักงานพัสดุ
ตําแหนง เจาพนักงานปองกันฯ
ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี
ตําแหนง จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
ตําแหนง จนท.บริหารงานทะเบียนและบัตร
ตําแหนง บุคลากร
ตําแหนง นักวิชาการศึกษา
ตําแหนง นักวิชาการสุขาภิบาล
ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ
ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ
ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ
ตําแหนง ครูผูดแู ลเด็ก
ตําแหนง ครูผูดแู ลเด็ก
ตําแหนง เจาหนาที่ปองกันฯ
ตําแหนง ครูผูดแู ลเด็ก

2.7 ร.ท.ศุภฤกษ ศรีสขุ นาเวียง
2.8 นายอัสริยะพงศ พันธเลิศ
2.9 นางอรุณ ชูรัตน
2.10 จ.อ.สุรกิต บุญตา
2.11 นางชิตใจ เสียมหงษ
2.12 นางกัญญลักษณ สัตยซอื่
2.13 นางนุชจิรา จารุวงค
2.14 นางสาวกิ่งแกว พลเยี่ยม
2.15 นางอัญชนา ภาระเวช
2.16 นางสาวปาริชาติ ดําดี
2.17 นายวสุ วิเศษ
2.18 นางเจนจิรา นครราช
2.19 นางกาญจนา มงคลเสริม
2.20 นางศิระวุฒิ ศิรแิ สง
2.21 นางรมิดา สุขสาย
2.22 นายอนุวัฒน สัตยซื่อ
2.23 นางวิชชุดา สัตยซอื่
3. พนักงานจางเทศบาลตําบลปาติว้
3.1 พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 16 คน
3.2 พนักงานจางทัว่ ไป จํานวน 19 คน
3.3 พนักงานจางรายวัน จํานวน 19 คน

6. การคลังทองถิ่น
เทศบาลตําบลปาติว้ เปนเทศบาลตําบลขนาดกลาง มีเงินรายไดคอนขางนอย เนื่องจาก
การจัดเก็บเงินรายไดยังอยูในเกณฑคอนขางต่าํ ตองอาศัยงบประมาณจากสวนกลางเปนสวนใหญ จึงทําใหเกิด
ปญหางบประมาณมีไมเพียงพอที่จะรองรับการพัฒนาในดานตางๆ หรือแกไขปญหาความตองการของประชาชน
ไดทั้งหมด สําหรับรายละเอียดแสดงฐานะการคลังเทศบาลตําบลปาติว้ มีดังนี้

-9ตารางที่ 1 งบประมาณรายรับ
งบประมาณรายรับ (หมวด/ประเภท)
รายไดภาษีอากร
-ที่จัดเก็บเอง
-ภาษีจัดสรร
คาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต
รายไดจากทรัพยสิน
รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
รายไดเบ็ดเตล็ด
เงินชวยเหลือ
เงินอุดหนุนทัว่ ไป
- เงินอุดหนุนทั่วไปตามอํานาจหนาทีข่ อง อปท.
- เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถายโอน
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เงินกู
รวมรายรับทัง้ สิน้
ตารางที่ 2 งบประมาณรายจาย
งบประมาณรายจาย (หมวด/ประเภท)
รายจายงบกลาง
รายจายประจํา
1. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา
2. หมวดคาจางชัว่ คราว
3. หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
4. หมวดคาสาธารณูปโภค
5. หมวดเงินอุดหนุน
รายจายเพือ่ การลงทุน
1. หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง
จายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
จายจากเงินกู
รวมรายจายทั้งสิ้น

รับจริงป 2554
391,051.99
12,356,842.42

รับจริงป 2555
465,722.40
13,422,847.35

171,407.30
190,584.64
530,518
273,608.50

241,649.40
197,549.05
536,992
291,284

7,570,762.00
1,686,720.00

6,813,686
1,134,108

2,311,664
25,354,816.03

3,737,236.86
11,510,500
38,351,575.06

จายจริงป 2554
1,598,488

จายจริงป 2555
999,489.33

6,334,743
2,848,951
9,830,601.42
720,129.52
914,409.09

6,905,553
3,347,983
9,591,693.94
793,593.97
458,700

795,830

958,750

2,311,664

3,737,236.86
11,510,500
38,303,509.10

25,354,816.03

หมายเหตุ

หมายเหตุ

- 10 7. การพาณิชย
เทศบาลตําบลปาติว้ ประกอบการพาณิชย 1 แหง คือ ตลาดสดเทศบาล
8. การมีสว นรวมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองการบริหาร
เพื่อใหประชาชนมีสว นรวมในการพัฒนาทองถิ่น ตลอดจนเปนการสงเสริมใหเขาใจถึง
บทบาท สิทธิ และหนาทีข่ องตนเอง ตามการปกครองระบอบประชาธิปไตย เทศบาลมีการประชุมประชาคม
ทองถิ่นเปนประจําทุกปเพื่อเปนเวทีใหชาวบานไดรว มแสดงความคิดเห็นและเสนอปญหาความตองการของตน
และชุมชน ซึง่ เทศบาลไดนาํ ปญหาและความตองการของชุมชนมาเปนขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาของ
เทศบาล ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลปาติ้วประกอบดวย ชุมชนทัง้ หมดจํานวน 6 ชุมชน ดังนี้
ชื่อชุมชน
จํานวนคณะกรรมการชุมชน
ชุมชน 1 ชุมชนบูรพาสัมพันธ หมูที่ 4 ตําบลโพธิ์ไทร
9 คน
ชุมชน 2 ชุมชนปาติ้วพัฒนา หมูที่ 4 ตําบลโพธิไ์ ทร
9 คน
ชุมชน 3 ชุมชนรมโพธิ์พฒ
ั นา หมูที่ 12 ตําบลโพธิไ์ ทร
8 คน
ชุมชน 4 ชุมชนบานเหนือสามัคคี หมูท ี่ 12 ตําบลโพธิไ์ ทร
9 คน
ชุมชน 5 ชุมชนบานเหลาสามัคคี หมูที่ 5 ตําบลโพธิไ์ ทร
9 คน
ชุมชน 6 ชุมชนโพธาสุริยาลัย หมูที่ 5 ตําบลโพธิไ์ ทร
8 คน
9. การสงเสริมสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาล
เทศบาลตําบลปาติว้ มีการสงเสริมสุขภาพของประชาชนเพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาล
มีสขุ ภาพทีส่ มบูรณแข็งแรง โดยมีกองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบา น
(อสม.) คอยใหคาํ แนะนําเกี่ยวกับสุขภาพใหกบั ประชาชน โดยแตชุมชนจะมี อสม.ประจําชุมชน ประกอบดวย
จํานวนสมาชิก ดังนี้
ชุมชน
จํานวน อสม.
ชุมชน 1 ชุมชนบูรพาสัมพันธ
10 คน
ชุมชน 2 ชุมชนปาติว้ พัฒนา
10 คน
ชุมชน 3 ชุมชนรมโพธิ์พฒ
ั นา
12 คน
ชุมชน 4 ชุมชนบานเหนือสามัคคี
16 คน
ชุมชน 5 ชุมชนบานเหลาสามัคคี
8 คน
ชุมชน 6 ชุมชนโพธาสุริยาลัย
7 คน
10. การอํานวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
- สถานีตาํ รวจภูธร ใหบริการในพื้นที่
จํานวน 1 แหง (สถานีตํารวจภูธรปาติ้ว)
- ศูนย อปพร. เทศบาลตําบลปาติ้ว
จํานวน 1 ศูนย
- รถดับเพลิง ขนาด 5,000 ลิตร
จํานวน 1 คัน
- รถบรรทุกน้าํ ขนาด 10,000 ลิตร
จํานวน 1 คัน
- รถบรรทุกน้าํ ขนาด 4,000 ลิตร
จํานวน 1 คัน
- รถยนตเคลื่อนที่เร็วบริการประชาชน
จํานวน 1 คัน
- สายดวนบริการประชาชน หมายเลข 1669

- 1111. สถิติขอมูลเกี่ยวกับการเลือกตัง้
จํานวนผูม ีสทิ ธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตําบลปาติว้ จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
และนายกเทศมนตรีตาํ บลปาติ้ว เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2556 มีทั้งหมด จํานวน 2,287 คน ผูมาใชสิทธิ
เลือกตั้ง จํานวน 1,881 คน คิดเปนรอยละ 82.24 ดังนี้
1. นายกเทศมนตรีตาํ บลปาติว้ ผูมีสทิ ธิเลือกตั้ง จํานวน 2,287 คน มาใชสิทธิ
เลือกตั้ง จํานวน 1,881 คน คิดเปนรอยละ 82.24
2. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาติว้ ผูมสี ิทธิเลือกตัง้ จํานวน 2,287 คน แบงเปน
- เขตเลือกตั้งที่ 1 ผูมสี ิทธิเลือกตั้ง จํานวน 1,097 คน มาใชสทิ ธิเลือกตั้ง
จํานวน 919 คน คิดเปนรอยละ 83.77
- เขตเลือกตั้งที่ 2 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน 1,190 คน มาใชสิทธิเลือกตัง้
จํานวน 962 คน คิดเปนรอยละ 80.84
12. ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
11.1 ทรัพยากรน้าํ – มีลาํ หวยวังกะละเปนเสนแบงเขตพื้นที่เทศบาล และใชในการ
ประกอบการเกษตรกรรมของประชาชน
11.2 ทรัพยากรปาไม - ปาเชียงเครือ(บางสวน)
11.3 ทรัพยากรธรณี - ไมมี
11.4 สภาพสิ่งแวดลอม สภาพสิง่ แวดลอมคอนขางดี เนื่องจากไมมีโรงงานอุตสาหกรรม
ที่ปลอยมลพิษออกมาทําลายสิ่งแวดลอม รวมทั้งจํานวนรถยนตที่ผา นไปมาไมหนาแนนและไมกอใหเกิดมลพิษ
แตยังมีปญหาขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล เนื่องจากวิธีการกําจัดขยะยังไมไดมาตรฐาน คือวิธีการฝงกลบ ทําให
เกิดมลภาวะทางดินและน้าํ ใตดินในบริเวณนั้น
****************************************

บทที่ 3
ผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา
ลํา
ดับ
ที่

ยุทธศาสตรการพัฒนา

๑. ดานคุณภาพชีวิต
๒. ดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน

59

จํานวนโครงการที่
ดําเนินการใน
ปงบประมาณ
2555
38

19

11

57.89

๓. ดานการรักษาความสงบเรียบรอยและการ
ปองกันสาธารณภัย
๔. การวางแผนการสงเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว

9

6

66.66

2

-

0

๕. การบริหารจัดการ การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3

2

66.66

๖. ดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมปิ ญญาทองถิ่น

8

7

87.5

๗. ดานการบริหารจัดการองคกร การปกครอง
และบุคลากรทองถิ่น

31

25

80.64

๘. ดานการสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและ
กระบวนการประชาสังคม

2

2

100

133

91

68.42

รวม

จํานวนโครงการตาม
แผนพัฒนาสามป
ประจําป 2555

คิดเปน
รอยละ
64.40

บทที่ 4
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
1. วิสยั ทัศน เทศบาลตําบลปาติว้
“เทศบาลตําบลปาติว้ ชุมชนนาอยู นําสูการผลิตเกษตรอินทรียที่ยงั่ ยืน”
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาเทศบาลตําบลปาติว้
ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. ดานคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา
1.1 สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในทองถิ่นใหมี
ประสิทธิภาพ คุณภาพ สอดคลองกับความตองการ
ของทองถิ่นอยางทัว่ ถึง
1.2 พัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
1.3 สงเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข
1.4 ดําเนินการใหมีการประกอบการทีถ่ ูกสุขลักษณะใน
สถานบริการผูประกอบการ ตลาดและโรงฆาสัตว
1.5 สงเสริมกลุมอาชีพแกประชาชน
1.6 พัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงและสงเสริมการทํา
เกษตรอินทรียปลอดสารพิษ
1.7 สงเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
1.8 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและการสราง
ชุมชนเขมแข็ง
1.9 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน

2. ดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน

2.1 กอสราง ปรับปรุง ขยายเขตสาธารณูปโภคตาง ๆ
และการคมนาคมขนสง

3. ดานการรักษาความสงบเรียบรอยและการ
ปองกันสาธารณภัย

3.2 สงเสริม สนับสนุน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.2 การรักษาความสงบเรียบรอย และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน

4. การวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว

4.1 สงเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม
4.2 สงเสริมการทองเที่ยว

- 14 ยุทธศาสตรการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

5. การบริหารจัดการ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอม

5.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.2 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสิง่ แวดลอม ลด
ปริมาณขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู รวมทัง้ มลพิษตาง ๆ

6. ดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปญ
 ญาทองถิ่น

6.1 อนุรกั ษ ฟนฟู ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น

7. การบริหารจัดการองคกร การปกครองและบุคลากร
ทองถิ่น

7.1 สรางระบบบริหารจัดการองคกรที่ดี มีประสิทธิภาพ
โปรงใส ตรวจสอบได ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
บุคลากรมีคุณภาพ
7.2 สงเสริมการใหบริการหนวยงานภาครัฐ ประชา
สังคม และองคกรประชาชน พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและเครือขายการเรียนรู

8. สงเสริมพัฒนาประชาธิปไตย และ กระบวนการ
ประชาสังคม

8.1 สงเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยและการมีสว นรวม
ของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น

- 15 นโยบายของนายกเทศมนตรีตาํ บลปาติว้
นายพิตรพิบลู สิริเรืองธนชัย นายกเทศมนตรีตําบลปาติว้
แถลงตอสภาเทศบาลตําบลปาติว้ เมือ่ วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556
***********************************************
1. นโยบายดานการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
(1) การจัดการศึกษาอยางทัว่ ถึง
- สงเสริมการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน
- สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา อนุรักษศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญ
 ญาทองถิ่นและสืบสานวัฒนธรรม
ของทองถิ่น
- ขยายโอกาสทางการศึกษาแกเยาวชน และผูดอ ยโอกาสในชุมชน
(2) การจัดการบริการสาธารณสุขที่ดีและทั่วถึง
- สงเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขทีเ่ นนการสงเสริมสุขภาพและปองกันควบคุมโรค ตลอดจน
สงเสริมการออกกําลังกาย
- สงเสริมและพัฒนาดานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดลอม
- สงเสริมระบบประกันสุขภาพ โดยเฉพาะกลุมผูสงู อายุ กลุม คนยากจน และผูดอยโอกาส
(3) การพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง และการทําเกษตรอินทรียปลอดสารพิษ
- สงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมประกอบอาชีพของชุมชน และปรับปรุงจัดหาสถานที่จาํ หนาย
สินคาของชุมชน
- สงเสริมและการพัฒนาการรวมกลุมของประชาชนในลักษณะของการออมทรัพย หรือสหกรณและการ
สรางเครือขาย
- สนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยีแกเกษตรกร เพื่อประโยชนในการเพิ่มผลผลิต หรือการ
แปรรูปผลผลิต
- สนับสนุนสงเสริมการทําเกษตรอินทรียป ลอดสารพิษ
- ปรับปรุง และพัฒนาแหลงน้าํ เพื่อใชในการอุปโภค และการเกษตรของประชาชน
(4) การพัฒนาสังคมที่ดี
- เสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว และชุมชน พรอมจัดตั้งประชาคมชุมชน
- สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสังคมสงเคราะห โดยเฉพาะครอบครัวผูมรี ายไดนอย และผูดอ ยโอกาส
ในชุมชน
- สรางเครือขายชุมชน โดยใหชมุ ชนไดรว มมือกันประสานและชวยเหลือซึง่ กันและกัน
- สงเสริมใหชมุ ชนไดตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและรวมมือปองกันแกไข

- 16 (5) การจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
- เพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบรอย
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
- สงเสริมใหชมุ ชนไดรวมมือกันปองกันตนเอง
- สงเสริมการจัดระเบียบชุมชน
2. การพัฒนาทางดานสิง่ แวดลอม
(1) การจัดการขยะมูลฝอย
- เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยใหเปนไปตามหลักวิชาการ
- รวมมือกับสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันในการจัดการขยะมูลฝอย
- กระตุนและแสวงหาความรวมมือจากประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย
(2) การจัดการระบบระบายน้ําและบําบัดน้าํ เสีย
- กอสราง ปรับปรุงระบบระบายน้าํ ทิ้งในชุมชนที่ไดมาตรฐาน เพื่อปองกัน แกไขปญหาน้าํ ทวมขัง
และเนาเสีย
- ขุดลอกทอระบายน้ํา เพื่อปองกัน แกไขปญหาน้าํ ทวมขังและเนาเสีย
(3) การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน
- กอสราง และปรับปรุงภูมิทศั นในชุมชน และพัฒนาสวนสาธารณะเพื่อเปนสถานทีพ่ ักผอนหยอนใจ
และออกกําลังกาย
- สงเสริมชุมชนใหมีสว นรวมตระหนักถึงความสําคัญในการเพิ่มพื้นทีส่ ีเขียวในชุมชน
3. นโยบายการพัฒนาทางดานสาธารณูปโภค และโครงสรางพื้นฐาน
(1) การกอสรางและปรับปรุงถนน
- กอสราง และปรับปรุงถนนสายหลักใหเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมวางทอระบายน้าํ
- กอสราง ซอมแซมและปรับปรุงถนน ซอย ทีช่ าํ รุดใหใชการไดตามปกติ
- พัฒนาและปรับปรุงถนนสายหลักใหมที างเทาและตนไมตลอดทั้งสองฝง ตามความเหมาะสม
(2) การปรับปรุงขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
- ขยายเขตระบบไฟฟาสาธารณะทัว่ ทุกถนน ซอยตางๆ ใหครอบคลุมทัง้ เขตเทศบาล
- ติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟาสาธารณะในถนนสายหลักโดยใชโคมไฟขนาดที่ใหแสงสวางเพียงพอและได
มาตรฐาน
(3) การปรับปรุงขยายเขตบริการน้าํ ประปา
- สนับสนุนการขยายเขตบริการน้าํ ประปาสวนภูมภิ าคใหทวั่ ถึงทุกครัวเรือนในเขตเทศบาล
(4) การปรับปรุงขยายบริการโทรศัพทสาธารณะ
- สนับสนุนการขยายบริการโทรศัพทพื้นฐาน(สาธารณะ)ใหทั่วถึงทุกชุมชนในเขตเทศบาล
- สงเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบอินเตอรเน็ตในชุมชน

- 17 4. การพัฒนาดานบริหารจัดการ
(1) การบริการประชาชน
- ปรับปรุงขั้นตอนการใหบริการในดานตางๆ ของเทศบาลใหรวดเร็วทั่วถึง เปนธรรม และเปนที่พอใจ
ของประชาชน
- พัฒนาระบบการใหบริการขอมูลขาวสารของประชาชน
- พัฒนาและปรับปรุงการบริการประชาชนโดยใชเทคนิคการบริหารงานสมัยใหม และใชเทคโนโลยี
ทันสมัยอยางเหมาะสม
(2) การบริหารจัดการที่ดี
- ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการที่ดีทกุ ขัน้ ตอนใหโปรงใส ตรวจสอบได
- พัฒนาระบบการจัดเก็บ รวบรวมและนําเสนอขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยยึดประโยชนของประชาชนเปนหลัก
(3) การมีสวนรวมของประชาชน
- สนับสนุนกิจกรรมที่เสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง และสงเสริมใหประชาชนเขามามีสว นรวมในการ
บริหารจัดการทุกขั้นตอน
- สงเสริมและจัดตัง้ เวทีประชาคมเพื่อจุดประกายพลังชุมชนในการพัฒนาทองถิ่น
- เตรียมความพรอมของชุมชน อบรมเพิ่มพูนความรูแ กแกนนําของชุมชนในการพัฒนาทองถิ่นตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
(4) การบริหารสํานักงาน
- พัฒนาเพิ่มทักษะและความรูใหกับบุคลากร
- ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัตงิ าน
- ปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายไดของเทศบาล
************************************
ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 (จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อํานาจเจริญ)
วิสัยทัศนกลุมจังหวัด “ขาวหอมมะลิเปนเลิศ ยกระดับการทองเที่ยวและการคาขายชายแดน”
ประเด็นยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
1. สรางมูลคาเพิ่มใหกบั สินคาเกษตร ประเภทขาวหอมมะลิ มันสําปะหลัง ยางพารา ตลอดหวงโซ
อุปทาน
2. พัฒนาความรวมมือทางดานเศรษฐกิจและการคากับประเทศเพิ่มบาน
3. สรางมูลคาเพิ่มใหกบั ภาคการทองเที่ยวและเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวกับประเทศเพื่อนบาน
4. พัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสรางพื้นฐานดานโลจิสติกส
******************************************

- 18 ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดยโสธร
วิสัยทัศนจงั หวัดยโสธร
“ ยโสธรเมืองวิถอี ีสาน เกษตรอินทรียกาวไกลสูสากล ”
เปาประสงครวม
1. ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด (GPP) เติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึน้ รอยละ 2 ตอป
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามเกณฑความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) อยางนอยรอยละ 90
ของจํานวนตัวชีว้ ัด
พันธกิจ
1. สนับสนุนและผลักดันใหจังหวัดมีความโดดเดนและชัดเจนในฐานะจังหวัดที่ดํารงความเปนชุมชน
อีสาน โดยเนนการรณรงคใหความสําคัญกับวัฒนธรรม คานิยม และประเพณีอสี าน ซึ่งมีการ
ผสมผสานกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหมอยางกลมกลืน
2. ผลักดันใหภาคประชาสังคมมีการดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอพียง เพื่อทําใหเกิดความ
เจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจอยางยัง่ ยืน เพื่อสรางภูมิคมุ กันใหสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง
อยางมีประสิทธิภาพ
3. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารทรัพยากรการเกษตรเปนเกษตรปลอดภัยและเกษตร
อินทรีย ไมกระทบสิ่งแวดลอมและใหมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตร
1. สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรียค รบวงจร
2. สงเสริมภูมปิ ญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการคา การทองเที่ยว
3. ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน
4. อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
****************************************

- 19 ยุทธศาสตรพัฒนาอําเภอปาติว้
วิสัยทัศน อําเภอปาติ้ว
“เมืองนาอยู มุง สูเ กษตรอินทรีย เศรษฐกิจดีแบบพอเพียง”
พันธกิจ
1. พัฒนาอําเภอปาติ้วใหเปนเมืองนาอยู บริหารกิจการบานเมืองที่ดีทุกภาคสวนและเสริมสราง
ความมั่นคงความสงบเรียบรอย
2. สงเสริม สนับสนุน พัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูป การตลาด และเกษตรอินทรีย
3. สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น และการมีสวนรวมของประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร 4 ประเด็น
1. ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน
2. อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี และการทองเที่ยว
4. สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรียครบวงจร

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

บทที่ 5
บัญชีโครงการ/กิจกรรม
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557-2559)เทศบาลตําบลปาติ้ว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559)
เทศบาลตําบลปาติ้ว
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในทองถิ่นใหมี ประสิทธิภาพ คุณภาพ สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นอยางทั่วถึง
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
ผลลัพธที่คาดวา
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 จัดหาอาหารกลางวัน/
เพื่อใหนักเรียนมีอาหารกลางวัน/
จัดใหมีอาหารกลางวัน/
1,500,000 1,500,000 1,500,000 นักเรียนมีสุขภาพดีและลด
อาหารเสริม(นม)
อาหารเสริมนมที่มีประโยชน
อาหารเสริมนม ใหกับนักเรียน
อัตรานักเรียนที่ขาดสารถูกสุขลักษณะมีคุณคาทางโภชนาการ
โรงเรียนอนุบาลปาติ้วและศูนย
อาหารในโรงเรียน
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ
2 โครงการบัณฑิตนอย

เพื่อมอบวุฒิบัตรใหกับเด็กเล็กที่ผาน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

มอบวุฒิบัตรใหกับเด็กเล็ก
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ที่ผานกระบวนการจัดการเรียน
การสอนจาก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลปาติ้ว

3 โครงการฝกอบรมคอมพิวเตอรชวง
ปดภาคเรียน

เพื่อพัฒนาการเรียนรูและเพิ่มทักษะ
ในการใชคอมพิวเตอร

บุตรหลานประชาชนในเขต
เทศบาล

4 โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถานศึกษา

เพื่อสนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษา ดังนี้
-คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ทต.ปาติ้ว
-คาใชจายในการพัฒนาครูผู
ดูแลเด็กฃองศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

-เด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ทต.ปาติ้ว
-ครูผูดูแลเด็กของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
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5,000

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา
(โครงการ
ตอเนื่อง)

5,000

5,000

นักเรียนที่จบการศึกษาไดรับ
วุฒิบัตรและมีความภาคภูมิใจ

กองการศึกษา

25,000

25,000

25,000 บุตรหลาน ประชาชนมีทักษะ
ในการใชคอมพิวเตอรเพิ่มขึ้น

กองการศึกษา

450,000

-

-

-เด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ไดรับประทานอาหารที่ถูก
สุขลักษณะ ครบ 5 หมู
-ครูผูดูแลเด็กศูนยฯ ไดรับ
การพัฒนาความรูความ
สามารถครบทุกคน

กองการศึกษาฯ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
2557
2558
2559
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
70,000
70,000
70,000 สามารถแบงเบาภาระดาน
คาใชจายในดานการศึกษาใหกับ
ผูปกครองและเด็กเล็กของศูนย
พัฒนาเด็กล็กแตงกายเปน
ระเบียบเรียบรอย

5 โครงการจัดหาชุดนักเรียนและ
ชุดกีฬาใหกับเด็กเล็กของศูนย
พัฒนาเด็กเทศบาลตําบลปาติ้ว

เพื่อเปนการแบงเบาภาระดานคา
ใชจายในการศึกษาแกผูปกครอง
นักเรียน

จัดซื้อชุดนักเรียนและชุดกีฬา
ใหกับเด็กเล็กของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลปาติ้ว

6 โครงการจัดซื้อเครื่องนอนสําหรับ
เด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลปาติ้ว

เพื่อเปนการแบงเบาภาระดาน
คาใชจายในการศึกษาแก
ผูปกครองนักเรียน

จัดซื้อที่นอนใหกับเด็กเล็กของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทต.ปาติ้ว

40,000

-

-

7 โครงการบริหารงานหองสมุด I.T,
และศูนยเรียนรูชุมชน

- เพื่อจัดหาหนังสือสําหรับอาคาร
หองสมุดI.T และศูนยการเรีนยรูชุมชน
-เพื่อจัดหาบุคลากรทํางาน
ประจําศูนยฯ

- จัดหาหนังสือประเภทตางๆ
- จัดหาบุคลากรทํางาน
ประจําศูนยฯ

300,000

300,000

300,000

8 โครงการติดตั้งอินเตอรเน็ตชุมชน

-เพื่อใหบริการอินเตอรเน็ตในชุมชน
ในเขตทศบาล

-ติดตั้งระบบอินเตอรเน็ตในชุมชน
ทั้ง 6 ชุมชน

9 โครงการจัดหาบุคลากรทาง
การศึกษา

เพื่อใหมีบุคลากรที่มีความสามารถ
ในการสอนวิชาคอมพิวเตอร
และวิชาภาษาอังกฤษ

จัดหาบุคลากรสอนวิชาภาษา
อังกฤษและวิชาคอมพิวเตอร
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100,000

200,000

100,000

100,000

สามารถแบงเบาภาระดาน
คาใชจายในดานการศึกษา
ใหกับผูปกครอง
-นักเรียนนักศึกษา ตลอดจน
ประชาชนทั่วไปไดเขามา
ศึกษาคนควา
- เทศบาลมีแหลงเรียนรูเพิ่มขึ้น

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

100,000 -เด็ก เยาวชน ประชาชน
ในเขตเทศบาล ไดรับรูขาวสาร
และมีชองทางการศึกษาเพิ่ม
มากขึ้น
100,000 นักเรียนในเขตเทศบาลมีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น

กองการศึกษาฯ/
ร.ร.อนุบาลปาติ้ว

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
2557
2558
2559
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,800,000 นักเรียนและผูปกครองไดรับ
ความสะดวกสบายในการ
เดินทางไป-มาโรงเรียน ทั้ง
เชาและเย็น

10 จัดซื้อรถรับ-สงนักเรียน

- เพื่อเปนการอํานวยความ
สะดวกใหกับผูปกครอง
ในการรับ-สงนักเรียน
ทั้งเชา/เย็น

- จัดซื้อรถยนตตู รับ-สง
นักเรียน จํานวน 1 คัน

11 โครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทิดไทองคราชันย

เพื่อเสริมสรางพัฒนาการเรียนรู
และนิสัยรักการอานของเด็กปฐมวัย

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทต.ปาติ้ว
ศูนย 1 และศูนย 2

-

15,000

-

12 โครงการกอสรางศูนยพัฒนา
เด็กเล็กกอนวัยเรียนเทศบาล
ตําบลปาติ้ว

เพื่อใหมีอาคารศูนยพัฒนา
เด็กเล็กที่เพียงพอกับจํานวน
นักเรียนที่เพิ่มขึ้น

- กอสราง/ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปาติ้ว
(ศูนย ๒)

-

1,300,000

100,000

เพื่อจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดสํานึกใน
บุญคุณของครู

จัดกิจกรรมวันไหวครู

2,000 -

เพื่อจัดประชุมผูปกครอง

จัดประชุมผูปกครอง

2,000 -

13 โครงการวันไหวครู

14 โครงการจัดประชุมผูปกครอง
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สามารถเสริมสรางพัฒนาการ
เรียนรูและนิสัยรักการอาน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ
รพ.ปาติ้ว

- เด็กเล็กกอนวัยเรียนมี
อาคารสถานที่ที่เพียงพอ
และเกิดประโยชนในการ
ใชสอยพื้นที่เพิ่มมากขึ้น

กองการศึกษาฯ

-

เด็กนักเรียนไดสํานึกในบุญคุณ
ของครู

กองการศึกษาฯ

-

ผูปกครองไดทราบนโยบายผู
บริหารในการบริหารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษาฯ

แนวทางการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
ที่
โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
2557
2558
2559
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000 เยาวชนและประชาชนหันมา
สนใจและเลนกีฬามากขึ้น มี
สุขภาพแข็งแรงและสามารถ
เปนตัวแทนของเทศบาลเขารวม
การแขงขันกีฬาประเภทตางๆได

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

1 โครงการจัดการแขงขันกีฬา

เพื่อสนับสนุนและสงเสริมเยาวชน
และประชาชนเห็นความสําคัญในการ
เลนกีฬาและมีสุขภาพที่แข็งแรง

- จัดใหมีการอบรมทักษะกีฬา
- จัดใหมีการแขงขันกีฬาชุมชน
กีฬาผูสูงอายุ ฯลฯ

2 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ

เพื่อสงเสริมการแสดงออกใน
กิจกรรมที่สรางสรรและใหความรู
ความบันเทิงใหกับเด็กในเขตเทศบาล

จัดกิจกรรมในวันเด็กแหงชาติ
1 ครั้ง

30,000

30,000

30,000

เด็กไดรับความรู ความบันเทิง
เปนเด็กดีมีคุณธรรม สรางสรรค
สิ่งที่ดีงามและเปนประโยชนตอ
ประเทศชาติ

กองการศึกษา
(โครงการ
ตอเนื่อง)

3 โครงการแขงขันกีฬาภายใน
เทศบาลตําบลปาติ้ว

เพื่อสงเสริมใหพนักงานเทศบาล
คณะผูบริหาร และพนักงานจางได
เลนกีฬาเพื่อสรางความรักความ
สามัคคีในหมูคณะเพื่อเปนการสงเสริม
ใหคณะผูบริหารพนักงานเทศบาล
และพนักงานจางของเทศบาลมี
สุขภาพแข็งแรง

สงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
เทศบาลตําบลปาติ้ว

15,000

15,000

15,000

คณะผูบริหาร พนักานเทศบาล
และพนักงานจางมีความรัก
ควาสามัคคีและมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง

กองการศึกษาฯ
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กองการศึกษา

ที่

โครงการ

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 โครงการแขงขันกีฬาเด็กปฐมวัย

เพื่อเปนการสงเสริมใหนักเรียน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดเลนกีฬา
รูรักสามัคคี มีน้ําใจเปนนักกีฬา

จัดการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลปาติ้ว

5 สนับสนุนอุปกรณกีฬาใหแก
ชุมชน/ชมรม

เพื่อเปนการสงเสริมให
ประชาชนไดเลนกีฬา

พื้นของรับผิดชอบของ
เทศบาลทั้ง 6 ชุมชน

60,000

60,000

6 โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬาทองถิ่นทองที่สัมพันธ

เพื่อเชื่อมความสามัคคีระหวาง
สวนราชการอําเภอปาติ้ว และสวน
ราชการทองถิ่น อําเภอปาติ้ว
เพื่อเสริมสรางสุขภาพอนามัยให
แข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ
และเพื่อเปนการสนับสนุนนโบาย
คนไทยไรพุง

จัดการแขงขันกีฬาระหวาง
สวนราชการและ อปท.
ในเขตอําเภอปาติ้ว

50,000

30,000
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ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

นักเรียนไดเลนกีฬา
รูรักสามัคคี มีน้ําใจเปนนักกีฬา

กองการศึกษา

60,000

ประชาชนไดใชเวลาวางในการ
ออกกําลังกาย เลนกีฬา
และหางไกลยาเสพติด

กองการศึกษา

30,000

ขาราชการและพนักงาน
มีสุขภาพที่สมบูรณแข็งแรง
และมีความรัก
ความสามัคคีกัน

สํานักปลัดฯ

แนวทางการพัฒนา สงเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
30,000

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

1 โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัย
แมและเด็ก

- เพื่อใหหญิงตั้งครรภไดรับการ
ฝากครรภครบตามเกณฑที่
กําหนด

- สนับสนุนอาหารเสริม
หญิงตั้งครรภ /
สนับสนุนสตรีคลอดบุตรใหม
- จัดตั้งชมรมสายใยรักครอบครัว

2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ดานสาธารณสุข

เพื่อพัฒนาความรูของ อสม.
และงานสาธารณสุขมูลฐาน

- อบรม อสม.ในเขตเทศบาล
จํานวน 1 รุน
- จัดกิจกรรมดานสาธารณสุข
อื่น ๆ

30,000

30,000

30,000

งานสาธารณสุขมูลฐานได
รับการพัฒนาไปสูระบบที่ดี
สงผลใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน

3 โครงการรณรงคปองกัน
โรคไขเลือดออก

เพื่อลดอัตราการเกิด
โรคไขเลือดออกในชุมชน

- จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน/
ทําลายแหลงเพาะพันธุยุง
โดยการฉีดพนกําจัดยุง
- สนับสนุนอุปกรณใหชุมชน
ในเขตเทศบาลใชกําจัดยุง

75,000

75,000

75,000

อัตราการเกิดโรคไขเลือดออกในชุมชนลดลง

กองสาธารณสุข
(โครงการตอเนื่อง)

4 โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบา

เพื่อปองกันการระบาดของ
โรคพิษสุนัขบา

- ฉีดวัคซีนสุนัขและแมวทุกตัว
ที่มีในทุกชุมชนในเขตเทศบาล
- ทําหมันสุนัขและแมว
ในชุมชนในเขตเทศบาล
- กําจัดสุนัข/แมวจอนจัด

30,000

30,000

30,000

ประชาชนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา

กองสาธารณสุข
อสม.
(โครงการตอเนื่อง)

5 โครงการอนามัยโรงเรียน

เพื่อสงเสริมสุขภาพใหกับนักเรียนใน
โรงเรียน

ตรวจสุขภาพนักเรียนในเขต
เทศบาลตําบลปาตื้ว

10,000

10,000

10,000 นักเรียนในเขต ทต.ปาติ้ว
มีสุขภาพที่สมบูรณแข็งแรง
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- หญิงตั้งครรภคลอดบุตร
กองสาธารณสุขฯ
อยางปลอดภัยทุกราย
อสม./
แมและเด็กมีสุขภาพแข็งแรง
กองทุน สปสช.
สมบูรณและไดรับเงินสงเคราะห
กองสาธารณสุขฯ
อสม./
กองทุน สปสช.

กองสาธารณสุขฯ/
กองทุน สปสช.

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

6 โครงการควบคุมโรคระบาด
ในชุมชน(ตามชวงที่ระบาด)

เพื่อปองกันโรคระบาดที่เกิดขึ้น
ในชุมชนเชน โรคอุจจาระรวง
โรคไขหวัด 2009 โรคไขหวัดนก
ฯลฯ ตามชวงที่ระบาด

รวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ/
ของชุมชนในเขตเทศบาล
ทําลายแหลงแพรเชื้อทุกชนิด/
เฝาระวังการ ระบาดของโรค

20,000

20,000

20,000 ประชาชนปลอดภัยจากโรค
ระบาดตางๆที่ระบาดในชุมชน

กองสาธารณสุข
อสม.

7 โครงการตรวจคัดกรองเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง

เพื่อตรวจคัดกรองเบาหวานและ
ความดันโลหิตใหกับประชาชนอายุ
35 ป ขึ้นไป

ประชาชนอายุ 35 ปขึ้นไป
ในเขต ทต.ปาติ้ว

10,000

10,000

10,000 - รอยละ 65 ของประชากรอายุ
35 ปขึ้นไป ไดรับการตรวจ
คัดกรองเบาหวานและความดัน
โลหิตสูงตามมาตรฐาน

กองสาธารณสุข/
รพ.ปาติ้ว/สปสช.

8 โครงการควบคุมโรควัณโรค /
โรคเอดสในชุมชน

เพื่อควบคุมปองกันโรควัณโรคและ
ติดตามเยี่ยมผูปวยวัณโรคและ
โรคเอดส

- ผูนําหมูบาน กรรมการหมูบาน
ผูสัมผัส จํานวน 50 คน
ในเขต ทต.ปาติ้ว

10,000

10,000

10,000

9 โครงการตรวจคัดมะเร็ง
ปากมดลูก/มะเร็งเตานม

เพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเตานม
ในสตรีกลุมเปาหมาย

1. สตรีกลุม 35,40,45,50,55,
60 ป
2. สตรีอายุ 30-34,36-39,
41-44 ป

30,000

30,000

30,000 รอยละ 60 ของสตรี ไดรับ
การตรวจมะเร็งปากมดลูก

กองสาธารณสุข/
รพ.ปาติ้ว/สปสช.

10 โครงการแพทยแผนไทย

เพื่อใหแกนนํา อสม. เครือขายภูมิปญญา
ชาวบาน พัฒนาแพทยแผนไทยเชิงรุก

แกนนํา อสม. เครือขายภูมิปญญา
ชาวบาน
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42,000

42,000

42,000 พัฒนาแพทยแผนไทย

กองสาธารณสุขฯ/
กองทุน สปสช.

- อัตราการรักษาหายขาด
กองสาธารณสุข/
รอยละ 85
รพ.ปาติ้ว/สปสช.
- อัตราการขาดยานอยกวา
รอยละ 5
-ผูปวยวัณโรคและโรคเอดสไดรับ
การดูแลที่บานทุกคน

11 โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ

เพื่อสงเสริมสุขภาพจิตของผูสูงอายุ
และใหความสําคัญตอผูสูงอายุ
เปนการเชิดชูเกียรติตอผูมีพระคุณ

ผูสูงอายุในเขตเทศบาลทั้ง
6 ชุมชนเขารวมกิจกรรม

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
2557
2558
2559
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
30,000 ผูสูงอายุไดรับการดูแล
เอาใจใสและสังคมไมทอดทิ้ง

12 โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ

เพื่อสงเสริมใหประชาชนไดออกกําลังกาย
โดยการเตนแอโรบิค

ประชาชนในเขตเทศบาล

10,000

10,000

13 โครงการปรับระบบบริการศูนย
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน

เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาล
มีศูนยบริการสุขภาพเบื้องตน

ศุนยสุขภาพชุมชน
1 แหง/1ชุมชน

100,000

-

14 โครงการรณรงครับบริจาคโลหิต

เพื่อใหสงเสริมใหประชาชน
ออกมาบริจาคโลหิต

ประชาชนในเขตเทศบาลและ
อ.ปาติ้ว

16,000

15 ตรวจสุขภาพเทศบาลตําบลปาติ้ว

จนท.ทต.ปาติ้ว จํานวน ๖๑ คน
1.เพื่อสงเสริมใหเจาหนาที่ไดรับการตรวจ
สุขภาพประจําป
2.เพื่อใหเจาหนาที่ไดรับการสืบคนหรือคนหา
ความบกพรองและความผิดปกติของโรค

58,000

ที่

โครงการ

16 อุดหนุนการดําเนินงานของ
อสม. ในเขตเทศบาล

วัตถุประสงค

3.เพื่อสงเสริมมาตรการในการปองกันและ
รักษาพยาบาลโรคในระยะแรก
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ
อสม. ในชุมชนของเทศบาล

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

อุดหนุน อสม. ในเขตเทศบาล
จํานวน 6 ชุมชนๆละ 10,000.-
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60,000

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขฯ

10,000 ประชาชนไดออกกําลังกายอยาง
และมีสุขภาพรางกายที่สมบูรณ
แข็งแรง
ประชาชนในเขตเทศบาลมี
สุขภาพดีถวนหนา

กองสาธารณสุขฯ/
กองทุน สปสช.

16,000

16,000 มีผูมาบริจาคโลหิตตามเปาหมาย
ที่วางไว

กองสาธารณสุขฯ

58,000

58,000

60,000

กองสาธารณสุขฯ/
กองทุน สปสช.

รอยละ 100 ของจนท.เทศบาล ทต.ปาติ้ว
ตําบลปาติ้วไดรับการตรวจ
กองทุน สปสช.
สุขภาพประจําปครบตามเกณฑที่ รพ.ปาติว้
กําหนด

60,000 การดําเนินงานของ อสม.
มีความเขมแข็ง

กองสาธารณสุขฯ

ที่

โครงการ

17 จัดหาเครื่องพนหมอกควัน

วัตถุประสงค

-เพื่อจัดหาครุภัณฑใหเพียงพอในการ
ปฏิบัติงานดานสาธารณสุขฯ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-จัดหาเครื่องพนหมอกควัน
จํานวน 1 เครื่อง
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งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
75,000
-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
-การบริการดานสาธารณสุข
ของเทศบาลมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น สามารถปองกันโรคไขเลือด
ออกได

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขฯ

แนวทางการพัฒนา ดําเนินการใหมีการประกอบการที่ถูกสุขลักษณะในสถานบริการ ผูประกอบการ ตลาดและโรงฆาสัตว
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

1 โครงการประกวดรานอาหาร
สะอาดปลอดภัย

เพื่อใหประชาชนบริโภคอาหาร
ที่สะอาด/ปลอดภัย
ปราศจากสารพิษเจือปน

- ประกวดรานอาหารในเขต
เทศบาลที่เขารวม/
ใหใบประกาศนียบัตร
รานอาหารสะอาด/ปลอดภัย

2 โครงการตรวจสุขาภิบาลสถาน
ประกอบการ

เพื่อตรวจสุขาภิบาลสถานประกอบ
การตามหลักสุขาภิบาล

สถานประกอบการในเขตเทศบาล
ทุกเหง

10,000

10,000

10,000 สถานประกอบการในเขตเทศบาล
สะอาด ถูกหลักสุขาภิบาล

กองสาธารณสุขฯ

3 โครงการอบรมผูประกอบการ
ตลาดสด

เพื่อพัฒนาความรูของผูประกอบการ
ปฏิบัติตัวถูกตองตามหลักสุขาภิบาล

ผูประกอบการในตลาดสด
เทศบาลทุกคน

30,000

30,000

30,000 ตลาดสดเทศบาลเปน
ตลาดสดนาซื้อ

กองสาธารณสุขฯ

4 โครงการอบรมผูประกอบการ
รานคา/แผงลอย

เพื่อพัฒนาความรูของผูประกอบการ
รานอาหาร/แผงลอย ในเขตเทศบาล
เพื่อปฏิบัติตัวใหถูกตองตามหลัก
สุขาภิบาล

ผูประกอบการรานคา/แผงลอย
ในเขตเทศบาลทุกแหง

20,000

20,000

20,000 รานคา/แผงลอย ในเขตเทศบาล
สะอาดปลอดภัยตอผูบริโภค

กองสาธารณสุขฯ

5 โครงการลางตลาดสดเทศบาล

เพื่อใหตลาดสดเทศบาลมีความ
สะอาด ถูกสุขลักษณะ
เปนตลาดสดนาซื้อ

จางเหมาทําความสะอาดตลาดสด
เทศบาล สัปดาหละ 1 ครั้ง

6,000

6,000

6,000

ตลาดสดเทศบาลเปน
ตลาดสดนาซื้อ

กองสาธารณสุข
(โครงการตอเนื่อง)

6 ปรับปรุง/ตอเติมตลาดสดเทศบาล

เพื่อปรับปรุง/ตอเติม
อาคารปงยางและหองน้ํา
ตลาดสดเทศบาล

- ปรับปรุง/ตอเติม
อาคารปงยางตลาดสดเทศบาล
-ปรับปรุงหองน้ําตลาดสด
เทศบาล

300,000

-

- เพื่อใหผูจําหนายสินคา
มีที่จําหนายหรือวางสินคา
ไดรับความสะดวก สบาย
และปลอดภัย

กองสาธารณสุข
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รานอาหารในเขตเทศบาล
เกิดการแขงขันในความสะอาด/
อรอยถูกหลักอนามัย/
ขึ้นชื่อของอําเภอ

กองสาธารณสุขฯ
(โครงการตอเนื่อง)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

7 ปรับปรุง/ตอเติมอาคารเพิงพัก
ขางตลาดสดเทศบาล

เพื่อใหตลาดสดเทศบาลมี
สถานที่แสดงสินคาที่สะอาด
และถูกสุขลักษณะ

กอสรางอาคารแสดงสินคา
ตลาดสดจํานวน 1 หลัง

8 จัดซื้อพัดลมดูดอากาศใบพัดเหล็ก
ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 3 ตัว

เพื่อระบายอากาศในตลาดสดเทศบาล

9 ปรับปรุงหองน้ําตลาดสดเทศบาล

เพื่อใหมีหองน้ําที่สะอาดไดมาตรฐาน

10 โครงการปรับปรุงโรงฆาสัตวเทศบาล เพื่อใหโรงฆาสัตวเทศบาลไดมาตรฐาน

11 ติดตั้งไฟสองสวางตลาสดเทศบาล
ตําบลปาติ้ว

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

-

จัดซื้อพัดลมดูดอากาศ จํานวน 3
ตัว

9,000

-

ปรับปรุงหองน้ําตลาดสดเทศบาล

100,000

ปรับปรุงโรงฆาสัตวเทศบาล

-เพื่อใหตลาสดเทศบาลมีแสงสวางที่เพียงพอ -ติดตั้งไฟสองสวางบริเวณตลาดสด
เทศบาล
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100,000

100,000

100,000

50,000

-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

- เพื่อใหผูจําหนายสินคา
มีที่จําหนายหรือวางสินคา
ไดรับความสะดวก สบาย
สะอาดปลอดภัย
และถูกสุขลักษณะ

-

มีระบบระบายอากาศในตลาดสด
เทศบาลที่ดี

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

กองสาธารณสุข

กองสาธารณสุข

100,000 หองน้ําตลาดสดเทศบาลได
มาตรฐาน

กองสาธารณสุข

100,000 โรงฆาสัตวเทศบาลไดมาตรฐาน

กองสาธารณสุข

-

ที่

โครงการ

12 โครงการกอสรางอาคารแสดงสินคา
ตลาดสดเทศบาล

วัตถุประสงค

เพื่อใหตลาดสดเทศบาลมีสถานที่แสดง
สินคาที่สะอาด และถูกสุขลักษณะ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสรางอาคารแสดงสินคาตลาดสด
เทศบาล จํานวน 1 หลัง
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งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
400,000
-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
รอยละ 80 ของรานอาหาร/แผง
ลอยผานเกณฑอาหารสะอาด
รสชาติอรอย(Clean Food
Good Taste) ของกระทรวง
สาธารณสุข

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
ทต.ปาติ้ว
กองทุน สปสช.
รพ.ปาติ้ว

แนวทางการพัฒนา สงเสริมกลุมอาชีพแกประชาชน
ที่
โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
2557
2558
2559
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
- ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น
รูจักใชเวลาวางหลังฤดูกาล
เก็บเกี่ยว เปนการสรางงาน
สรางอาชีพ

กองการศึกษาฯ

5,000

5,000

5,000

ประหยัดคาใชจายในครัวเรือน
และประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น

กองการศึกษาฯ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

1 โครงการจัดตั้งกลุมแปรรูป
ผลิตภัณฑภายในชุมชน

สงเสริมและสนับสนุนการรวม
กลุมประกอบอาชีพ พัฒนาดาน
สุขาภิบาลอาหารใหรูจักการ
ถนอมอาหารโดยการแปรรูป
ผลผลิตอาหารตางๆ

- อุดหนุนงบประมาณในการ
รวมกลุมประกอบอาชีพเสริม
ในชุมชน
- จัดตั้งกลุมจักสาน

2 โครงการผลิตน้ํายาลางจาน

เพื่อสงเสริมใหประชาชนผลิตน้ํายา
ลางจานใชเองในครัวเรือนและ
เพื่อจําหนาย

- กลุมแมบานและประชาชนที่
สนใจในพื้นที่

3 โครงการกอสรางศูนยแสดงสินคา
และจําหนายสินคา

-เพื่อกอสรางอาคารแสดงและจําหนาย
สินคา ผลิตภัณฑชุมชน ฯ

- อาคารแสดงและจําหนายสินคา

-

3,000,000
(สวนกลาง)

-

มีสถานที่แสดงและจําหนาย
สินคาและผลิตภัณฑชุมชน

กองการศึกษาฯ
กองชาง

4 โครงการกอสรางศูนยฝกอาชีพ

-เพื่อกอสรางศูนยฝกอาชีพ ในเขตเทศบาล

-อาคารศูนยฝกอาชีพ
-จุดพักรถ

-

3,000,000
(สวนกลาง)

-

มีศันยฝกอาชีพใหกับประชาชน
ในเขตเทศบาล

กองการศึกษาฯ
กองชาง
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แนวทางการพัฒนา พัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง และสงเสริมการทําเกษตรอินทรียปลอดสารพิษ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
2557
2558
2559
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
200,000
200,000 เกษตรกรไดรับความรูและ
สามารถนําไปปฏิบัติใน
แปลงเกษตรของตนได

1 โครงการสงเสริมการเกษตร
ตามแนวทฤษฎีใหม,ไรนาสวนผสม
,เกษตรผสมผสาน

เพื่ออบรมสงเสรมใหเกษตรมี
ความรูเกี่ยวกับการเกษตร
ทฤษฎีใหม,ไรนาสวนผสม,
นําไปใชในแปลงเกษตรของตนได

- จัดทําแปลงสาธิตเกษตร
พอเพียงเกษตรอินทรีย
ปลอดสารพิษ

2 โครงการไถกลบตอซัง
ลดการใชสารเคมี

เพื่อใหเกษตรหันมาไถกลบตอซัง
แทนการใชสารเคมีและการเผา
ตอซัง

เกษตรกรทุกครัวเรือนในเขต
เทศาบตําบลปาติ้ว

30,000

30,000

3 โครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่

เพื่อใหบริการแกเกษตรกรในการ
แกไขปญหาดานผลผลิตทางการ
เกษตรไดอยางรวดเร็วและทัน
เหตุการณ

เกษตรกรทุกครัวเรือนในเขต
เทศบาลตําบลปาติ้ว

30,000

-

4 โครงการผลิตปุยอินทรีย

เพื่อสงเสริมการเกษตร ลดการใชสารเคมี
จําหนายในราคาถูก

ผลิตปุยอินทรีย จากมูลสัตวและ
กิ่งไม

-

100,000
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30,000 เกษตรกรหันมาไถกลบตอซัง
ลดปริมาณการใชสารเคมีในการ
ทําการเกษตร

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

30,000 ประชาชนไดรับบริการดาน
การเกษตรไดอยางทั่วถึง
และครบทุกดาน

กองการศึกษาฯ

100,000 ประชาชนลดปริมาณการใช
ปุยเคมี และซื้อปุยในราคาถูก

กองการศึกษาฯ

แนวทางการพัฒนา สงเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
2557
2558
2559
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,500,000 1,500,000 1,500,000 ผูสูงอายุและผูดอยโอกาสใน
เขตเทศบาลไดรับเบี้ยยังชีพ
หรือชวยเหลือคาครองชีพ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

1 ใหการสงเคราะหผูสูงอายุ ผูพิการ
ผูปวยเอดสและผูดอยโอกาส

เพื่อใหผูสูงอายุ ผพิการ ผูปวยเอดส
และผูดอยโอกาสในสังคม
ไดรับเบี้ยยังชีพหรือเงิน
ชวยเหลือตางๆ

- ใหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ
ผูปวยเอดสและผูดอยโอกาส
ในชุมชนในเขตเทศบาล
ทุกเดือน(ตลอดป)

2 โครงการสงเคราะหศพผูยากไร

เพื่อชวยเหลือคาทําศพ
ครอบครัวผูเสียชีวิตและมีฐานะ
ยากจน

ชวยเหลือคาทําศพครอบครัว
ผูเสียชีวิตและมีฐานะยากจน
ในเขตเทศบาล

50,000

50,000

50,000

ครอบครัวผูเสียชีวิตและ
มีฐานะยากจนไดรับความ
ชวยเหลือคาทําศพ

กองการศึกษาฯ
โครงการตอเนื่อง

3 โครงการบานทองถิ่นไทย
เทิดไทองคราชันย

เพื่อสรางความมั่นคงใหกับชีวิต
และทรัพยสินใหกับผูที่มีฐานะ
ยากจนในเขตเทศบาล ใหมีความ
เปนอยูที่ดีขึ้น

- สรางบานเรือนหรือปรับปรุง
ซอมแซมที่อยูอาศัยใหกับผูที่มี
ฐานะยากจนในเขตเทศบาล

80,000

80,000

80,000

ผูที่มีฐานะยากจนในเขต
เทศบาลมีบานเรือนหรือ
ที่อยูอาศัย มีความมั่นคง
และมีความเปนอยูที่ดีขึ้น

กองการศึกษาฯ

4 โครงการจัดหาเครื่องนุงหม
กันหนาวใหกับผูดอยโอกาส
และผูยากไรในเขตเทศบาล

เพื่อใหผูดอยโอกาสและผูยากไร
ในเขตเทศบาลมีเครื่องนุงหม
กันหนาวที่เพียงพอ

-จัดหาเครื่องนุงหมกันหนาว
ใหกับผูดอยโอกาสและผูยากไร
ในเขตเทศบาล

100,000

100,000

100,000 ผูยากไรและผูดอยโอกาสใน
เขตเทศบาลมีคุณภาพชีวิตที่ดี

กองการศึกษา

5 สมทบกองทุนสวัสดิการในชุมขน
ในเขตเทศบาล

- สมทบกองทุนสวัสดิการในชุมชน
ในเขตเทศบาล

-สมทบกองทุนสวัสดิการ
ผูสูงอายุและผูดอยโอกาส
เทศบาลตําบลปาติ้ว, กองทุน
สวัสดิการชุมชน ม.5 ออมวัน
ละบาท ฯลฯ

130,000

130,000

130,000 สมาชิกในกลุมไดรับสวัสดิการ
อยางถวนหนา

กองการศึกษา
โครงการตอเนื่อง
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กองการศึกษาฯ
โครงการตอเนื่อง

แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและการสรางชุมชนเขมแข็ง
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค

1 สนับสนุนชุมชนในกิจการ
สาธารณะประโยชน

เพื่อสงเสริมกิจการของชุมชนใหมี
ความเขมแข็ง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สนับสนุนชุมชนในเขตเทศบาล
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งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
ชุมชนมีความเขมแข็ง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษาฯ

แนวทางการพัฒนา การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

- เยาวชนหางไกลจาก
ยาเสพติด
- ลดปญหายาเสพติดใน
ชุมชน
-เยาวชนเกิดความรักใครสามัคคี
กลมเกลียวกัน

สํานักปลัดฯ

1 โครงการฝกอบรมเยาวชนปองกัน
และแกไข ปญหายาเสพติดใน
ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว

-เพื่อฝกอบรมใหความรูเยาวชนเกี่ยวกับ
ยาเสพติด
- จัดกิจกรรมสรางความสามัคคี

-ใหความรูโทษภัยของยาเสพติด
กับกลุมเด็กเยาวชน

50,000

50,000

50,000

2 โครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด

เพื่อเปนการบําบัด พัฒนาและ
ฟนฟูผูเสพผูติดยาเสพติด

อุดหนุนเงินงบประมาณใหกับ
ศูนย ศตส.อ.ปาติ้ว ดําเนินการ
ตามวัตถุประสงคที่วางไว

20,000

20,000

20,000 ปญหายาเสพติดในเขตเทศบาล
ลดลงหรือไมมี

3 โครงการกิจกรรมเดินรณรงค
วันตอตานยาเสพติดโลก
(26 มิถุนายน)

-เพื่อจัดกิจกรรมเดินรณรงควันตอตาน
ยาเสพติด

-สวนราชการ/นักเรียนนักศึกษา
กลุมพลังมวลชน

10,000

10,000

10,000 ประชาชนไดทราบถึงโทษภัย
ของยาเสพติด

4 โครงการฝกอบรมเยาวชนสัมพันธ
ตอตานยาเสพติด

-เพื่อเปนการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดในชุมชน

-อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรปาติ้ว

19,400

-
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-

ปญหายาเสพติดในชุมชนลดลง

ทต.ปาติ้ว/
ที่ทําการปกครอง
อําเภอปาติ้ว
สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง ขยายเขตสาธารณูปโภคตาง ๆ และการคมนาคมขนสง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2557
(บาท)
500,000

งบประมาณและที่มา
2558
(บาท)
500,000

2559
(บาท)
500,000

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีไฟฟาใช
อยางทั่วถึงและเพียงพอ

กองชาง
การไฟฟาฯ
จ.ยโสธร

1 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ

เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาล
มีไฟฟาสาธารณะใชอยางที่ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
ในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว
(ตามแบบแปลนการไฟฟาสวน
ภูมิภาคจังหวัดยโสธร)

2 โครงการ ขยายเขตน้ําประปา
ในเขตเทศบาล

เพื่อใหมีระบบน้ําประปาใช
ในเขตเทศบาลอยางมี
ประสิทธิภาพและทั่วถึง

วางระบบจายน้ําประปา
ใหทั่วถึงทุกครัวเรือนในเขต
เทศบาล
(ตามแบบแปลนการประปาสวน
ภูมิภาคจังหวัดอํานาจเจริญ)

500,000

500,000

500,000

ประชาชนในเขตเทศบาล
มีน้ําประปาใชอยาง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน

กองชาง
การประปาฯ
จ.อํานาจฯ

3 โครงการกอสรางถนนลูกรัง

เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาล
มีถนนสําหรับใชคมนาคมได
อยางสะดวก รวดเร็ว

1. กอสรางถนนลูกรังจากซอยหลังวัด
บูรพาไปบานโพธิ์ไทร หมูที่ 1
ต.โพธิ์ไทรยาว 450 ม.
สูงโดยเฉลี่ย 0.80 เมตร
(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)
งบประมาณ 130,000.-บาท

150,000

150,000
ปรับไดตามความเหมาะสม

-

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองชาง
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2557
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2558
(บาท)

2559
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

2. กอสรางถนนลูกรังจาก
ถนนอรุณประเสริฐจดถนน
เทศบาล 2 หมูที่ 4
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 ม.
ยาว 450 ม. สูงโดยเฉลี่ย 0.80 เมตร
(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)
งบประมาณ 150,000.-บาท
4 โครงการกอสรางถนน คสล.

-เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาล
มีถนนสําหรับใชคมนาคมไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว
-ถนนในเขตเทศบาลเปนถนน
ปลอดฝุนและไดมาตรฐาน

1. กอสรางถนน คสล. ขางตลาดสด
เทศบาล กวาง 4 ม. ยาว 23 ม.
หนา 0.15 ม.พื้นที่ไมนอยกวา 92 ม.
(ตามแบบแปลน ทต.ปาติ้วกําหนด)
งบประมาณ 58,000.-บาท
2. กอสรางถนน คสล. ถนนเทศบาล 5
หมูที่ 5 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร
ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร
ยาว 405 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 2,025ตรม.
(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)
งบประมาณ 1,200,000.-บาท สวนกลาง
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58,000

3,876,000
9,272,000
ปรับไดตามความเหมาะสม

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา
-ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและ
ไดมาตรฐาน

กองชาง
สวนกลาง
อบจ.

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
3. กอสรางถนน คสล.ถนนเทศบาล 2
จรดซอยเทศบาล18 หมูที่ 4
กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 5.00 ม.
ยาว1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร
งบประมาณ 680,000.-บาท สวนกลาง
4. กอสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 13
กวาง 5 เมตร ยาว 670 ม.
หนา 0.15 ม. พื้นที่
ไมนอยกวา 3,350 ตารางเมตร
(ตามแบบแปลน ทต.ปาติ้วกําหนด)
งบประมาณ 1,996,000.-บาท สวนกลาง
5. กอสรางถนน คสล.ถนนเทศบาล 2
กวาง 5 เมตร ยาวรวม 450 ม.
หนา 0.15 ม. พื้นที่ไมนอยกวา 2,250
ตารางเมตร
(ตามแบบแปลน ทต.ปาติ้วกําหนด)
งบประมาณ 1,342,000.-บาท สวนกลาง
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2557
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2558
(บาท)

2559
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
6. กอสรางถนน คสล. ซอยขางวัดปาติ้ว
ขนาดกวาง 5.00 ม.ยาว150 เมตร
หนา 0.15 เมตร
(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)
งบประมาณ 400,000.-บาท
7. กอสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 17
ขนาดกวาง 5.00 ม.ยาว 120 เมตร
หนา 0.15 เมตร
(ตามแบบแปลน ทต.ปาติ้วกําหนด)
งบประมาณ 350,000.8. กอสรางถนน คสล. ถนนเทศบาล 7
ม.4 กวาง 5.00 ม.ยาว350 ม.
หนา 0.15 ม.
(ตามแบบแปลน ทต.ปาติ้วกําหนด)
งบประมาณ 960,000.-บาท
9. กอสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 18
ขนาดกวาง 5.00 ม. จรดบานโพธิญาณ
ยาว1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร
(ตามแบบแปลน ทต.ปาติ้วกําหนด)
งบประมาณ 2,640,000.-บาท สวนกลาง
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2557
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2558
(บาท)

2559
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
10.กอสราง ถนน ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 11
ม. 4 กวาง5.00 ม.ยาว 445 ม.
หนา 0.15 ม.
(ตามแบบแปลน ทต.ปาติ้วกําหนด)
งบประมาณ 1,200,000.-บาท สวนกลาง
11. กอสรางถนน คสล. ทางเขาหนองหัวลิง
ม. 12 กวาง 5.00 ม.ยาว 100 ม.
หนา 0.15 ม.
(ตามแบบแปลน ทต.ปาติ้วกําหนด)
งบประมาณ 280,000.-บาท
12. กอสรางถนน คสล. ทางไปภูดิน
กวาง 5.00 ม.ยาว 500 ม.
หนา 0.15 ม.
(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)
งบประมาณ 1,500,000.-บาท สวนกลาง
13. กอสรางถนน คสล. ซ. 12/1
กวาง 5.00 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม.
(ตามแบบแปลน ทต. ปาติ้วกําหนด)
งบประมาณ 600,000.-บาท
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2557
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2558
(บาท)

2559
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ

5 โครงการวางทอระบายน้ํา

วัตถุประสงค

-เพื่อปองกันปญหาน้ําทวม
ในเขตเทศบาล

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. วางทอระบายน้ํา
ขางตลาดสดเทศบาลตําบลปาติ้ว
ขนาด Ø 0.60 x 1 ม. ยาว 24 ม.
พรอมบอพักจํานวน 1 บอพัก
(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)
งบประมาณ 39,600.-บาท
2. วางทอระบายน้ํา ซอยเทศบาล 3
วางทอ คสล. 0.40x1.00 ม. ยาว 178 ม.
(ตามแบบแปลน ทต.ปาติ้วกําหนด)
งบประมาณ 178,000.-บาท
3. วางทอระบายน้ํา ซอยเทศบาล 12
วางทอ คสล. 0.60x1.00 ม. ยาว 178 ม.
(ตามแบบแปลน ทต.ปาติ้วกําหนด)
งบประมาณ 323,000.-บาท
4. วางทอระบายน้ํา ถนนเทศบาล 6
หมูที่ 4 (ไปบานปาตอง)
วางทอ คสล. 0.60x1.00 ม.
ยาวรวม450 ม. พรอมบอพักน้ํา
จํานวน 45 บอ
(ตามแบบแปลน ทต.ปาติ้วกําหนด)
งบประมาณ 700,000.-บาท
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งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
2557
2558
2559
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
217,600
3,623,000
1,700,000 -ไมมีปญหาน้ําทวม
ในเขตเทศบาล
ปรับไดตามความเหมาะสม

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
5. วางทอระบายน้ํา คสล.ถนนเทศบาล 6
ม.12 (ทางไปอําเภอกุดชุม)
วางทอ คสล.0.80x1.00 ม.
ยาวรวม 500 ม. พรอมบอพัก
จํานวน 50 บอ
(ตามแบบแปลน ทต.ปาติ้วกําหนด)
งบประมาณ 1,000,000.-บาท
6. วางทอระบายน้ํา คสล. ขางถนน
อรุณประเสริฐ (ถนนทางเขาวัดปาติ้ว ซอยหนองบัวแดง)
ขนาด Ø 0.10 x 1 ม. ยาวรวม 583 ม
. พรอมบอพักจํานวน 52 บอพัก
(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)
งบประมาณ 1,900,000.-บาท
7. วางทอระบายน้ํา คสล.
ขางถนนอรุณประเสริฐ
(จากศูนย อปพร.-รองคอม)
ขนาด Ø 0.10 x 1 ม. ยาวรวม 459 ม.
พรอมบอพักจํานวน 42 บอพัก
(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)
งบประมาณ 1,400,000.-บาท
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2557
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2558
(บาท)

2559
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

โครงการ

6 โครงการขยายไหลทาง

วัตถุประสงค

-เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาล
มีถนนสําหรับใชคมนาคมไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว
-ถนนในเขตเทศบาลเปนถนน
ปลอดฝุนและไดมาตรฐาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. ขยายไหลทาง ซอยเทศบาล 7
พื้นที่ไมนอยกวา 80 ตรม.
(ตามแบบแปลน ทต.ปาติ้วกําหนด)
งบประมาณ 50,000.-บาท
2. ขยายไหลทาง ซอยเทศบาล 3
หมูที่ 12 ขนาดพื้นที่รวม 200 ตรม.
(ตามแบบแปลน ทต.ปาติ้วกําหนด)
งบประมาณ 100,000.-บาท
3. ขยายไหลทาง ซอยเทศบาล 4
หมูที่ 4,12 ขนาดพื้นที่รวม 400 ตรม.
(ตามแบบแปลน ทต.ปาติ้วกําหนด)
งบประมาณ 220,000.-บาท
4. ขยายไหลทางถนนเทศบาล 5 ม.5
ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 350 ตรม.
(ตามแบบแปลน ทต.ปาติ้วกําหนด)
งบประมาณ 200,000.-บาท
5. ขยายไหลทาง คสล. ถ.6
พื้นที่ไมนอยกวา 117.50 ตร.ม.
พรอมทางเทา งบประมาณ 150,000.-บาท
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งบประมาณและที่มา
2557
2558
(บาท)
(บาท)
200,000
-

2559
(บาท)
520,000

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา
-ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและ
ไดมาตรฐาน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2557
(บาท)
50,000

งบประมาณและที่มา
2558
(บาท)
-

2559
(บาท)
-

7 โครงการจัดทําและวางระบบผังเมือง
ในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว

เพือวางระบบผังเมืองใน
เขตเทศบาลตําบลปาติ้ว

- ศึกษาออกแบบการวางแผน
ผังเมืองในเขตเทศบาล

8 โครงการกอสรางรั้วสวนสุขภาพ
หนาที่วาการอําเภอปาติ้ว

เพื่อกอสรางรั้วสวนสุขภาพ
หนาที่วาการอําเภอปาติ้ว

กอสรางรั้วสวนสุขภาพ ขนาดพื้นที่
ยาว65 เมตร

173,000

-

9 โครงการกอสรางหองน้ําบริเวณ
สวนสาธารณะขาง ร.ร.ปาติ้ววิทยา

เพื่อบริการประชาชนเมื่อมี
การจัดงานลอยกระทง
และผูมาออํากําลังกาย

กอสรางหองน้ําจํานวน 1 หลัง

200,000

10 โครงการกอสรางรั้วอาคาร
หองสมุดและศูนยการเรียนรูชุมชน

เพื่อพัฒนาพื้นที่ใหมีความสวยงาม
และมีขอบเขตที่ชัดเจน

โครงการกอสรางรั้วอาคารหองสมุด
และศูนยการเรียนรูชุมชน

11 โครงการกอสรางปายเขตเทศบาล

เพื่อบอกเขตเริ่มตนสิ้นสุดของ
เทศบาลตําบลปาติ้ว

12 โครงการกอสรางตอเติมอาคาร
สํานักงานเทศบาลตําบลปาติ้ว

เพื่อใหอาคารสํานักงานเทศบาลมี
พื้นที่ในการบริการประชาชน
เพิ่มขึ้น

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

เทศบาลตําบลปาติ้วมี
ระบบผังเมืองที่ดี

กองชาง

-

สวนสุขภาพมีความ
สวยงาม

กองชาง

-

-

ประชาชน/นักทองเที่ยว
มีหองน้ําใชที่ถูกสุขลักษณ

กองชาง

-

600,000

-

กองชาง

กอสรางปายเขตเทศบาล จํานวน
2 ปาย
(ตามแบบแปลน ทต.ปาติ้วกําหนด)

-

-

350,000

ศูนยการเรียนรูชุมชนฯ
มีพื้นที่ที่ชัดเจน
และสวยงาม
ประชาชนและผูคนที่
สัญจรไปมา
ทราบถึงเขตพื้นที่เทศบาล

กอสรางตอเติมอาคารสํานักงาน
เทศบาล(ตามแบบแปลน
ทต.ปาติ้วกําหนด)

-

-
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1,900,000 ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการติดตอ
กับทางราชการ

กองชาง

กองชาง

ที่

โครงการ

13 โครงการกอสรางถนนลาดยาง

วัตถุประสงค

-เพื่อปรับปรุงถนนเทศบาล 1,2,6
เพื่อใหประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น
-เทศบาลมีถนนที่ไดมาตรฐาน
เปนถนนปลอดผุน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1.กอสรางถนนฉาบผิวลาดยางสเลอรี่ซีล
ซอมสรางผิวทางเคพซีล Tape III
ถนนเทศบาล 1,2,6 ขนาดพื้นที่ไมนอย
กวา 6,2377 ตร.ม. พรอมวางทอ
ระบายน้ําขนาด 0.80x1.00 ม.
ยาว 443 ม.พรอมบอพักจํานวน 40บอ
(ตามแบบแปลน ทต.ปาติ้วกําหนด)
งบประมาณ 2,000,000.-บาท
สวนกลาง /กรมทางหลวงชนบท
2. กอสรางถนนลาดยางทับคอนกรีต
ซอยเทศบาล 8 (ทางเขา อบต.โพธไทร
ขนาดผิวจราจรกวาง 7.00 ม.
ยาว 1,000 ม.
(ตามแบบแปลน ทต.ปาติ้วกําหนด)
งบประมาณ 2,100,000.-บาท
สวนกลาง /กรมทางหลวงชนบท
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2557
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2558
(บาท)
4,100,000

2559
(บาท)
-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
-ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น
-เทศบาลมีถนนที่ได
มาตรฐานเปนถนน
ปลอดฝุน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง
กรมทาง
หลวงชนบท

ที่

โครงการ

14 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม คสล.
ลําหวยวัง กะละ ม. 12 ต.โพธิ์ไทร
อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร(ไปบานหนอง

วัตถุประสงค

เพื่อแกไขปญหาการคมนาคม
ขนสงใหกับเกษตรกร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. กอสรางทอเหลี่ยม คสล. ลําหวย
วังกะละ ม. 12 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว
จ.ยโสธร(ไปบานหนองสําโรง ม.8
ต.โคกนาโก)ขนาด 1.80 X 1.80 ม.
จํานวน 4 ชองทาง ขนาดผิวจราจร
กวาง 7.00 ม.
(ตามแบบแปลน ทต.ปาติ้วกําหนด)
งบประมาณ 326,000.-บาท

2557
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2558
(บาท)
652,000

2559
(บาท)
-

สวนกลาง

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

การคมนาคมขนสงผล
ผลิตทางการเกษตร
และการสัญจรไปมา
มีความสะดวกรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น

กองชาง
สวนกลาง
อบจ.

เทศบาลมีอาคารเอนก
ประสงคสําหรับจัด
กิจกรรมตางๆ

กองชาง
สวนกลาง

สวนกลาง/อบจ.
2. กอสรางทอเหลี่ยม คสล. ลําหวย
วังกะละ ม. 5 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว
จ.ยโสธร (ไปบานทรัพยเจริญ ต.โพธิ์ไทร)
ขนาด 1.80 X 1.80 ม. จํานวน 4
ชองทางขนาดผิวจราจร กวาง 7.00 ม.
(ตามแบบแปลน ทต.ปาติ้วกําหนด)
งบประมาณ 326,000.-บาท

สวนกลาง/อบจ.
15 โครงการกอสรางอาคารเอนก
ประสงค

เพื่อเปนสถานที่ในการจัดกิจกรรม
ตางๆของเทศบาลตําบลปาติ้ว

กอสรางอาคารเอนกประสงค
จํานวน 1 หลัง
(ตามแบบแปลน ทต.ปาติ้วกําหนด)
47

-

1,800,000
สวนกลาง

-

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2557
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2558
(บาท)
-

2559
(บาท)
200,000

16 โครงการปรับปรุงศาลหลักเมือง

เพื่อเปนการอนุรักษโบราณสถาน
ใหเกิดความสวยงาม

- ปรับปรุงศาลหลักเมือง
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
จํานวน 1 แหง
(ตามแบบแปลน ทต.ปาติ้วกําหนด)

17 จัดหารถตักหนาขุดหลัง

เพื่อใชในงานโครงสรางพื้นฐาน
และการบริการสารธารณะ

-รถตักหนาขุดหลัง 1 คัน

-

3,000,000

-

18 โครงการกอสรางศาลาพักญาติและ
และลาน คสล. ภายในวัด

เพื่อใหประชาชนมีศาลาพักใน
การประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา

1. กอสรางศาลาพักญาติและ
ลาน คสล. วัดปาติ้ว
งบประมาณ 50,000.-บาท
สวนกลาง /อบจ.

-

-

150,000

80,000

-

-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

โบราณสถานไดรับการ
บูรณะใหสวยงามอยูเสมอ

กองชาง

การบริการสาธารณะในเขต
กองชาง
เทศบาลมีความรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น
ประชาชนมีศาลาพัก
กองชาง
ในการประกอบพิธีกรรม
สวนกลาง
ทางศาสนา
อบจ.

2. กอสรางศาลาพักญาติและ
ลาน คสล. วัดปาสุริยาลัย
งบประมาณ 50,000.-บาท
สวนกลาง /อบจ.
3. กอสรางศาลาพักญาติและ
ลาน คสล. วัดบูรพา
งบประมาณ 50,000.-บาท
สวนกลาง /อบจ.
19 โครงการกอสรางศาลาที่พักผูโดยสาร เพื่อใหประชาชนไดมีที่พักสําหรับรอ กอสรางศาลาที่พักผูโดยสาร จํานวน 1 หลัง
รถโดยสารประจําทาง
48

ประชาชนมีที่พักรอมทาง
สําหรับรอรถโดยสาร
ประจําทาง

กองชาง

ยุทธศาสตรการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนาการสงเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
-

1 โครงการจัดตั้งธนาคารปุยอินทรียชุมชน

เพื่อใหเกษตรกรในเขตเทศบาลมี จัดตั้งธนาคารปุยอินทรียในเขต
แหลงซื้อปุยอินทรยในชุมชน
เทศบาล

2 โครงการจัดตั้งโรงสีขาวชุมชน

เพื่อใหชุมชนในเขตเทศบาล
มีโรงสีขาวของชุมชนและ
ประชาชนมีอาชีพเสริม

โรงสีขาวชุมชน 1 แหง

-

200,000

3 โครงการจัดตั้งตลาดสดเพื่อรองรับผล
ผลิตทางการเกษตร

เพื่อเปนที่รองรับผลผลิตทาง
การเกษตร

ตลาดสดเพื่อการเกษตรในเขต
จํานวน 1 แหง

-

150,000
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ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

เกษตรกรในเขต
เทศบาลเปนสมาชิก
ธนาคารปุยอินทรีย
ครบทุกครัวเรือน

กองการศึกษาฯ

-

มีโรงสีขาวชุมชน
และประชาชน

กองการศึกษาฯ

-

มีตลาดรองรับผล
ผลิตทางตําบลปาติ้ว

กองการศึกษาฯ

แนวทางการพัฒนาการสงเสริมทองเที่ยว
ที่
โครงการ

1 จัดทําเอกสารแนะนําแหลงทองเที่ยวใน
ทองถิ่น

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ยว จัดทําแผนพับโปสเตอรแนะนํา
ในทองถิ่น
สถานที่ทองเที่ยวในทองถิ่น
และงานประเพณีตางๆ
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งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000

-

-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

เพื่อประชาสัมพันธ
การทองเที่ยวและ
งานประเพณีตางๆ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

สป.
งานประชาสัมพันธ

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2557
(บาท)

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือขายเฝาระวังสิ่งแวดลอม

- เพื่อเปนการปลูกฝงใหประชาชน
ในเขต ทต.ปาติ้ว ชวยกันอนุรักษ
สิ่งแวดลอม

ประชาชนในเขตเทศบาลและ
ภาคีเครือขายทุกภาคสวน

2 ขุดลอกและปรับปรุงภูมิทัศน
ลําหวยวังกะละ

เพื่อใหมีแหลงน้ําใช
ในดานการเกษตรตลอดทั้งป
และเปนที่พักผอนหยอนใจ

ขุดลอกลําหวยวังกะละ

3 ขุดลอกและปรับปรุงภูมิทัศน
หนองหัวลิง

เพื่อใหมีแหลงน้ําใช
ในดานการเกษตรตลอดทั้งป
และเปนที่พักผอนหยอนใจ

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

เพื่อเปนที่พักผอนหยอนใจและ
เปนสถานที่ออกกําลังกายของ
ประชาชน

กอสรางสวนสาธารณะและ
ปรับปรุงภูมิทัศนสระน้ําขาง
โรงพยาบาลปาติ้ว

4 โครงการกอสรางสวนสุขภาพ
และปรับปรุงภูมิทัศนสระน้ํา
บริเวณหนาโรงเรียนปาติ้ววิทยา

งบประมาณและที่มา
2558
2559
(บาท)
(บาท)

20,000 ชุมชนในเขตเทศบาลทีสภาพ
แวดลอมที่ดี ปราศจากมลพิษ

20,000

-

2,000,000

-

ประชาชนมีแหลงน้ําใช
ในดานการเกษตรตลอดทั้งป
และเปนที่พักผอนหยอนใจ

กองชาง

-

3,000,000

-

ประชาชนมีแหลงน้ําใช
ในดานการเกษตรตลอดทั้งป
และเปนที่พักผอนหยอนใจ

กองชาง

2,000,000

-

ประชาชนในเขตเทศบาลมีส
ถานที่พักผอนหยอนใจและ
สถานที่ออกกําลังกาย

กองชาง

100,000

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)
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หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

20,000

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

ขุดลอกและปรับปรุงภูมิทัศน
ลําหวยวังกะละ

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

กองสาธารณสุข

แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดลอม ลดปริมาณขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวมทั้งมลพิษตาง ๆ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2557
(บาท)
400,000

งบประมาณและที่มา
2558
2559
(บาท)
(บาท)
400,000
400,000

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

1 โครงการกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาล

เพื่อใหชุมชนมีสภาพแวดลอม
ที่ดีสะอาด ปราศจากชยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

เก็บชนขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูลในชุมชนในเขต
เทศบาล วันละ 2 เที่ยว

2 กอสรางบอดักไขมันสถาน
ผูประกอบการ ตาง ๆ
ในเขตเทศบาล

เพื่อใหชุมชนมีสภาพแวดลอมที่ดี
สะอาด ปราศจากมลพิษ
และสิ่งปฏิกูลตาง ๆ

- กอสราง บอดักไขมัน
สถานผูประกอบการตาง ๆ

30,000

30,000

30,000

3 โครงการจัดหาครุภัณฑ
งานบานงานครัว

เพื่อใหมีครุภัณฑเพียงพอแก
การปฏิบัติงาน

จัดซื้อครุภัณฑงานบาน
งานครัว ที่จําเปนในการ
ปฏิบัติงาน เชน
เครื่องตัดหญา /ถังขยะ

100,000

100,000

100,000 มีครุภัณฑที่ทันสมัยเพียงพอ
แกการปฏิบัติงาน

4 โครงการธนาคารขยะ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอย

ประชาชนในชุมชนในเขต
เทศบาลตําบลปาติ้ว

5,000

5,000
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5,000

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ชุมชนในเขตเทศบาลมีสภาพ
แวดลอมที่สะอาด ปราศจาก
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

กองสาธารณสุข
(โครงการตอเนื่อง)

ชุมชนหรือสถานประกอบการ
มีสภาพแวดลอมที่ดี ปราศจาก
มลพิษและสิ่งปฏิกูลตาง ๆ

กองสาธารณสุขฯ

ชุมชนสามารถแกปญหา
เกี่ยวกับขยะมูลฝอยในชุมชน
และเปนการรักษาสภาพ
แวดลอมในชุมน

กองชาง
กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุข

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 โครงการชุมชนรักษสะอาด

- ถนน/ซอย ในชุมชนเทศบาล
มีความสะอาดและปลอดภัย

- ชุมชนในเขตเทศบาล
จํานวน 6 ชุมชน

6 จัดหาครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

-เพื่อจัดหาเครื่องบดอัด-ยอยกิ่งไม

จัดหาเครื่องบด-ยอยกิ่งไม
จํานวน 1 เครื่อง

7 โครงการดูแลสวนสาธารณะ

เพื่อใหสวนสาธารณะในเขตเทศบาล สวนสาธารณะในเขต
มีความสะอาดและสวยงาม
เทศบาล
เปนสถานที่พักผอนหยอนใจ
และออกกําลังกาย

8 โครงการจัดหาเตาเผาขยะมูลฝอย ทองถิ่นมีอุปกรณกําจัดขยะมูลฝอยที่ไดมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ

9

โครงการจัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล

เพื่อใชในการขนถายสิ่งปฏิกูล
หรือดูดสิ่งโสโครก ดูดเลน
หรือดูดโคลนตมตามทอระบายน้ํา

2557
(บาท)
30,000

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
2558
2559
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000 ชุมชนในเขตเทศบาลเปน
ชุมชนนาอยู

-

100,000

400,000

400,000

-

18,000,000

- ซื้อเตาเผาขยะ ขนาด
ไมเกิน 15 ลูกบาศกเมตร
ตอวัน จํานวน 1 เตา

-

-
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20,000,000
(งบ อบจ.ยโสธร)
( เงินกู)

กองสาธารณสุข

เทศบาลมีการบริหารจัดการ
ขยะอยางมีประสิทธิภาพ

กองชาง

400,000 สวนสาธารณะในเขตเทศบาล
มีความสะอาดและสวยงาม
เปนสถานที่พักผอนหยอนใจ
และออกกําลังกาย

กองชาง

-

(สวนกลาง)

- จัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล
จํานวน 1 คัน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

-

ทองถิ่นสามารถกําจัดขยะ
มูลฝอยไดอยางมี
ประสิทธิภาพสภาพ
แวดลอมปราศจากมลพิษ
ทอระบายน้ําในเขตเทศบาล
ไมอุดตันหรือตื้นเขิน

กองสาธารณสุข
เทศบาล
อบต.ในเขตพื้นที่

กองสาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนา อนุรักษ ฟนฟูจารีตประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2557
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2558
2559
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

1 โครงการจัดงานประเพณี
แหเทียนพรรษา

เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม
กิจกรรมในวันสําคัญทาง
ศาสนา

- จัดงานแหเทียนพรรษา

100,000

100,000

100,000

อนุรักษประเพณีอันดีงาม
ประชาชนมีสวนรวมในการ
สืบทอดพระพุทธศาสนา

กองการศึกษาฯ
(โครงการตอเนื่อง)

2 โครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง

เพื่อสงเสริมประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย
ใหคงอยูสืบไป

จัดงานประเพณีลอยกระทง
- มหรสพ ประกวดกระทง
- การละเลนพื้นบาน
ฯลฯ

150,000

150,000

150,000

ประชาชนมีสวนรวม
ในการอนุรักษประเพณี
ใหคงอยูสืบไป

กองการศึกษาฯ
(โครงการตอเนื่อง)

3 โครงการจัดงานสรงน้ําศาล
หลักเมืองและรดน้ําขอพร
ผูสูงอายุ

เพื่อสงเสริมประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย
ใหคงอยูสืบไป

จัดงานประเพณีสงกรานต
- สรงน้ําศาลหลักเมืองและ
พิธีรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ

100,000

100,000

100,000

ประชาชนมีสวนรวมในการ
อนุรักษประเพณีอันดีงาม
และเกิดความเปนสิริมงคล

กองการศึกษาฯ
(โครงการตอเนื่อง)

4 โครงการจัดงานประเพณี
ปดทองรอยพระพุทธบาทจําลอง
และปดทองรูปเหมือนหลวงปู
โพธาภินันทนุกูล(บุญเดือนสาม)

เพื่อสงเสริมประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย
ใหคงอยูสืบไป

จัดงานประเพณีบุญเดือนสาม
โดยมีกิจกรรมดังนี้
- จัดกิจกรรมประกวดภาพ/
ประกวดเหรียญหลวงปูโพธา/
กอสรางรูปเหมือนหุนขี้ผึ้ง
-การจัดหามหรสพ

450,000

450,000

450,000

ประชาชนในเขตเทศบาล
มีสวนรวมในการสืบทอด
งานประเพณีของทองถิ่น

กองการศึกษาฯ
(โครงการตอเนื่อง)
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2557
(บาท)
40,000

งบประมาณและที่มา
2558
2559
(บาท)
(บาท)
40,000
40,000

5 โครงการจัดงานประเพณี
บุญมหาชาติ(บุญผะเหวด)

เพื่อสนับสนุนงานประเพณี
ของทองถิ่น

- อุดหนุนประเพณีบุญผะเหวด
วัดบูรพาปาติ้ว

6 โครงการจัดงานประเพณี
บุญบั้งไฟ

เพื่ออนุรักษประเพณีของ
ทองถิ่นไหคงอยูสืบไป

จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ

350,000

350,000

7 โครงการพาบุตรหลานเขาวัด

เพื่อเปนการอนุรักษวัฒนธรรม
อันดีของทองถิ่น

ดําเนินการในวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา

15,000

8 โครงการรวมสืบสานงานประเพณี
ทองถิ่นจังหวัดยโสธร

เพื่อรวมสืบสานงานประเพณี
บุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
ปาติ้ว ในการจัดทําขบวนแห
บั้งเขารวมงานประเพณีบุญ
บั้งไฟจังหวัดยโสธร

20,000
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ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

อนุรักษ/สืบสานประเพณีอัน
ดีงามของทองถิ่น
ใหคงอยูตลอดไป

กองการศึกษาฯ
(โครงการตอเนื่อง)

350,000

ประชาชนมีสวนรวมใน
การอนุรักษประเพณีทองถิ่น

กองการศึกษาฯ
(โครงการตอเนื่อง)

15,000

15,000

วัฒนธรรมทองถิ่นไดรับการ
อนุรักษและสืบสานตอไป
งานประเพณีของทองถิ่น

กองการศึกษาฯ

20,000

20,000

งานประเพณีบุญบั้งไฟ
จังหวัดยโสธรไดรับการ
สืบสานใหคงอยูสืบไป

กองการศึกษาฯ

ยุทธศาสตรการพัฒนา การบริหารจัดการองคกร การปกครองและบุคลากรทองถิ่น
แนวทางการพัฒนา สรางระบบบริหารจัดการองคกรที่ดี มีประสิทธิภาพ โปรงใส ปตรวจสอบได ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคลากรมีคุณภาพ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
35,000
35,000
35,000

1 โครงการจัดงานวันขึ้นปใหม

เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม
ในประเพณี และกิจกรรม
วันขึ้นปใหม

จัดงานวันขึ้นปใหม
- ทําบุญ ตักบาตร ฯลฯ

2 โครงการจัดงานวันเทศบาล

- เพื่อสรางจิตสํานึกในการ
ปฏิบัติงานเพื่อประชาชนของ
ชาวเทศบาล
- สรางความสามัคคีในหมูคณะ
- สนองนโยบายกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น

- ทําบุญเลี้ยงพระ
- กิจกรรมนันทนาการ
- คัดเลือกพนักงาน/ลูกจาง
ดีเดน
- บริการประชาชนในดานตางๆ
-การจัดนิทรรศการเผยแพร
ภารกิจ/ผลงานกิจกรรม
-กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน

15,000

15,000

3 โครงการจัดงาน
วันแมแหงชาติ 12 สิงหา

เพื่อปนการแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีแดสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิตพระบรม
ราชินีนารถ

-จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
-ประดับธงตราสัญลักษณ
-ปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ

50,000

4 โครงการจัดกิจกรรม
วันปยะมหาราช

เพื่อรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของ ร.5 ที่ทรงบําเพ็ญพระราช
กรณีกิจอันเปนประโยชนตอ
ประเทศชาติและพสกนิกร
ชาวไทย

จัดกิจกรรมวางพวงมาลา

15,000
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หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีสวนรวมในการ
อนุรักษประเพณีอันดีงาม
และเกิดความเปนสิริมงคล

สป.

15,000

-พนักงานเกิดความตระหนัก
ในภารกิจและเกิดความ
สามัคคีในหมูคณะ
-พนักงานรวมถึงประชาชนเห็น
ความสําคัญขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

สป.

50,000

50,000

ประชาชนไดแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีที่มีตอ
สถาบันพระมหากษัตริย

สป.

15,000

15,000

ประชาชนไดแสดงออก
ถึงความจงรักภักดี ตอ ร.5

สป.

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,000
3,000
3,000

5 วันทองถิ่นไทย

เพื่อสงเสริมใหผูบริหาร
สมาชิกสภาขาราชการ
พนักงานลูกจางในสังกัด อปท.
และประชาชนทั่วไปไดเห็นความ
สําคัญของการปกครองสวน
ทองถิ่นและนอมลํารึกในพระ
มหากรุณาธิคุณแหงพระบรม
สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
รัชการที่ 5

จัดพิธีถวายราชสักการะพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
รัชการที่ 5

6 โครงการ/กิจกรรมสําคัญตางๆ
ตามนโยบายจังหวัดและรัฐบาล

เพื่อสนองนโยบายจังหวัด
และรัฐบาล

จัดทําโครงการ/กิจกรรมตางๆ
ตามนโยบายจังหวัดและรัฐบาล

40,000

40,000

7 โครงการจัดงานวันพอแหงชาติ

เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดง
ออกถึงความจงรักภักดีแด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

90,000

8 ฝกอบรมและศึกษาดูงานของ
คณะผูบริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล

เพื่อเปดโลกทัศนและเพิ่มประ
สิทธิภาพในปฏิบัติงาน ของ
คณะผูบริหาร/
สมาชิกสภาเทศบาล

- ฝกอบรม/ทัศนศึกษาดูงาน
ใหกับคณณะผูบริหารและสมาชิก
สภาเทศบาล

150,000
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หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

สาธารณชนไดเห็นความ
สําคัญขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและเพื่อให
คํานึงถึงกระบวนการมี
สวนรวมของประชาชนและ
ความสมานฉันทของทองถิ่น
เปนหลัก

สป.

40,000

นโยบายจังหวัดและรัฐบาล
ไดรับการสนองตอบจาก
ประชาชนทั่วไป

สป.

90,000

90,000

ประชาชนในพื้นที่ไดแสดง
ออกถึงความจงรักภักดีที่มีตอ
สถาบันพระมหากษัตริย

สป.

150,000

150,000

คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ
สามารถนําสิ่งที่ไดจากการ
อบรมและทัศนศึกษาดูงาน
มาพัฒนาเทศบาลใหมีความ
เจริญกาวหนาตอไป

สป.

ที่

9

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15,000
15,000
15,000

โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล

-จัดประชาคมทองถิ่นเพื่อ
รวบรวมปญหาความตองการ
ของชุมชนประกอบการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปของเทศบาล
- จัดทําแผนพัฒนาสามปของ
เทศบาลเพื่อเปนแนวทางในการ
พัฒนาเทศบาล

- จัดเวทีประชาคมทองถิ่น
- ประชุมองคกรการจัดทําแผน

10 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
พนักงานเทศบาล/พนักงานจาง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรและ
สรางความสัมพันธและการ
บูรณาการระหวางทุกหนวยงาน
กับผูบริหาร สรางความเขาใจ
และการประสานงานที่ดีตอกัน

อบรมพนักงานเทศบาล
โดยบุคลากรทุกระดับเขารับ
การอบรมอยางพรอมเพรียงกัน

270,000

270,000

11 โครงการ/กิจกรรมปกปองสถาบัน

เพื่อดําเนินการตามนโยบายในการ
ปกปองสถาบันพระมหากษัตริย
และพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค
ซึ่งเปนสถาบันสําคัญของชาติ

ดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม
เพื่อเปนคาใชจายในการจัดสถานที่
และวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการ
ดําเนินงาน

80,000

80,000
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ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีสวนรวมแสดง
ความคิดเห็นรวมตัดสินใจ
ในการจัดทําแผนฯ
- เทศบาลมีแผนพัฒนาเพื่อ
เปนแนวทางในการจัดทํา
งบประมาณและเปนแนวทาง
ในการพัฒนาเทศบาล ตอไป

สป.

270,000

การปฏิบัติงานของบุคลากร
ทุกระดับมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น สามารถทํางานได
ตามเปาหมาย

สป.

80,000

ประชาชนไดเห็นความสําคัญ
ของสถาบันสําคัญของชาติ
ประกอบดวยสถาบันชาติ
ศาสนาพระมหากษัตริย

สป.

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2557
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2558
2559
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

12 โครงการใหทุนการศึกษา
ระดับปริญญาตรี,ปริญญาโท
แกพนักงานเทศบาล
และพนักงานจาง

เพื่อใหพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจางมีโอกาสศึกษาตอ
เพิ่มขึ้นจนถึงระดับปริญญาตรี
และระดับปริญญาโท

- ใหทุนพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจางของเทศบาลศึกษา
ตอ ในระดับปริญญาตรี ไมเกิน
รุนละ8 คน ปริญญาโท
ไมเกินรุนละ4 คน

200,000

200,000

200,000

พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจางเทศบาลมี
ความรูเพิ่มขึ้นสามารถนํามา
พัฒนาทองถิ่นไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

13 โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน

เพื่อควบคุมการชําระภาษีที่เปน
ระบบและมีประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษีเทศบาลมี
รายไดเพิ่มมากขึ้น

จัดทําฐานขอมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสินถูกตอง
ตรงตามความเปนจริงและ
เปนปจจุบัน

200,000

200,000

200,000

เทศบาลมีการจัดเก็บภาษี
อยางเปนระบบเทศบาลมี
รายไดเพิ่มมากขึ้น

กองคลัง

14 กิจกรรมประชาสัมพันธการ
จัดเก็บรายได

เพื่อเปนการประชาสัมพันธ
และสรางแรงจูงใจใหประชาชน
มาชําระภาษีภายในกําหนด

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบล
ปาติ้วที่มีหนาที่เสียภาษี

40,000

40,000

40,000

ประชาชนผูมีหนาที่เสียภาษี
มาชําระภาษีภานในกําหนด
และเทศบาลมีรายไดเพิ่มขึ้น

กองคลัง

15 โครงการภาษีพบประชาชนและ
รับชําระภาษีเคลื่อนที่

เพื่อใหผูมีหนาที่เสียภาษีได
รับความสะดวกในการชําระ
ภาษีและคาธรรมเนียมใบ
อนุญาตและประชาชนมีความ
เขาใจถึงหนาที่ของการชําระ
ภาษีคาธรรมเนียมใบอนุญาต

ประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็วในการชําระภาษีและ
พนักงานเทศบาลกับประชาชน
มีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน

30,000

30,000

30,000

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความสะดวก รวดเร็ว
ในการชําระภาษีและมี
รายไดเพิ่มมากขึ้น

กองคลัง

63

สป.

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2557
(บาท)
40,000

งบประมาณและที่มา
2558
2559
(บาท)
(บาท)
40,000
40,000

16 โครงการอบรมผูประกอบ
การคาภายในเขตเทศบาล

เพื่อใหผูประกอบการคาภายใน
เขตเทศบาลรูและเขาใจเกี่ยว
กับภาษีตางๆ ที่ตองชําระ

ผูประกอบการรูและเขาใจ
เกี่ยวกับภาษีที่ตองชําระ

17 โครงการเสริมสรางขวัญกําลังใจแก
ผูเสียภาษีในเขตเทศบาล

เพื่อกระตุนและสรางแรงจูงใจให
ประชาชนที่มีหนาที่เสียภาษี
มาชําระภาษีภายในกําหนด
เพิ่มขึ้น

ประชาชนในเขตเทศบาลที่มี
หนาที่เสียภาษี

20,000

20,000

18 โครงการสงเสริมสนับสนุนศูนยรวม
ขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับ
อําเภอ อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร

เพื่อบริหารศูนยรวมขอมูล
ขาวสารการจัดซื้อจัดจางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
เขตอําเภอปาติ้ว

บริหารศูนยรวมขอมูลขาวสาร
การจัดซื้อจัดจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขต
อําเภอปาติ้ว

25,000

19 โครงการทองถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ
พื้นที่สีเขียว

สงเสริมใหเทศบาลตําบลปาติ้ว
เขามามีสวนรวมในการแกภาวะ
โลกรอนโดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขต
ชุมชน

ดําเนินการจัดทําโครงการ/กิจกรรม
เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกตนไม
ลดภาวะโลกรอน

10,000

20 โครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร

เพื่อใหครุภัณฑเพียงพอแก
การปฏิบัติงาน

จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร
ที่จําเปนในการปฏัติงาน

100,000
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หนวยงาน
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ผูประกอบการคาในเขต
เทศบาลมีความเขาใจเกี่ยว
กับภาษีตางๆที่ตองชําระและ

กองคลัง

20,000

ประชาชนในเขตเทศบาล
มีความสัมพันธและมีทัศนคติ
ที่ดีตอการเสียภาษี เทศบาล
จัดเก็บภาษีไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กองคลัง

25,000

25,000

การจัดซื้อจัดจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขต
อําเภอปาติ้วมีความโปรงใส
ตรวจสอบได

สป

10,000

10,000

สวนราชการ นักเรียนและ
ประชาชนทั่วไป มีสวนรวมใน
โครงการฯ ใหความสําคัญ
กับสิ่งแวดลอม

สป.

มีครุภัณฑที่ทันสมัยเพียงพอ
แกการปฏิบัติงาน

ทุกสวนราชการ

-

-

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
-

21 โครงการจัดหาครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใหครุภัณฑเพียงพอแก
การปฏิบัติงาน

- จัดซื้อตูเก็บเอกสารตาง ๆ /
โตะทํางาน,เกาอี้/โตะประชุม/
เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

22 จัดหาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
-รถสวนกลาง

เพื่อใหมีครุภัณฑเพียงพอแกการ
ปฏิบัติงาน

-จัดหารถสวนกลาง 1 คัน

23 จัดหาครุภัณฑภาคสนาม

เพื่อใหมีครุภัณฑเพียงพอแกการ
ปฏิบัติงาน

จัดหาผาในเต็นท

24 โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี
และวันสําคัญ

เพื่ออุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
ปาติ้ว สําหรับดําเนินโครงการ
จัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี
และวันสําคัญ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
ปาติ้ว

10,000.00

25 จัดหาครุภัณฑไฟฟาวิทยุ

เพื่อใหมีครุภัณฑเพียงพอแกการ
ปฏิบัติงาน

จัดหาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

50,000.00

มีครุภัณฑที่เพียงพอ
แกการปฏิบัติงาน
และการใหบริการประชาชน

ทุกสวน
ราชการ

26 จัดหาครุภัณฑโรงงาน

เพื่อใหมีครุภัณฑเพียงพอแกการ
ปฏิบัติงาน

จัดหาครุภัณฑโรงงาน

50,000.00

มีครุภัณฑที่เพียงพอ
แกการปฏิบัติงาน
และการใหบริการประชาชน

ทุกสวน
ราชการ

800,000

-
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-

100,000

10,000.00

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
มีครุภัณฑที่เพียงพอ
แกการปฏิบัติงาน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
ทุกสวนราชการ

-

มีครุภัณฑที่เพียงพอ
แกการปฏิบัติงาน
และการใหบริการประชาชน

สํานักปลัดฯ

-

มีครุภัณฑที่เพียงพอ
แกการปฏิบัติงาน
และการใหบริการประชาชน

สํานักปลัดฯ

10,000.00 การจัดทําโครงการจัดงาน
พระราชพิธี และวันสําคัญ
ของอําเภอปาติ้ว เปนไปดวย
ความเรียบรอย บรรลุวัตถุ
ประสงคที่วางไว

สํานักปลัดฯ

แนวทางการพัฒนา สงเสริมการใหบริการหนวยงานภาครัฐ ประชาสังคมและองคกรประชาชน พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขายการเรียนรู
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2557
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2558
2559
(บาท)
(บาท)

1 โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย
และปรับปรุงซอมแซมหอง
ประกาศขาว

-เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบ
เสียงตามสายใหสามารถรับฟง
ไดอยางทั่วถึง ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ

-ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย
-ซองแซมปรับปรุงหองประกาศขาว

150,000 -

2

เพื่อใหการบริการประชาชน
ดานงานทะเบียนราษฎร
สะดวก รวดเร็ว ทันสมัยและ
มีมาตรฐานเดียวกับสํานัก
ทะเบียนกลางและทะเบียนอื่น
ทั่วประเทศ

ติดตั้งระบบคอมพิวเตอรและ
ระบบขอมูลสื่อสาร งาน
ทะเบียนราษฎร จํานวน 1
ระบบ

-

โครงการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร
และระบบสื่อสารงานทะเบียน
ราษฎร
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-

-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนในเขตเทศบาลได
รับฟงขาวสารไดอยางทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ

2,000,000

ประชาชนไดรับบริการดวย
ความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย
และไดมาตรฐานดานงาน
ทะเบียนราษฎร

สป.

ยุทธศาสตรการพัฒนา สงเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
แนวทางการพัฒนา สงเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย กระบวนการเรียนรูตาง ๆ และการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการสงเสริมสนับสนุน
การจัดทําแผนชุมชน

- เพื่อใหองคกรชุมชนมีความรู
ความเขาใจในการจัดทําแผน
ชุมชน
- เพื่อสงเสริมใหองคกรชุมชน
ไดมีสวนรวมในการจัดทําแผน
ชุมชนของตนเอง
- เพื่อใชเปนขอมูลในการจัดทํา
แผนพัฒนาของเทศบาล

- สนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชนโดยองคกรชุมชนและ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของรวมกัน
จัดทําแผนชุมชน

2 โครงการจัดทําแผนชุมชน

-อุดหนุนชุมในชุมเขตเทศบาล
ในการจัดทําแผนชุมชน

-อุดหนุนชุมชน ทั้ง 6 ชุมชน
ในเขตเทศบาล

3

เพื่อใหสงเสริมใหประชาชน
มีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น

- ผูนําชุมชน/หมูบาน
-ประชาชนในทองถิ่น

โครงการเทศบาลพบประชาชน

2557
(บาท)
10,000

30,000

60,000
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งบประมาณและที่มา
2558
2559
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000

30,000

60,000

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
-ชุมชนมีแผนพัฒนาของตนเอง
-เทศบาลนําขอมูลในแผน
ชุมชนมาจัดทําแผนพัฒนา
ของเทศบาล

30,000 -ชุมชนมีแผนชุมชนและเปน
ชุมชนเขมแข็ง

60,000

ประชาชนในเขตเทศบาล
มีสวนรวมในการพัฒนา
ทองถิ่น

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ
กองการศึกษาฯ

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 โครงการใหความรูทางกฎหมาย
ของประชาชน

1. เพื่อใหประชาชนไดรูจักสิทธิ
และเสรีภาพของตนเองตามกฎหมาย
เพิ่มมากขึ้น
2.เพื่อใหประชาชนไดมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายที่ดิน
และกฎหมายตางๆเพิ่มมากขึ้น
3.เพื่อใหประชาชนไดรับทราบถึง
บทบาท ภารกิจของเทศบาลตําบล
ปาติ้วมากยิ่งขึ้น
4.เพื่อแลกเปลี่ยนความรูและรับฟง
ความคิดเห็นในชุมชน

1. กํานัน/ผูใหญบาน/ผูชวย
ผูใหญบานในเขตเทศบาล
2. คณะกรรมการชุมชน
3. ประชาชนในเขตเทศบาล

5 โครงการกอสรางศาลาประชาคม
หมูที่ 4

เพื่อใหมีสถานที่ในการประชุม
ประชาคม และเปนสถานที่ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูในชุมชน

กอสรางศาลาประชาคม
จํานวน 1 หลัง

68

2557
(บาท)
30,000

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
2558
2559
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000 1. ประชาชนทราบถึงบทบาท
ภารกิจเทศบาลตําบลปาติ้ว
2. ประชาชนสามารถนําความรูที่
ไดรับไปถายทอดใหบุคคลอื่นได
3. ประชาชนมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับกฎหมายที่ดินและ
กฎหมายตางๆ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

600,000 ชุมชนมีสถานที่ในการประชุม
ประชาคม และเปนสถานที่ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูในชุมชนเอง

สํานักปลัดฯ
กองชาง

สํานักปลัดฯ

บัญชีสรุปโครงการ แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) เทศบาลตําบลปาติ้ว
ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. ดานคุณภาพชีวติ
1.1 สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในทองถิ่นใหมี
ประสิทธิภาพ คุณภาพ สอดคลองกับความตองการ
ของทองถิ่นอยางทั่วถึง
1.2 พัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
1.3 สงเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข
1.4 ดําเนินการใหมีการประกอบการที่ถูกสุขลักษณะใน
สถานบริการผูประกอบการ ตลาดและโรงฆาสัตว
1.5 สงเสริมกลุมอาชีพแกประชาชน

จํานวน
โครงการ

ป 2557
งบประมาณ (บาท)

จํานวน
โครงการ

ป 2558
งบประมาณ (บาท)

จํานวน
โครงการ

ป 2559
งบประมาณ (บาท)

11

2,692,00

9

3,415,000

9

4,000,000

6
17
11

265,000
636,000
745,000

6
15
8

245,000
461,000
686,000

6
15
7

245,000
461,000
286,000

2

55,000

3

1

5,000

1.6 พัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงและสงเสริมการทํา
เกษตรอินทรียปลอดสารพิษ
1.7 สงเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
1.8 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและการสราง
ชุมชนเขมแข็ง
1.9 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน

3

260,000

3

6,005,000
(สวนกลาง 6,000,000
330,000

4

360,000

5
1

1,860,000
10,000

5
-

1,860,000
-

5
-

1,860,000
-

4

99,400

3

80,000

3

80,000

รวม

60

4,132,400

52

13,082,000

50

7,297,000

- 69 -

ยุทธศาสตรการพัฒนา
2. ดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน
2.1 กอสราง ปรับปรุง ขยายเขตสาธารณูปโภคตาง ๆ
และการคมนาคมขนสง
รวม
3. ดานการรักษาความสงบเรียบรอยและการปองกัน
สาธารณภัย
3.1 สงเสริม สนับสนุน การปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
3.2 การรักษาความสงบเรียบรอย และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
รวม
4. การวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและ
การทองเที่ยว
4.1 สงเสริมการลงทุนและการพาณิชยกรรม
4.2 สงเสริมการทองเที่ยว
รวม

ป 2557
จํานวน งบประมาณ (บาท)
โครงการ

จํานวน
โครงการ

ป 2558
งบประมาณ (บาท)

ป 2559
จํานวน งบประมาณ (บาท)
โครงการ

10

1,898,600

10

18,801,000

9

15,092,000

10

2,128,600

10

18,801,000

9

15,092,000

9

582,000

8

432,000

8

432,000

5

180,000

6

280,000

6

280,000

14

762,000

14

712,000

14

712,000

1
1
2

10,000
20,000
30,000

2
2

350,000
350,000

-

-
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ยุทธศาสตรการพัฒนา
5. การบริหารจัดการ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
5.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ป 2557
ป 2558
จํานวน งบประมาณ (บาท) จํานวน งบประมาณ (บาท)
โครงการ
โครงการ

ป 2559
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
1

20,000

9

7,020,000
สวนกลาง
3/7,000,000
39,065,000

6

965,000

1,165,000

13

46,085,000

7

985,000

8

1,225,000

8

1,225,000

8

1,225,000

8

1,225,000

8

1,225,000

8

1,225,000

2

200,000

4

5.2 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดลอมลดปริมาณขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวมทั้งมลพิษตาง ๆ

6

965,000

รวม
6. ดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปญญาทองถิ่น
6.1 อนุรักษ ฟนฟูจารีตประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญา
ทองถิ่น

8

รวม

- 71 -

ยุทธศาสตรการพัฒนา
7. การบริหารจัดการองคกร การปกครองและบุคลากร
ทองถิ่น
7.1 สรางระบบบริหารจัดการองคกรที่ดี มีประสิทธิภาพ
โปรงใส ตรวจสอบได ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคลากรมี
คุณภาพ
7.2 สงเสริมการใหบริการหนวยงานภาครัฐ ประชา สังคม
และองคกรประชาชน พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครือขายการเรียนรู

ป 2557
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป 2558
จํานวน งบประมาณ (บาท)
โครงการ

ป 2559
จํานวน งบประมาณ (บาท)
โครงการ

25

2,538,000

21

1,438,000

20

1,338,000

1

150,000

-

-

1

2,000,000

รวม
8. สงเสริมพัฒนาประชาธิปไตย และ กระบวนการ
ประชาสังคม
8.1 สงเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย กระบวนการเรียนรู
ตาง ๆ และการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา
ทองถิ่น

26

2,688,000

21

1,438,000

21

3,338,000

4

130,000

4

130,000

5

730,000

รวม
รวมโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณทั้งสิ้น

4
132

130,000
12,261,000

4
124

130,000
81,823,000

5
114

730,000
29,379,000
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หมายเหตุ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557
- งบประมาณจากเทศบาลตําบลปาติ้ว
- งบประมาณจากกองทุน สปสช.
- งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
- งบประมาณจากสวนกลาง/อื่นๆ (ไมมี)
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
- งบประมาณจากเทศบาลตําบลปาติ้ว
- งบประมาณจากกองทุน สปสช.
- งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
- งบประมาณจากสวนกลาง/อบจ./อื่นๆ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
- งบประมาณจากเทศบาลตําบลปาติ้ว
- งบประมาณจากกองทุน สปสช.
- งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
- งบประมาณจากสวนกลาง/อบจ./อื่นๆ

จํานวน 117 โครงการ งบประมาณ 10,057,000.-บาท
จํานวน 6 โครงการ งบประมาณ 132,000.-บาท
จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 1,500,000.-บาท
จํานวน 105 โครงการ งบประมาณ 18,783,000.-บาท
จํานวน 6 โครงการ งบประมาณ 132,000.-บาท
จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 1,500,000.-บาท
จํานวน 12 โครงการ งบประมาณ 61,428,000.-บาท
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

104 โครงการ
6 โครงการ
1 โครงการ
2 โครงการ

งบประมาณ 20,905,000.-บาท
งบประมาณ 132,000.-บาท
งบประมาณ 1,500,000.-บาท
งบประมาณ 6,832,000.-บาท
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บทที่ 6
การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติ
1. องคกรที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ขอ 28 กําหนดใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย
(๑) สมาชิกสภาทองถิ่นทีส่ ภาทองถิ่นคัดเลือก จํานวน 3 คน
(๒) ผูแทนประชาคมทองถิ่นทีป่ ระชาคมทองถิ่น คัดเลือก จํานวน 2 คน
(๓) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของทีผ่ บู ริหารทองถิ่นคัดเลือก จํานวน 2 คน
(๔) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จํานวน 2 คน
(๕) ผูทรงคุณวุฒทิ ี่ผบู ริหารทองถิ่นคัดเลือก จํานวน 2 คน
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึง่ คนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการ และ
กรรมการอีกหนึง่ คนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึง่ ไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิน่ คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
(๔) แตงตัง้ คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
2. การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
โดยการกําหนดรูปแบบทีจ่ ะใชในการติดตามและประเมินผลเพื่อตรวจสอบวา การ
ดําเนินกิจกรรมตามโครงการอยูภ ายใตระยะเวลาและงบประมาณที่กาํ หนดไวหรือไม และผลของการดําเนิน
โครงการนั้นไดบรรลุวัตถุประสงคที่ไดวางไวหรือไม ทั้งนี้ การติดตาม เปนการตรวจสอบในระหวางการดําเนิน
กิจกรรมตามโครงการ ในขณะที่ การประเมินผล เปนการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดําเนินโครงการแลวเสร็จ
เปรียบเทียบกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว
รูปแบบของการติดตามและประเมินผล โดยสวนมากจะใชการประเมินผลจากการ
สํารวจความคิดเห็นจากกลุม ตัวอยาง เชน สุมจากประชาชน เยาวชนผูเขารวมโครงการ โดยการใช
แบบสอบถาม โดยมีการประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นอยางนอยโครงการละ 1 ครั้ง
และประเมินผลโครงการในภาพรวมอยางนอยปละ 1 ครัง้ และรายงานประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน

- 75 เกณฑมาตรฐานและตัวชีว้ ัดการประเมินผล ประกอบดวย 7 เกณฑ 22 ตัวชีว้ ัด ดังนี้
เกณฑมาตรฐาน
(Standard Criteria)
1. สัมฤทธิผ์ ลและการบรรลุ
วัตถุประสงคของนโยบาย
2. ความเสมอภาคและความเปน
ธรรมในสังคม

ตัวชีว้ ัด
(Indicators)
ผลผลิต
ผลลัพธ
การเขาถึง
การจัดสรรทรัพยากร
การกระจายผลประโยชน
ความเสมอภาค

3. ความสามารถและคุณภาพใน
การใหบริการ

สมรรถนะของหนวยงาน
ความทัว่ ถึงและเพียงพอ
ความถี่ในการใหบริการ
ประสิทธิภาพการใหบริการ
พันธกิจตอสังคม
ความรับผิดชอบตอสาธารณะ
การใหหลักประกันความเสี่ยง
การยอมรับขอผิดพลาด
การกําหนดประเด็นปญหา
การับฟงความคิดเห็น
มาตรการ/กลยุทธในการแกไข
ปญหา
ความรวดเร็วในการแกไขปญหา
ระดับความพึงพอใจ
การยอมรับ/คัดคาน

4. ความรับผิดชอบของหนวยงาน

5. การสนองตอบความตองการของ
ประชาชน

6. ความพึงพอใจของประชากร
กลุมเปาหมาย
7. ผลเสียหายตอสังคม

ผลกระทบภายนอก
(ทางบวกและทางลบ)
ตนทุนทางสังคม

ตัวอยางกรอบตัวแปร
(Attributes)
ผลตางระหวางเปาหมายกับ
วัตถุประสงคที่กาํ หนดไว
- ปริมาณคุณภาพทรัพยากรตอคน
- ผลประโยชนทแี่ ตละ
กลุมเปาหมายไดรบั ในแตละครัง้
- การไมเลือกปฏิบัตแิ ละ/หรือการ
เลือกปฏิบัติที่เปนคุณ
- พื้นที่เปาหมายและประชากร
กลุมเปาหมายทีร่ ับบริการ
- จํานวนครั้งในการใหบริการ
- ผลลัพธเทียบกับปจจัยนําเขา
- การจัดลําดับความสําคัญ
- ภารกิจหลักและภารกิจรอง
- การตัดสินใจทีส่ ะทอนความ
รับผิดชอบ
- ระดับการมีสว นรวม
- การปรึกษาหารือ
- การสํารวจความตองการ
- สัดสวนของประชากร
กลุมเปาหมายที่พอใจหรือไมพอใจ
- ความคาดหวัง
- ผลสะทอนกลับ
- ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
- ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
- คาเสียโอกาส
- ความขัดแยงทางสังคม

- 76 3. การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล
สําหรับการติดตามและประเมินผลในแตละโครงการ พิจารณาถึงความเหมาะสมของแตละ
โครงการเปนหลัก สวนการกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผลสําหรับโครงการ อยางนอยโครงการละ 1
ครั้ง อาจจะมีมากกวา 1 ครั้งไดในกรณีเปนโครงการระยะยาวหรือมีความตอเนื่อง สวนการประเมินผลโครงการ
ในภาพรวม กําหนดใหมีอยางนอยปละ 1 ครั้ง แลวรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพือ่ ใหผูบริหารทองถิน่ เสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิน่
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทัว่ กัน อยางนอยปละ
หนึ่งครัง้ ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทัง้ นี้ ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน

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

