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สวนท่ี  1 
บทนํา 

 
1.1  ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 
  
แผนพัฒนาสามป   หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ซ่ึงเปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ โดยมี
แนวคิดหลักคือ ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหน่ึง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหน่ึงแนวทาง และภายใต
แนวทางการพัฒนาหน่ึง จะมีโครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหน่ึงโครงการ/กิจกรรมท่ีจะตองนํามาดําเนินการ เพ่ือให
บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา  ซึ่งจะมีผลตอวัตถุประสงค เปาหมาย 
จุดมุงหมายการพัฒนาอยางย่ังยืนและวิสัยทัศนในท่ีสุด แผนพัฒนาสามป  มีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียด
แผนงาน  โครงการพัฒนาท่ีจัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเน่ืองและเปนแผนกาวหนา 
ครอบคลุมระยะเวลาสามป โดยมีการทบทวน เพ่ือปรับปรุงเปนประจําทุกป ซึ่งจะมีความเช่ือมโยงกับการจัดทํา
งบประมาณประจําปอยางใกลชิด โดยเฉพาะอยางย่ิงการจัดทํางบประมาณในระบบมุงเนนผลงาน (PBB) กลาวคือ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจาย โดยนํา
โครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปในปท่ีจะจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไปจัดทํางบประมาณ เพ่ือให
กระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบและผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 

แผนพัฒนาสามปมีลักษณะเปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไปสูการปฏิบัติ  ซ่ึงกําหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาภายใตยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา  
ดังนั้น  ในการกําหนดโครงการและกิจกรรมใหคํานึงถึงความเปนไปไดในทางปฏิบัติ  สถานะทางการคลังและความ
จําเปนเรงดวนท่ีมีผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชน  ท้ังน้ี  เพ่ือใหแผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจัดทํา
งบประมาณรายงานประจําปท่ีใกลเคียงความเปนจริง  โดยเฉพาะโครงการ/กิจกรรมในปแรกของแผนพัฒนาสามป  
โดยอาจแยกโครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏในแผนพัฒนาสามปออกเปนอยางนอย  3  ประการ  คือ  (1)  โครงการ/
กิจกรรมท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง   (2)  โครงการ/กิจกรรมท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินอุดหนุนให
หนวยงานอื่นดําเนินการ  และ (3) โครงการ/กิจกรรมท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน 

ดังนั้น  เม่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับแจงกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  และ/หรือขอบเขตประเภทโครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  หรือ
กรณีไดรับแจงวาใหใชฉบับเดิม  ใหนํามาเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาสามปฯ  โดยยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง”  เปนแนวทางควบคูกับการพัฒนาที่ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” เช่ือมโยงทุกมิติทั้งตัวคน  สังคม  
เศรษฐกิจ  สิ่งแวดลอมและการเมือง  อยาง “มีเหตุผล”  ใชหลัก “ความพอประมาณ”  โดยมีการเตรียม “ระบบ
ภูมิคุมกัน”  และนําทุนที่มีศักยภาพในทองถ่ินมาใชประโยชนอยางบูรณาการและเก้ือกูลกัน   

1.2   วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
1.  เพ่ือแสดงความสัมพันธเช่ือมโยงและสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

เทศบาลและการจัดทํางบประมาณประจําป 
               2.  เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในชวงระยะเวลาสามป พ.ศ. 2560-2562 ที่มีความสอดคลอง
และสามารถสนองตอบตอยุทธศาสตรการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ 
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    3.  เพ่ือเปนการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตาง ๆ ใหอยูในลักษณะพรอมท่ีจะบรรจุในเอกสาร
งบประมาณประจําป และสามารถนําไปปฏิบัติไดทันทีเม่ือไดรับงบประมาณ 

1.3  ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
ข้ันตอนท่ี 1  
      คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นรวมกับคณะผูบริหารทองถ่ินจัดประชุมประชาคมทองถ่ินพรอม

สวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของรวมถึงองคกรภาคประชาชน  และภาคธุรกิจเอกชน  บูรณาการความรวมมือทุก 
ภาคสวน  สรางการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น  เพ่ือแจงแนวทางการพัฒนาทองถ่ินและรับทราบปญหาความ
ตองการของประชาชน  

หากมีการประชุมประชาคมท่ีจัดข้ึนโดยการสงเสริมสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่
บูรณาการทุกภาคสวน  เพ่ือดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาหมูบานในกรณีหมูบานหรือดําเนินการจัดทําแผนชุมชนใน
ชุมชนเพ่ือใหไดมาซ่ึงปญหาความตองการของประชาชนในหมูบาน  ชุมชน  ตําบลแลวองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
อาจไมจําเปนตองดําเนินการจัดประชุมประชาคมใหเกิดความซํ้าซอนก็ได  และใหคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินนํา
แผนพัฒนาหมูบาน  แผนชุมชน  ท่ีไดจากการจัดประชุมประชาคมมาประกอบในการพิจารณาดําเนินการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ินใหสอดคลองกับความตองการและแกปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 

ใหสํานัก/กอง/สวน  ท่ีมีหนาท่ีในการพัฒนาชุมชน  สงเสริม  สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน
ในทองถ่ินในการจัดทํา ทบทวนและปรับปรุงแผนชุมชน  แผนพัฒนาหมูบาน  โดยดําเนินการใหครบทุกชุมชน  
หมูบานและนําแผนชุมชน  แผนพัฒนาหมูบานมาเปนสวนประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ข้ันตอนท่ี 2   
สํานัก/กอง/สวน ท่ีมีหนาท่ีจัดทําแผนทําหนาท่ีรวบรวมขอมูลท่ีไดพรอมขอมูลจาก สํานัก/กอง/สวน 

อ่ืนๆ  และนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหเพ่ือเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พิจารณาสงคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินยกรางแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ข้ันตอนท่ี 3 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  จัดทํารางแผนพัฒนาสามปขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  และบัญชีโครงการพัฒนาท่ีตองประสานกับองคการบริหารสวนจังหวัดที่จะเสนอคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอ เพื่อประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ินเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 

ข้ันตอนท่ี 4 
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินและบัญชีโครงการพัฒนาที่ตองประสานกับองคการบริหารสวนจังหวัดแลวนําเสนอนายกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

ข้ันตอนท่ี 5  
ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  และ

ประกาศใชแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และเสนอบัญชีโครงการพัฒนาที่ตองประสานกับองคการ
บริหารสวนจังหวัดใหคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอ  เพื่อประสานแผนพัฒนาสามปของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินกับแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัด 
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สําหรับกรณีองคการบริหารสวนตําบล  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเสนอรางแผนพัฒนาสาม

ปขององคการบริหารสวนตําบลตอสภาองคการบริหารสวนตําบล  เพือ่ใหความเห็นชอบกอน  แลวนายกองคการ
บริหารสวนตําบลจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบลตอไป 
 เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศใชแผนพัฒนาสามปแลว  ใหนําไปปฏิบัติรวมท้ังแจงสภา
ทองถ่ิน  หนวยงานท่ีเก่ียวของและประกาศใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยท่ัวกันภายใน  15  วัน  นับแตวัน
ประกาศใชและปดประกาศไมนอยกวา  30  วัน 

1.4 ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
                     -เทศบาลมีแผนพัฒนาสามปท่ีสามารถใชประโยชนในการนําไปปฏิบัติใหสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีไดจัดทําไวแลว 
             -เทศบาลมีแผนพัฒนาสามปท่ีสามารถใชเปนแนวทางสําหรับผูปฏิบัติในการดําเนินการ
พัฒนาในชวงสามป พ.ศ. 2560-2562 ใหบรรลุจุดมุงหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
                 -  เทศบาลใชงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัดในการพัฒนาทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพ 
                 -  ลดความเส่ียง- ความไมแนนอนตาง ๆ  
                   -  สงเสริมใหเกิดนวัตกรรมใหม ๆ  และกิจกรรมสรางสรรคอันเปนประโยชนตอทองถ่ิน 
                   -  พัฒนาแรงจูงใจ การแขงขันและกอใหเกิดการประสานงานท่ีดีในองคกร 
 
 
 
 

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



 
สวนท่ี  2 

สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปท่ีผานมา 
 

2.1  การสรุปสถานการณพัฒนา 
ผลการการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ทองถ่ิน ดวยเทคนิค  SWOT Analysis 
  SWOT  Analysis  เปนเทคนิคการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปจจุบันและโอกาสในการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน  เพ่ือเปนการตอบคําถามใหไดวา  ปจจุบันทองถ่ิน (เทศบาล) 
ของเรามีสถานภาพการพัฒนาอยูท่ีจุดใด  เพ่ือใชขอมูลใหเปนประโยชนในการนํามากําหนดแนวทางการดําเนินงาน
ในอนาคตตอไป   
  การทํา  SWOT  Analysis  ของเทศบาลตําบลปาต้ิว  ไดพิจารณาท้ังจากปจจัยภายในและปจจัย
ภายนอก  การบริหาร  ระเบียบกฎหมาย  บุคลากร  งบประมาณ  ทรัพยากร  เคร่ืองมือ  อุปกรณ  และการใช
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน  และปจจัยภายนอก  ไดแก  ดานการเมือง  ดานเศรษฐกิจ  ดานสังคม  กฎหมาย/
นโยบายรัฐบาล  เทคโนโลยี  จําแนกรายละเอียดไดดังน้ี 
 
ปจจัยภายใน 
ดานการบริการ 
จุดแข็ง (Strength)     จุดออน (Weak) 
1. มีการแบงสวนราชการอยางเปนระบบ   1. ขาดเจาหนาท่ีปฏิบัติงานในบางตําแหนง 
   ตามภารกิจและอํานาจหนาท่ี                                        
2. มีการมอบอํานาจการกํากับดูแลชัดเจน เปนระบบ   
ขาราชการการเมืองรูปญหาของทองถิ่นเปนอยางดี      
 
กฎหมาย/ระเบียบฯ 
จุดแข็ง (Strength)     จุดออน (Weak) 
1. มีอํานาจในการตราเทศบัญญัติขึ้นใชเองได ภายใต  1. การบังคับใชกฎหมาย  ระเบียบ และ 
อํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลตามท่ีกําหนดไวใน      เทศบัญญัติของเทศบาลยังไมเครงครัด 
พ.ร.บ. เทศบาล      2. ประชาชนยังไมเขาใจถึงสิทธิตาม 
2. เปดโอกาสใหถายโอนภารกิจ บุคลากรสูทองถิ่น               พ.ร.บ.เลือกต้ังฯ   
อยางเปนรูปธรรม ตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและ 
ข้ันตอนการกระจายอํานาจฯ      
3. พ.ร.บ.การเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินและการถอด  
ถอนผูบริหารทองถ่ินเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี 
สวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
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บุคลากร 
จุดแข็ง (Strength)      จุดออน (Weak) 
1. มีการวางแผนอัตรากําลังอยางเปนระบบ    1. ไมมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในบาง 
                                                                                       ตําแหนง 
2. บุคลากรสวนใหญเปนคนในพ้ืนท่ี จึงเขาใจและ     
ทราบปญหาทองถ่ินของตนเองเปนอยางดี     
3. บุคลากรมีความรูความสามารถและ             
   มวิีนัยในการปฏิบัติหนาท่ี          
        
งบประมาณ 
จุดแข็ง (Strength)      จุดออน (Weak) 
1. ทองถิ่นมีอิสระในการบริหารงาน    1. งบประมาณในการพัฒนาทองถ่ิน 
        ไมเพียงพอสําหรับการพัฒนา 

2. การบริหารงบประมาณไมเปนไปตามท่ี
กําหนดในเทศบัญญัติ 

ทรัพยากรเคร่ืองมืออุปกรณในการปฏิบัติงาน 
จุดแข็ง (Strength)      จุดออน (Weak) 
1. มีการวางแผนในการจัดหาวัสดุอุปกรณ    1. เครื่องมือเคร่ืองใชบางชนิดมีราคาสูง 
เคร่ืองมือเครื่องใชที่จําเปนสําหรับงาน    มาก ทองถิ่นไมสามารถจัดหาไดทันที 
ตางๆ                  2. เจาหนาท่ีขาดความรูความเขาใจใน  
                                                                                   การซอมบํารุง หรือใชงานอยางถูกวิธี 
ปจจัยภายนอก 
ดานการเมือง 
โอกาส (Opportunity)      ขอจํากัด (Threat) 
1. ประชาชนในพื้นท่ีมีอิสระและมีโอกาส    1. ประชาชนยังไมเขาใจในระบอบ 
เขามามีสวนรวมทางการเมือง                                                   ประชาธิปไตยอยางแทจริง  
2. รัฐบาลกระจายอํานาจการปกครอง     
ใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินมากข้ึน     
  
ดานเศรษฐกิจ 
โอกาส (Opportunity)      ขอจํากัด (Threat) 
1. พื้นท่ีสวนใหญใชในการทําการเกษตรกรรม   1. ผลผลิตทางการเกษตรราคาตํ่า 
ซ่ึงมีผลผลิตทางการเกษตรคือขาว มีการทํา    2. ปญหาภัยธรรมชาติ 
ปศุสัตว เชน เลี้ยงโค,กระบือ     3. เกษตรกรนิยมใชปุยเคมีและยาปราบ 
2. รัฐบาลสงเสริมการทําเกษตรอินทรีย    ศัตรูพืช 
และเกษตรปลอดสารพิษ  
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3. มีแรงงานจํานวนมากและราคาถูก    4. มีการอพยพเคล่ือนยายแรงงานเขาสู 
4. รัฐบาลสงเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียงตาม   เมืองใหญ    
แนวพระราชดําริ       5. แรงงานขาดความรูและทักษะในการ 
5. มีการสงเสริมกลุมอาชีพเพ่ือสรางรายได    6. ขาดแหลงนํ้าธรรมชาติเพ่ือใชในการ 
                                                      ประกอบอาชีพเกษตรในฤดูแลง 
        7. ชุมชนขาดความเขมแข็ง ทําใหกลุม 
        อาชีพตางๆ ไมย่ังยืน 
        9. ไมมีตลาดรองรับสินคา 
 
ดานสังคม 
โอกาส (Opportunity)      ขอจํากัด (Threat) 
1. มีการจัดต้ังชุมชนครอบคลุมท่ัวพ้ืนท่ีในเขตเทศบาล  1. ประชาชนสวนใหญมีการศึกษาต่ํา 
2. สงเสริมใหมีการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งและ   การเขามีสวนรวมทางการเมืองนอย หรือ                                 
   ยั่งยืนชวยเหลือดานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห                     คิดวาไมใชหนาท่ีของตน 
3. มีการใหบริการดานสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐาน     
อยางเพียงพอและทั่วถึง       
4. มีสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา    
ในพ้ืนท่ี 
 
นโยบายรัฐบาล/กฎหมาย 
โอกาส (Opportunity)      ขอจํากัด (Threat) 
1. รัฐบาลสงเสริมการกระจายอํานาจและเปดโอกาส   1. ระเบียบ กฎหมายบางอยางมีข้ันตอนใน 
ใหทองถิ่นมีอิสระในการบริหารงานและพัฒนาตนเอง   การปฏิบัติยากตอการนําไปปฏิบัติ ทําให 
มากข้ึน        การปฏิบัติงานลาชา 
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2.2  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ตามแผนพัฒนา(พ.ศ.2558-2560) 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
จํานวนโครงการตาม
แผนพัฒนาสามป
ประจําป 2558 

จํานวนโครงการ 
ท่ีดําเนินการ 

คิดเปน
รอยละ 

1.  ดานคุณภาพชีวิต 78 
 

38 48.71 

2.  ดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพ้ืนฐาน 27 15 
(อยูระหวางดําเนินการ 

 7 โครงการ) 

55.56 

3.  ดานการรักษาความสงบเรียบรอยและการ 
    ปองกันสาธารณภัย 

18 9 50 

4.  การวางแผนการสงเสริมการลงทุน 
    พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 

5 2 
(อยูระหวางดําเนินการ 

 1 โครงการ) 

40 

5.  การบริหารจัดการ การอนุรักษ   
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

8 
 

3 
 

37.50 

6.  ดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  
    และภูมิปญญาทองถ่ิน 

9 9 100 

7.  ดานการบริหารจัดการองคกร การปกครอง 
    และบุคลากรทองถ่ิน 

21 16 
(อยูระหวางดําเนินการ 

 1 โครงการ) 

76.19 

8.  ดานการสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและ 
    กระบวนการประชาสังคม 

5 5 
 

100 

รวม 171 97 56.72 
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2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ   
      การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ  เทศบาลตําบลปาต้ิวใชการประเมินตามเกณฑการ
พิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร(พ.ศ.2558-2562) และแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) ของเทศบาลตําบลปาต้ิว  
ประกอบดวยขอมูลตางๆ  ดังน้ี  ขอมูลสภาพทั่วไปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  การวิเคราะหสภาวการณและ
ศักยภาพ  ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล  ดังน้ี 
1. ขอมูลสภาพท่ัวไปของ อปท. 
ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
-  ขอมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสรางพ้ืนฐานสถานท่ีทองเท่ียว เปนตน และขอมูลเชิงสถิติท่ีสําคัญ 
-  การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่นๆที่มีลักษณะคลายกัน 
-  การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาและ/หรือการใชขอมูล จปฐ. 
-  มีขอมูลสรุปผลการดําเนินงานท่ีผานมา (เพ่ือดูการดําเนินงานในแตละปท่ีผานมาวามีการดําเนินการบรรลุ 
   เปาหมายของยุทธศาสตรของแผนพัฒนามากนอยเพียงใด 
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 
ครอบคลุมการวิเคราะห ขอมูลท่ีสําคัญดานเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมและมีการ
วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลท่ีสําคัญเพื่อช้ีใหเห็นศักยภาพปญหาและความตองการ 
 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาและ/หรือ จปฐ. 
-  ภาพรวมรายไดครัวเรือน การสรางอาชีพ 
-  มีการวิเคราะหหรือเปรียบเทียบขอมูลท่ีสําคัญของจังหวัดและแสดงใหเห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปญหา 
 การวิเคราะหขอมูลสังคม 
-  ครอบคลุมการวิเคราะหขอมูลท่ีสําคัญดานสังคม เชนกําลังแรงงาน การศึกษา การสาธารณสุข ความยากจน 
อาชญากรรม ปญหายาเสพติด เปนตน 
-  การวิเคราะหหรือเปรียบเทียบขอมูลท่ีสําคัญของ อปท. และแสดงใหเห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของ
ปญหา 
 การวิเคราะหขอมูลทรัพยากรฯและส่ิงแวดลอม 
-  ครอบคลุมการวิเคราะหขอมูลท่ีสําคัญดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
-  มีการนําเสนอใหเห็นถึงสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกของ อปท. 

 SWOT ตองสอดคลองกับโอกาสและศักยภาพของ อปท. 
-  การวิเคราะหสอดคลองกับการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานมีการจําแนกผลการวิเคราะหปจจัยภายในภายนอกอยาง
ถูกตอง 
 สรุปประเด็นปญหาและความตองการของประชาชนเชิงพื้นท่ี 
-  มีการประมวลปญหาและความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีโดยช้ีใหเห็นขนาดและความรุนแรงของปญหาและ
ความตองการ 
-  มีการระบุปญหาหรือความตองการในเชิงพ้ืนที่หรือกลุมเปาหมายท่ีชัดเจน 
-  การใชแผนชุมชน/แผนหมูบานเปนสวนประกอบในการจัดทําแผนพัฒนา 
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3.ยุทธศาสตร 
3.1 วิสัยทัศน 
 มีลักษณะแสดงสถานภาพท่ี อปท.ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงในอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับ
โอกาสและศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะของ อปท. 
-  จุดเนนและสิ่งท่ีตองการจะเปน สอดคลองกับการวิเคราะหขอมูล 
-  มีความเปนไปไดตามศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 
 
3.2 พันธกิจ 
-  แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเปนเพื่อนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน 
-  มีความเปนไปไดในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ 
 
3.3 ประเด็นยุทธศาสตร 
 มีความชัดเจนสอดคลองกับวิสัยทัศนและเงื่อนไขเฉพาะของพื้นท่ี 
-  ยุทธศาสตรแสดงถึงทิศทางการพัฒนา 
-  ยุทธศาสตรเช่ือมโยงสอดคลองกันและตอบสนองปญหาศักยภาพของ อปท. 
-  มีความสอดคลองกับนโยบายของทางรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค 
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. 
 
3.4 เปาประสงค 
 สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร 
-  มีความสอดคลองและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 
-  มีความชัดเจนเปนรูปธรรมแสดงใหเห็นวามีความตองการท่ีจะบรรลุอะไรในชวง 4 ป 
 
3.5 ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของแตละประเด็นยุทธศาสตร 
ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
ตัวช้ีวัด  
-  มีความชัดเจนสอดคลองกับเปาประสงค และสะทอนผลลัพธตามเปาประสงค 
-  สามารถวัดไดในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
คาเปาหมาย 
-  แสดงถึงความกาวหนาในแตละป 
-  มีความเปนไปไดในขีดความสามารถท่ีทําไดท้ังดานปริมาณงาน งบประมาณ เทคนิค 
 
3.6 กลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตร 
 มีการกําหนดกลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตรท่ีสอดรับและสนับสนุนการบรรลุผลตาม
เปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตรและสอดคลองกับลักษณะเฉพาะของพ้ืนท่ี 
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-  กลยุทธหรือแนวทางการพัฒนาเช่ือมโยงสอดคลองกันและมีการบูรณาการกันในแตละยุทธศาสตรและนําไปสูการ
บรรลุเปาประสงคและยุทธศาสตร 
-  มีการแสดงแนวทางการดําเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนที่นําไปสูการกําหนดแผนงานโครงการ 
 
3.7 บัญชีรายการ/ชุดโครงการการพัฒนา 
บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบดวย 
 โครงการ/กิจกรรม 
-  มีการวิเคราะหความคุมคาและผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของโครงการฯกอนมีการบรรจุไวในแผน 
-  มีความเพียงพอและชัดเจนของโครงการ/กิจกรรม 
-  การจัดลําดับของโครงการ/กิจกรรม 

 โครงการสอดคลองและตอบสนองกลยุทธอยางชัดเจนและนําไปสูผลสําเร็จของเปาประสงค 
-  โครงการฯ มีสาระสอดคลองและตอบสนองกลยุทธอยางชัดเจนและนําไปสูผลสําเร็จของเปาประสงค 
-  มีโครงการฯครบถวนท้ัง 3 ป (ในภาพรวมของแผน) 
-  มีรูปแบบแผนท่ีกําหนดบริเวณดําเนินการตามโครงการพัฒนา 
 
 
 



 
สวนท่ี 3 

การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ 
3.1  แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนา 
ท่ี แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตรการพัฒนา 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
3. 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 
 
 
6. 

แนวทางท่ี 1  สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในทองถิ่นใหมี  
             ประสิทธิภาพ คุณภาพ และท่ัวถึง 

แนวทางท่ี 2  พัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 
แนวทางท่ี 3  สงเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข 
แนวทางท่ี 4  สงเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 
แนวทางท่ี 5  การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน 
แนวทางท่ี 6  สงเสริม สนับสนุน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แนวทางท่ี 7  การรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยใน 
                ชีวิตและทรัพยสิน 
แนวทางท่ี 1  กอสราง ปรับปรุง ขยายเขตสาธารณูปโภค  
                 สาธารณูปการ การคมนาคมขนสงและการผังเมือง 
แนวทางท่ี 1  สงเสริมการทําการเกษตรแบบเกษตรปลอดภัยและ 
                 เกษตรอินทรีย 
แนวทางท่ี 2  สงเสริมและพัฒนาอาชีพ 
แนวทางท่ี 3  สงเสริมและพัฒนาผูประกอบการคาและบริการใหมี 
                ความสามารถในการแขงขันและการลงทุน 
แนวทางท่ี 1  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการ 
                ส่ิงแวดลอม 
แนวทางท่ี 2 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดลอม ลด  
                 ปริมาณขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวมท้ังมลพิษตาง ๆ 
แนวทางท่ี 1  สงเสริมและอนุรักษ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี     
                ภูมิปญญาทองถ่ิน และสงเสริมการทองเท่ียวเชิง 
                วัฒนธรรม ประเพณี วิถีอิสาน 
แนวทางท่ี 1  สรางระบบบริหารจัดการองคกรท่ีดี  มีประสิทธิภาพ  
                โปรงใส  ตรวจสอบได ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
                บุคลากรมีคุณภาพ 
แนวทางท่ี 2  สงเสริการปกครองระบอบประชาธิปไตย  การมีสวน 
                รวมของประชาชน และการสรางชุมชนเขมแข็ง 

1. ยกระดับคุณภาพชีวิต และ
เสริมสรางความเขมแข็งของ
ครอบครัว 
 
 
 
 
 
 
2. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ
การสาธารณูปโภค 
3. การสงเสริมการเกษตรปลอดภัย 
เกษตรอินทรีย การลงทุนและ 
พาณิชยกรรม 
 
 
4. การบริหารจัดการ การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
อยางยั่งยืน 
 
5. การสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น 
วัฒนธรรม ประเพณี และการ
ทองเที่ยว 
6. การบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพมุง
ใหบริการแกประชาชน 
 

 

 
 



 

 
3.2  บัญชีโครงการพัฒนา   

และบัญชีประสานโครงการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

3.2.1  แบบ ผ.01 บัญชีโครงการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตรการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 KPI จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ
1 โครงการจัดหาอาหารกลางวัน อุดหนุนคาอาหารกลางวันใหกับนักเรียน

โรงเรียนอนุบาลปาติ้วรมโพธาฯ
นักเรียนโรงเรียนปาติ้วรมโพธาฯ 620,000 620,000 620,000 100% โรงเรียนไดรับการจัดสรร

งบประมาณในดานอาหาร
กลางวันเพียงพอ

กองการศึกษา
 (โครงการตอเน่ือง)

2 โครงการปจฉิมนิเทศน เพื่อมอบวุฒิบัตรใหกับเด็กเล็กที่ผาน มอบวุฒิบัตรใหกับเด็กเล็ก 5,000 5,000 5,000 100% นักเรียนที่จบการศึกษาไดรับ กองการศึกษา 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก วุฒิบัตรและมีความภาคภูมิใจ (โครงการตอเน่ือง)

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ที่ผานกระบวนการจัดการเรียน ตอเน่ือง)

การสอนจาก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลปาติ้ว

3 โครงการสนับสนุนคาใช เพื่อสนับสนุนคาใชจายในการ  -ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 744,800         744,800     744,800     100%  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล กองการศึกษา 

จายการบริหารสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา ดังน้ี ทต.ปาติ้ว 1,2 ตําบลปาติ้ว 1,2 ไดรับการ
จัดสรร

(โครงการตอเน่ือง)

 -คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนา  -คาใชจายในการสนับสนุน งบประมาณในดานอาหาร
กลางวัน เด็กเล็ก ทต.ปาติ้ว การเรียนฟรี 15-17 ป เพียงพอ

 -คาใชจายในการพัฒนาครูผู  -ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กไดรับ

ดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การพัฒนาความรู

4 โครงการติดตั้งอินเตอรเน็ตชุมชน เพื่อใหบริการอินเตอรเน็ตในชุมชนในเขต  -ติดตั้งระบบอินเตอรเน็ตในเขต 100,000         - - ประชาชนในเขต  -ประชาชนในเขตเทศบาล สป.

เทศบาลตําบลปาติ้ว เทศบาล เทศบาลมีชองทาง ไดรับรูขาวสารและมีชองทาง

 -จัดหาอุปกรณจัดเก็บ Log File ในการศึกษา การศึกษาเรีนยรูเพิ่มมากขึ้น

ระบบเครือขายแบบที่ 1 เรียนรูเพิ่มมากขึ้น

จํานวน 1 เคร่ือง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แนวทางการพัฒนาสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ และทั่วถึง

ผ.01

เทศบาลตําบลปาติ้ว

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็ง ของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท.จังหวัดยโสธร  ที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและสรางความเปนธรรมในสังคม

12

งบประมาณและที่ผานมา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 KPI จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

5 โครงการสนับสนุนพัฒนา เพื่อเปนการแบงเบาภารคาใชจาย จัดซื้อชุดนักเรียนและชุดกีฬา 60,000 60,000 60,000 100% สามารถแบงเบาภาระดาน กองการศึกษาฯ

คุณภาพผูเรียน เกี่ยวกับการศึกษาแกผูปกครอง ใหกับเด็กเล็กของศูนยพัฒนา คาใชจายในดานการศึกษา
ใหกับเด็กเล็กเทศบาลตําบลปาติ้ว ผูปกครองและเด็กเล็กของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กแตงกาย

เปนระเบียบเรียบรอย

6 โครงการบริหารงานหองสมุด  - เพื่อจัดหาหนังสือสําหรับอาคาร  - จัดหาหนังสือประเภทตางๆ 180,000 180,000 180,000 100%  -นักเรียนนักศึกษา ตลอดจน กองการศึกษาฯ

ไอทีและศูนยเรียนรูชุมชน หองสมุดI.T และศูนยเรีนยรูชุมชน ประชาชนทั่วไปไดเขามา

ศึกษาคนควา

 - เทศบาลมีแหลงเรียนรูเพิ่มขึ้น

7 โครงการจัดหาบุคลากรทาง เพื่อใหนักเรียนมีความรู  สามารถอาน จัดหาบุคลากรสอนวิชาภาษา 200,000 200,000 200,000 100% นักเรียนในเขตเทศบาลมีผล กองการศึกษาฯ

การศึกษา เขียน พูด ภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี คอมพิวเตอรและวิชา
ภาษาอังกฤษ

สัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ร.ร.ปาติ้วโพธา

ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลปาติ้ว

8 โครงการจัดทําแผนการศึกษา เพื่อจัดทําแผนการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลปาติ้ว

จัดทําแผนการศึกษา 30,000          30,000       30,000       ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กมีแผนการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีแผนการ
ศึกษา

กองการศึกษาฯ

9 โครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 10,000          10,000       10,000       มีแหลงเรียนรู เด็กเล็กมีแหลงเรียนรูเพิ่มขึ้น กองการศึกษาฯ

แหลงเรียนรูและการศึกษา แหลงเรียนรูและการศึกษา มีแหลงเรียนรูและการศึกษา เพิ่มขึ้น

ตามอัธยาศัย ตามอัธยาศัย ตามอัธยาศัย

10 โครงการวันไหวครู เพื่อสงเสริมใหเด็กเล็กมีความออนนอม จัดกิจกรรมวันไหวครู 2,000 2,000 2,000 100% เด็กนักเรียนไดสํานึกใน กองการศึกษาฯ

เคารพครูบาอาจารย บุญคุณของครู

11 โครงการจัดประชุมผูปกครอง เพื่อใหผูปกครองไดแสดงความคิดเห็น จัดประชุมผูปกครอง 2,000 2,000 2,000 100% ผูปกครองไดทราบนโยบายผู กองการศึกษาฯ

รวมกับครูผูดูแลเด็ก/ศูนย1,2 ภาคเรียนละ 1 ครั้ง บริหารในการบริหารศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

งบประมาณและที่มา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 KPI จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

12 จัดหาอาหารเสริมนม เพื่อใหนักเรียนไดรับประทานอาหาร จัดหาอาหารเสริม(นม)ใหกับ 590,080         590,080     590,080     100% นักเรียนมีสุขภาพดีและลด กองการศึกษาฯ

ที่มีประโยชน นักเรียนร.ร.อนุบาลปาติ้วฯและ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1,2

อัตรานักเรียนที่ขาดสารอาหาร  (โครงการตอเน่ือง)

ในโรงเรียน

13 โครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเสริมสรางพัฒนาการเรีนยรู ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนย 1,2 15,000 - - สามารถเสริม สามารถเสริม กองการศึกษาฯ

เทิดไทองคราชันย และนิสัยรักการอานของเด็กปฐมวัย สรางพัฒนาการ สรางพัฒนาการ รพ.ปาติ้ว

เรียนรูและนิสัย เรียนรูและนิสัย

รักการอาน รักการอาน

14 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถาน นักเรียนของศูนยพัฒนา 60,000          60,000       60,000       100% นักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กล็ก กองการศึกษาฯ

ในการบริหารจัดการศึกษา ศึกษา ดังน้ี เด็กเล็ก ศูนย 1,2  ทต.ปาติ้ว ไดรับสนับสนุนคา
 -คาเครื่องแบบนักเรียน เคร่ืองแบบนักเรียนครบทุกคน

15 โครงการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาอยางตอเน่ือง เด็กนักเรียนในเขตเทศบาล 200,000 200,000 200,000 นักเรียนในเขตเทศบาลไดรับ กองการศึกษาฯ

เทศบาลตําบลปาติ้ว และเพื่อพัฒนาการศึกษาระดับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาบตําบลปาติ้ว

ไดรับการพัฒนาในดานการศึกษา การพัฒนาดานการศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพ

เปนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ

16 โครงการกอสรางหองน้ําอาคารหองสมุด
 ศูนยไอทีและเรียนรูชุมชน ม.5 ต.โพธิ์
ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร

เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับผูรับบริการ
อาคารหองสมุดฯ

กอสรางหองน้ํา จํานวน 1 แหง 
(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล
ปาติ้วกําหนด)

250,000         -           -           กอสรางหองน้ํา 
จํานวน 1 แหง

ประชาชนที่เขารับบริการ
ไดรับความสะดวก หองน้ํา
สะอาด ถูกหลักสุขาภิบาล

- กองชาง/กอง
การศึกษาฯ

14

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 KPI จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

17 โครงการกอสรางสระวายน้ําศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลปาติ้ว ศูนย 2

เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรูใหกับนักเรียนของ
ศูนยพัฒนาเด็กเทศบาลตําบลปาติ้ว

กอสรางสระวายนํ้าจํานวน 1 
สระ(ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลปาติ้วกําหนด)

300,000         - - สระนํ้าจํานวน 1 
สระ

นักเรียนมีทักษะการเรียนรู
เพิ่มมากขึ้น

กองการศึกษาฯ
กองชาง

18 โครงการกอสรางโครงหลังคาอเนก
ประสงค ระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลตําบลปาติ้ว1,2

เพื่อกอสรางโครงหลังคาอเนก
ประสงค ระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1,2 
สําหรับเปนสถานที่จัดกิจกรรมของศูนย
พัฒนาเด็กเทศบาลตําบลปาติ้ว 1,2

กอสรางโครงหลังคาเหล็ก
อเนกประสงค ระหวางศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 1,2(ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลปาติ้ว
กําหนด)

500,000         - - โครงการหลังคา
เหล็ก
อเนกประสงค 
จํานวน 1 แหง

เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลปาติ้ว 1,2 มี
สถานที่จัดกิจกรรมตางๆ

กองการศึกษาฯ
กองชาง

19 โครงการจัดหายานพาหนะสวนกลาง
ของกองการศึกษาฯ

เพื่อจัดหายานพาหนะสวนกลางกอง
การศึกษาฯ

จัดหารถบรรทุก 6 ลอ  จํานวน 1
 คัน

1,500,000 - - รถจํานวน 1 คัน กองการศึกษาฯ มีรถสวน
กลางสําหรับใชในงาน
/กิจกรรมตางๆ

กองการศึกษาฯ

งบประมาณและที่มา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 KPI จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการจัดการแขงขันกีฬา เพื่อสนับสนุนและสงเสริมเยาวชน  - จัดใหมีการแขงขันกีฬาเยาวชน 100,000 100,000 100,000 จัดกิจกรรมแขงขัน เยาวชนและประชาชนหันมา กองการศึกษาฯ

และประชาชนเห็นความสําคัญในการ กีฬาชุมชน ฯลฯ กีฬา สนใจและเลนกีฬามากขึ้น มี

เลนกีฬาและและมีความรู มีทัศนคติที่ดี  -จัดตั้งชมรมกีฬา สุขภาพแข็งแรงและสามารถ

ในการเลนกีฬา  -จัดใหมีการแขงขันกีฬา เปนตัวแทนของเทศบาล

เขารวมการแขงขันกีฬา

ประเภทตางๆได

2 โครงการจัดงาน เพื่อเปนการสงเสริมใหเด็กรูจัก จัดกิจกรรมในวันเด็กแหงชาติ 20,000 20,000 20,000 จัดกิจกรรมวัน เด็กไดรับความรู ความบันเทิง กองการศึกษาฯ

วันเด็กแหงชาติ การใชชีวิตในสังคม  สามารถปรับตัวเอง 1 ครั้ง เด็ก1ครั้ง/ป เปนเด็กดีมีคุณธรรม สรางสรรค

ใหอยูรวมกับคนอื่นไดอยางมีความสุข สิ่งที่ดีงามและเปนประโยชนตอ

และแสดงออกในกิจกรรมที่สรางสรรค ประเทศชาติ

และใหความรูความบันเทิง

3 โครงการแขงขันกีฬาภายใน เพื่อสงเสริมใหพนักงานเทศบาล จัดกิจกรรมแขงขันกีฬาภายใน 10,000 10,000 10,000 จัดกิจกรรมแขงขัน คณะผูบริหาร  พนักานเทศบาล

เทศบาลตําบลปาติ้ว คณะผูบริหาร และพนักงานจางได หนวยงานเทศบาล กีฬาภายใน และพนักงานจางมีความรัก กองการศึกษาฯ

เลนกีฬาเพื่อสรางความสัมพันธ 1ครั้ง/ป ความสัมพันธอันดีระหวางกัน

อันดีระหวางหนวยงาน

4 สนับสนุนอุปกรณกีฬา เพื่อเปนการสงเสริมให พื้นที่รับผิดชอบของ 300,000 300,000 300,000 ชุมชนในเขตเทศบาล ประชาชนไดใชเวลาวางในการ กองการศึกษาฯ

เคร่ืองออกกําลังกายใหแก ประชาชนไดเลนกีฬา เทศบาลทั้ง  6  ชุมชน มีวัสดุอุปกรณ ออกกําลังกาย เลนกีฬา

ชุมชนและสวนสาธารณะ  และออกกําลังกาย จํานวน 3ชุด กีฬาและเครื่อง และหางไกลยาเสพติด

ออกกําลังกาย

16

งบประมาณและที่มา

แนวทางการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 KPI จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

5 โครงการแขงขันกีฬาเด็ก เพื่อเปนการสงเสริมใหนักเรียน จัดการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนา 8,000 8,000 8,000 จัดกิจกรรม นักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ

ปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดเลนกีฬา เด็กเล็กเทศบาลตําบลปาติ้ว 1,2 1ครั้ง/ป ไดเขารวมแขงขันกีฬา

รูรักสามัคคี มีน้ําใจเปนนักกีฬา รูรักสามัคคี มีน้ําใจเปนนักกีฬา

6 โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวม เพื่อสงเสริมใหผูบริหาร สมาชิกสภาฯ จัดสงนัดกีฬาเขารวมการแขงขัน 50,000 50,000 50,000 หนวยงาน ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ สํานักปลัดฯ

แขงขันกีฬาทองถิ่น ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง ในสังกัด กีฬาทองถิ่นทองที่สัมพันธ ทองถิ่น อ.ปาติ้ว ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง

ทองที่สัมพันธ อปท. ในเขตอ.ปาติ้ว เกิดปฏิสัมพันธ รวมกันแขงขัน ในสังกัดอปท. ในเขตอ.ปาติ้ว

ในการประสานงานและสรางความ กีฬา เกิดปฏิสัมพันธในการประสาน

สามัคคีระหวางกัน งานและสรางความสามัคคี

ระหวางกัน

7 โครงการปรับปรุงพื้นสนาม และรั้วเหล็ก
โปรง สนามฟุตซอลหลังตลาดสดเทศบาล

เพื่อสงเสริมใหประชาชนหันมาเลนกีฬา ใช
เวลาวางใหเปนประโยชน หางไกลยาเสพติด

ปรับปรุงพื้นสนามฟุตซอลใหได
มาตรฐาน, จัดทํารั้วเหล็กโปรง
รอบสนาม

         300,000 -           -            - ปรับปรุงพื้น
สนาม
 - จัดทํารั้วเหล็ก
โปรง

ประชาชนในเขตเทศบาลมี
สถานที่ออกกําลังกายที่ได
มาตรฐาน มีความปลอดภัย

- กองชาง

8 โครงการกอสรางสวนสุขภาพและ
ปรับปรุงภูมิทัศนสระนํ้าบริเวณหนา
โรงเรียนปาติ้ววิทยา

เพื่อเปนที่พักผอนหยอนใจและเปนสถานที่
ออกกําลังกายของประชาชน

กอสรางสวนสาธารณะและ
ปรับปรุงภูมิทัศนสระนํ้าบริเวณ
หนาโรงเรียนปาติ้ววิทยา
 (ตามแบบแปลน ทต.ปาติ้ว
กําหนด)

2,000,000      2,000,000   2,000,000   เทศบาลมีสถานที่
พักผอนและออก
กําลังกายเพิ่มขึ้น

ประชาชนในเขตเทศบาลมี
สถานที่พักผอนหยอนใจและ
สถานที่ออกกําลังกาย

- กองชาง
- สวนกลาง

9 โครงการกอสรางลานกีฬาอเนกประสงค เพื่อสงเสริมใหประชาชนหันมาเลนกีฬา ใช
เวลาวางใหเปนประโยชน หางไกลยาเสพติด

กอสรางลานกีฬา, สนามฟุตซอล       8,000,000 8,000,000   8,000,000   กอสรางสนามกีฬา
 สนามฟุตซอล 
จํานวน 3 แหง

ประชาชนในเขตเทศบาลมี
สถานที่ออกกําลังกายเพิ่มข้ึน

- กองชาง
- สวนกลาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 KPI จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1  โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัย  - เพื่อใหหญิงตั้งครรภไดรับการ   - สนับสนุนอาหารเสริม 30,000 30,000 30,000 หญิงตั้งครรภ  - หญิงตั้งครรภคลอดบุตร  กองสาธารณสุขฯ

แมและเด็ก  ฝากครรภครบตามเกณฑที่  หญิงตั้งครรภ / ไดรับการ  อยางปลอดภัยทุกราย อสม./

 กําหนด  สนับสนุนสตรีคลอดบุตรใหม ฝากครรภ  แมและเด็กมีสุขภาพแข็งแรง กองทุน สปสช.

ครบตามเกณฑ สมบูรณและไดรับเงิน (โครงการตอเน่ือง)

2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อพัฒนาความรูของ อสม.  - อบรม อสม.ในเขตเทศบาล 100,000 50,000 100,000 อสม.ไดรับการ งานสาธารณสุขมูลฐานได  กองสาธารณสุขฯ

ดานสาธารณสุข และงานสาธารณสุขมูลฐาน    จํานวน 1 รุน พัฒนาความรู รับการพัฒนาไปสูระบบที่ดี อสม./

 - จัดกิจกรรมดานสาธารณสุข สงผลใหเกิดการพัฒนา กองทุน สปสช.

   อื่น ๆ คุณภาพชีวิตของประชาชน (โครงการตอเน่ือง)

3 โครงการรณรงคปองกัน เพื่อลดอัตราการเกิด  - ฉีดพนหมอกควันกําจัดยุงลาย 50,000 50,000 50,000 ลดอัตราการโรค  อัตราการเกิดโรคไขเลือด- กองสาธารณสุข

โรคไขเลือดออก โรคไขเลือดออกในชุมชน  ทําลายแหลงเพาะพันธุยุง ไขเลือกออก ออกในชุมชนลดลง อสม.

 โดยการฉีดพนกําจัดยุง (โครงการตอเน่ือง)

 - สนับสนุนอุปกรณใหชุมชน

 ในเขตเทศบาลใชกําจัดยุง

4 โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบา เพื่อปองกันการระบาดของ  -   ฉีดวัคซีนสุนัขและแมวทุกตัว 30,000 30,000 30,000 ไมมีการระบาด  ประชาชนปลอดภัยจาก กองสาธารณสุข

โรคพิษสุนัขบา  ที่มีในทุกชุมชนในเขตเทศบาล ของโรคพิษ โรคพิษสุนัขบา อสม.

 -  ทําหมันสุนัขและแมว สุนัขบา (โครงการตอเน่ือง)

 ในชุมชนในเขตเทศบาล

 - กําจัดสุนัข/แมวจรจัด

5 โครงการควบคุมโรคระบาด เพื่อปองกันโรคระบาดที่เกิดขึ้น  รวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยว 20,000 20,000 20,000 ไมเกิดโรคระบาด ประชาชนปลอดภัยจากโรค กองสาธารณสุข

ในชุมชน(ตามชวงที่ระบาด) ในชุมชนเชน  โรคอุจจาระรวง  ของ/ของชุมชนในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาล ระบาดตางๆที่ระบาดในชุมชน อสม.

โรคไขหวัดสายพันธใหม โรคไขหวัดนก  ทําลายแหลงแพรเชื้อทุกชนิด/

ฯลฯ  ตามชวงที่ระบาด เฝาระวังการ ระบาดของโรค

แนวทางการพัฒนา สงเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 KPI จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

6 โครงการอนามัยโรงเรียน เพื่อสงเสริมสุขภาพใหกับนักเรียนใน ตรวจสุขภาพนักเรียนในเขต 10,000 10,000 10,000 นักเรียนมี นักเรียนในเขต ทต.ปาติ้ว  กองสาธารณสุขฯ/

โรงเรียน เทศบาลตําบลปาตื้ว สุขภาพ มีสุขภาพที่สมบูรณแข็งแรง กองทุน สปสช.

แข็งแรง

7 โครงการตรวจคัดกรองเบาหวาน เพื่อตรวจคัดกรองเบาหวานและ ประชาชนอายุ 35 ปขึ้นไป 10,000 10,000 10,000 บุคคลที่มีอายุ - รอยละ 65 ของประชากรอายุ กองสาธารณสุข/

และความดันโลหิตสูง ความดันโลหิตใหกับประชาชนอายุ ในเขต ทต.ปาติ้ว 35 ป ขึ้นไป  35 ปขึ้นไป ไดรับการตรวจ รพ.ปาติ้ว/สปสช.

 35 ป ขึ้นไป ตองไดรับการ คัดกรองเบาหวานและความดัน

ตรวจคัดกรอง โลหิตสูงตามมาตรฐาน

เบาหวาน-

ความดัน

8 โครงการควบคุมโรควัณโรค / เพื่อควบคุมปองกันโรควัณโรคและ - ผูนําหมูบาน กรรมการหมูบาน 10,000 10,000 10,000 ผูปวยวัณโรค  - อัตราการรักษาหายขาด กองสาธารณสุข/

โรคเอดสในชุมชน ติดตามเยี่ยมผูปวยวัณโรคและ ผูสัมผัส จํานวน 50 คน โรคเอดสไดรับ รอยละ 85 รพ.ปาติ้ว/สปสช.

โรคเอดส ในเขต ทต.ปาติ้ว การดูแลที่บาน  - อัตราการขาดยานอยกวา

รอยละ 5

 - ผูปวยวัณโรคและโรคเอดส
ไดรับการดูแลที่บานทุกคน

9 โครงการตรวจคัดมะเร็ง เพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 1. สตรีกลุม 35,40,45,50,55, 30,000 30,000 30,000 สตรีกลุมเปา รอยละ 60 ของสตรี ไดรับ กองสาธารณสุข/

ปากมดลูก/มะเร็งเตานม มะเร็งเตานม 60 ป หมายไดรับการ การตรวจมะเร็งปากมดลูก รพ.ปาติ้ว/สปสช.

 ในสตรีกลุมเปาหมาย 2. สตรีอายุ 30-34,36-39, ตรวจมะเร็ง

41-44 ป ปากมดลูก

10 โครงการสงเสริมสุขภาพจิต เพื่อสงเสริมสุขภาพจิตของผูสูงอายุ ผูสูงอายุในเขตเทศบาลทั้ง 30,000 30,000 30,000 ผูสูงอายุไดรับ ผูสูงอายุไดรับการดูแล กองสาธารณสุขฯ

ผูสูงอายุ และใหความสําคัญตอผูสูงอายุ 6 ชุมชนเขารวมกิจกรรม การดูแล เอาใจใสและสังคมไมทอดทิ้ง

เปนการเชิดชูเกียรติตอผูมีพระคุณ

งบประมาณและที่มา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 KPI จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

11 โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ เพื่อสงเสริมใหประชาชนไดออกกําลังกาย
โดยการเตนแอโรบิค

ประชาชนในเขตเทศบาล 30,000 30,000 30,000 ประชาชนไดออก
กําลังกาย

ประชาชนไดออกกําลังกาย
อยางตอเนื่องและมีสุขภาพ

 กองสาธารณสุขฯ

รางกายที่สมบูรณแข็งแรง

12 โครงการพัฒนาระบบบริการ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ อุดหนุน อสม. ในเขตเทศบาล 90,000          90,000       90,000       อสม.มีความ การดําเนินงานของ อสม. กองสาธารณสุขฯ

สาธารณสุข อสม. ในชุมชนของเทศบาล จํานวน 6 ชุมชนๆละ 15,000.- . เขมแข็ง  มีความเขมแข็ง

13 โครงการจัดตั้งศูนยสาธารณสุข เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาล ศูนยสุภาพชุมชน 1 แหง/ชุมชน 100,000 - - มีศูนยบริการ ประชาชนในเขตเทศบาลมี กองสาธารณสุขฯ

มูลฐานชุมชน มีศูนยบริการสาธารณสุขเบื้องตน สุขภาพเบื้องตน สุขภาพดีถวนหนา

14 โครงการรับบริจาคโลหิต อ.ปาติ้ว เพื่อใหสงเสริมใหประชาชน อุดหนุนเงินงบประมาณใหกับ 10,000 10,000 10,000 สงเสริมการ มีผูมาบริจาคโลหิตตาม
เปาหมาย

ที่ทําการปกครอง

จ.ยโสธร ออกมาบริจาคโลหิต อ.ปาติ้ว บริจาคโลหิตล ที่วางไว อ.ปาติ้ว

15 โครงการรณรงคและสงเสริมการ เพื่อสงเสริมใหขาราชการและพนักงาน ขาราชการและลูกจางเทศบาล 5,000            5,000        5,000        ขาราชการและ ขาราชการและลูกจางมีสุขภาพ กองสาธารณสุขฯ

ตรวจสุขภาพประจําป ไดตระหนักถึงความสําคัญของการตรวจ
สุขภาพประจําป

ลูกจางไดรับการ
ตรวจสุขภาพ
ประจําทุกป

ดีถวนหนา รูทันโรคและรักษา
ไดทันทวงที

กองทุน สปสช.

16 โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพผูสูงอายุ เพื่อใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผูสูงอายุในเขตเทศบาล 10,000 10,000 10,000 100% ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตและ
ความเปนอยูที่ดี

กองการศึกษฯ

งบประมาณและที่มา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 KPI จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 ใหการสงเคราะหผูสูงอายุ ผูพิการ เพื่อใหผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส  - ใหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 100% ผูสูงอายุและผูดอยโอกาสใน กองการศึกษาฯ

 ผูปวยเอดสและผูดอยโอกาส และผูดอยโอกาสในสังคม ผูพิการผูปวยเอดสและ  เขตเทศบาลไดรับเบี้ยยังชีพ  โครงการตอเนื่อง

ไดรับเบี้ยยังชีพหรือเงิน ผูดอยโอกาสในชุมชนในเขต  หรือชวยเหลือคาครองชีพ

ชวยเหลือตางๆ เทศบาลทุกเดือน(ตลอดป)

2  โครงการสงเคราะหศพผูยากไร  เพื่อชวยเหลือคาทําศพ  ชวยเหลือคาทําศพครอบครัว 50,000 50,000 50,000 100%  ครอบครัวผูเสียชีวิตและ กองการศึกษาฯ

 ครอบครัวผูเสียชีวิตและมีฐานะ  ผูเสียชีวิตและมีฐานะยากจน  มีฐานะยากจนไดรับความ  โครงการตอเนื่อง

 ยากจน  ในเขตเทศบาล  ชวยเหลือคาทําศพ

3 โครงการบานมั่นคงเพื่อคนยากจน เพื่อสรางความมั่นคงใหกับผูมีฐานะยากจน 
ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 - กอสรางบานหรือปรับปรุง 
ซอมแซมที่อยูอาศัยใหกับผูที่มี
 ฐานะยากจนในเขตเทศบาล

80,000 80,000 80,000 ปละ 1 ราย  ผูที่มีฐานะยากจนในเขต 
เทศบาล
มีบานเรือนหรือ ที่อยูอาศัย
 มีความมั่นคง และมีความ
เปนอยูที่ดีขึ้น

กองการศึกษาฯ

4 โครงการจัดหาเคร่ืองนุงหม เพื่อใหผูสูงอายุ,ผูพิการ,ผูดอยโอกาสและ  -จัดหาเครื่องนุงหมกันหนาว 100,000 100,000 100,000 100% ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส กองการศึกษา

กันหนาวใหกับผูสูงอาย,ุผูพิการ ผูยากไรในเขตเทศบาลมีเครื่องนุงหม ใหกับผูสูงอายุ ผพิการ ผูดอยโอกาส และผูยากไรในเขตเทศบาล

และผูยากไรในเขตเทศบาล กันหนาวที่เพียงพอ และผูยากไรในเขตเทศบาล มีคุณภาพชีวิตที่ดี

5 สมทบกองทุนสวัสดิการในชุมขน  - สมทบกองทุนสวัสดิการในชุมชน  -สมทบกองทุนสวัสดิการ 180,000 180,000 180,000 กองทุนมีความ สมาชิกในกลุมไดรับสวัสดิการ กองการศึกษา

ในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาล ผูสูงอายุและผูดอยโอกาส เขมแข็ง อยางถวนหนา โครงการตอเน่ือง

เทศบาลตําบลปาติ้ว, กองทุน

สวัสดิการชุมชน ม.5 ออมวัน

ละบาท ฯลฯ

แนวทางการพัฒนา สงเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 KPI จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการฝกอบรมเยาวชน
ปองกันและแกไข ปญหายา
เสพติดในชุมชนในเขตเทศบาล
ตําบลปาติ้ว

 -เพื่อฝกอบรมใหความรูเยาวช
นเกี่ยวกับยาเสพติด
 - จัดกิจกรรมสรางความสามัคคี

 -ใหความรูโทษภัยของยา
เสพติด
 -กับกลุมเด็กเยาวชน 
จํานวน50คน

70,000 70,000 70,000 ปญหายาเสพติด
ในเขตเทศบาล
ลดลงหรือไมมี

 - เยาวชนหางไกลจากยาเสพ
ติด
 -  ลดปญหายาเสพติดในชุมชน
 - เยาวชนเกิดความรักใคร
สามัคคีกลมเกลียวกัน

สํานักปลัดฯ

2 โครงการปองกันและ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย อุดหนุนเงินงบประมาณใหกับ 20,000 20,000 20,000 ปญหายาเสพติด ปญหายาเสพติดในเขตเทศบาล อําเภอปาติ้ว

แกไขปญหายาเสพติด ปฏิบัติการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด อ.ปาติ้ว ในเขตเทศบาล ลดลงหรือไมมี

อําเภอปาติ้ว ตามวัตถุประสงคที่วางไว ลดลงหรือไมมี

3 โครงการกิจกรรมเดินรณรงค  -เพื่อจัดกิจกรรมเดินรณรงควันตอตาน  -สวนราชการ/นักเรียนนักศึกษา 10,000 10,000 10,000 ปญหายาเสพติด ประชาชนไดทราบถึงโทษภัย สํานักปลัดฯ

วันตอตานยาเสพติดโลก ยาเสพติด กลุมพลังมวลชน ในเขตเทศบาล ของยาเสพติด

(26 มิถุนายน) ลดลงหรือไมมี

4 โครงการหมูบานตนแบบปลอด  -ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน  -ประชาชนในเขตเทศบาล 50,000 50,000 50,000 ปญหายาเสพติด  -ปญหายาเสพติดในชุมชน สํานักปลัดฯ

สารเสพติด ชุมชนเขตเทศบาล ในเขตเทศบาล ลดลง

 -ตรวจสารเสพติดในชุมชน ลดลงหรือไมมี  -เปนหมูบานนํารองตนแบบ
ปลอดยาเสพติด

 -แกไขปญหายาเสพติดในหมูบาน

5 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติด

เพื่อสงเสริมการบําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติด
และสงเสริมอาชีพใหผูผานการบําบัดฟนฟู

จัดสงผูติดยาเสพติดเขารับ
การบําบัดฟนฟู และสงเสริม
อาชีพตามที่ ศป.ปส.อ.ปาติ้ว
 คัดกรองรายชื่อ

30,000 - - ปญหายาเสพติด
ลดลง

ปญหายาเสพติดในเขต
เทศบาลลดลง

สํานักปลัดฯ
เงินอุดหนุน
ทั่วไประบุ
วัตถุประสงค

 

22

งบประมาณและที่มา

แนวทางการพัฒนา การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน



แนวทางการพัฒนาสงเสริม สนับสนุน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 KPI จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ฝกซอมแผนปองและบรรเทา  - เพื่อฝกซอมแผนฯใหกับงานปองกันฯ จนท.งานปองกันฯและอปพร. 15,000 15,000 15,000 จนท.อปพร.  - จนท. อปพร. มีความ สํานักปลัดฯ

สาธารณภัย และอปพร.ในเขตเทศบาลฯ ในเขตเทศบาล  มีความพรอม พรอมในการปฏิบัติงาน

 -รวมกับหนวยงานตางๆ ในอําเภอปาติ้ว จํานวน 100  คน ในการปฏิบัติงาน  - ประชาชนไดรับความ

อุนใจและมีความปลอด

ภัยในชีวิตและทรัพยสิน

2  โครงการกิจกรรมวัน อปพร.  เพื่อใหประชาชนไดเล็งเห็นความ  - สมาชิก อปพร.เขารวม 20,000 20,000 20,000 สมาชิก อปพร.  สมาชิก อปพร.เกิดความ สํานักปลัดฯ

 สําคัญของ อปพร.  กิจกรรมวัน อปพร. และประชาชน  รักความสามัคคีในหมู

จํานวน 80 คน ทั่วไปเห็นความ  คณะมีความพรอมในการ

 - คัดเลือกสมาชิก อปพร. สําคัญของ อปพร.  ปฏิบัติหนาที่ สามารถ

ดีเดน เรียกปฏิบัติหนาที่ไดตลอด

เวลา เม่ือมีเหตุฉุกเฉิน

3 โครงการจัดหาน้ําอุปโภคบริโภค  -เพื่อจัดหานํ้าอุปโภคบริโภค  -ปรับปรุงบอบาดาลในเขต 100,000 100,000 100,000 ปญหาภัยแลง ประชาชนในเขตเทศบาล สํานักปลัดฯ

 ปองกันและแกไขปญหาภัยแลง ปองกันและแกไขปญหาภัยแลง เทศบาล ไดรับการแกไข มีนํ้าใชอยางเพียงพอ

 -จัดหาปมนํ้าและถังนํ้าเพื่อ

กักเก็บน้ํา

4 โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเปดโลกทัศนใหอปพร.และผูปฏิบัติ  - ฝกอบรมและทัศนศึกษา 150,000 150,000 150,000 เจาหนาที่และ เจาหนาที่และ อปพร. สํานักปลัดฯ

ของ อปพร. เทศบาลตําบลปาติ้ว งานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณ-  ดูงาน ใหกับ อปพร. อปพร.มีความรู มีความรูเกียวกับเกี่ยวกับ

ภัยใหมีความรูมากยิ่งขึ้น ทต.ปาติ้ว เกี่ยวกับการ การปองกันภัยตางๆ

ปองกันภัยตางๆ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 KPI จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการปองกันและ เพื่อปองกันและบรรเทาภัยหนาว ชวยเหลือผูประสบภัยหนาว 100,000         100,000     100,000     ราษฎรไดรับการ ราษฎรไดรับการชวยเหลือ สํานักปลัดฯ

บรรเทาภัยหนาว ใหแกประชาชนภายในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว ชวยเหลืออยาง อยางทั่วถึงและพัฒนา

ทั่วถึง คุณภาพชีวิต

6 โครงการปองกันและแกไขปญหา เพื่อปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมขัง  -ขุดลอกทอระบายนํ้า 100,000         100,000     100,000     ไมมีปญหาน้ํา ไมมีปญหาน้ําทวมขัง สํานักปลัดฯ

น้ําทวมขังในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาล  -จัดหากระสอบทรายทําเปน ทวมขังในเขต ในเขตเทศบาล

แนวกั้น เทศบาล

7 โครงการฝกอบรมทบทวน อปพร.  - เพื่อฝกอบรม/ทบทวน อปพร. อปพร. เทศบาลตําบลปาติ้ว  100,000 100,000 100,000 อปพร.มีความ  อปพร. ฯ มี สํานักปลัดฯ

เทศบาลตําบลปาติ้ว ใหมีความรูความเขาใจในการ จํานวน 80 คน  จํานวน 3 วัน พรอมในการ มีความพรอมในการ-

ปฏิบัติปองกันฯ ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานอยูเสมอ

8. จัดหาครุภัณฑประจําศูนย อปพร. เพื่อจัดหาครุภัณฑประจําศูนย อปพร.  -เตียงนอน 2 ชั้น จํานวน 2 35,000 - - อปพร.มีความ อปพร. มีความพรอมอยู สํานักปลัดฯ

เทศบาลตําบลปาติ้ว เทศบาลตําบลปาติ้ว เตียงๆละ 3,500.-บาท พรอมในการปฏิบัติ เสมอในการปฏิบัติงาน

 -เคร่ืองปรับอากาศขนาด 18000 งาน

บีทียู จํานวน 1 เคร่ืองๆละ

 28,000.-บาท

9 จัดหาครุภัณฑตางๆเครื่องดับเพลิง เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน  -จัดหาวงลอสําหรับติดตั้งบน 40,000 - - สามารถชวยเหลือ สามารถชวยเหลือ สํานักปลัดฯ

เพื่อติดตั้งประจํารถบรรทุกน้ําของ รถบรรน้ํา จํานวน 1 อัน 30,000.- ผูประสบภัยได ผูประสบภัยได

เทศบาล  -จัดหาเครื่องดับเพลิงไฟฟา ทันทวงที ทันทวงที

แบบสะพายหลังชนิดมอเตอร

ขนาดความจุ 20 ลิตร จํานวน

2 เคร่ือง ๆละ 5,000.-บาท

เปนเงิน 10,000.-บาท
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 KPI จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

10. จัดหาครุภัณฑการเกษตร เพื่อจัดหาเครื่องสูบน้ํา สระน้ําดานขาง จัดหามอเตอรไฟฟา  สูบน้ําได 20,000 - - สามารถปองกัน สามารถปองกันและ สํานักปลัดฯ

โรงเรียนปาติ้ววิทยา 1,500 ลิตรตอนาที และแกไขปญหา แกไขปญหาภัยแลง

เพื่อปองกันและแกไขปญหาภัยแลง จํานวน 1 เคร่ืองๆละ 20,000.- ภัยแลงในเขต ในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว

และรองรับปญหาการขาดแคลนนํ้า เทศบาลตําบล ได

ในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว ปาติ้วได

11 จัดหาวัสดุเคร่ืองแตงกายผูปฏิบัติงาน เพื่อจัดหาเครื่องแตงกายใหกับผูปฏิบัติงาน จัดหาเครื่องแตงกายใหกับผู 50,000 - - ผูปฏิบัติงานดาน ผูปฏิบัติงานดาน สํานักปลัดฯ

ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงานดานการปองกันและ การปองกันและ การปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล บรรเทาสาธารณภัย บรรเทาสาธารณภัย

ตําบลปาติ้ว มีชุดปฏิบัติงานที่ มีชุดปฏิบัติงานที่

เหมาะสมและมี เหมาะสมและมี

ความปลอดภัย ความปลอดภัย

12 โครงการกอสรางอาคารปองกัน เพื่อกอสรางอาคารปองกัน กอสรางอาคารปองกัน - - 9,500,000   อาคาร 1 หลัง เทศบาลมีอาคารปองกันฯ กองชาง

และบรรเทาสาธารณภัย และบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 หลัง เพื่อใหบริการประชาชน สป.

เทศบาลตําบลปาติ้ว เทศบาลตําบลปาติ้ว สวนกลาง

งบประมาณและที่มา
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แนวทางการพัฒนา การรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 KPI จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงการจราจรในเขต เพื่อใหเกิดความเปนระเบียบเรียบ  -ติดตั้งกระจกนูนตามแยก 100,000 100,000 100,000 ไมมีหรืออุบัติเหตุ การจราจรในเขตเทศบาล สํานักปลัดฯ/

เทศบาล รอยของยานยนตในเขตเทศบาล ตางๆ ลดลงในเขต เปนระเบียบเรียบรอย 

เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในชีวิตและ -ติดตั้งไฟโซลาเซลลตามจุดเส่ียง เทศบาล และปลอดภัย

ทรัพยสิน -จัดหาวัสดุอุปกรณดานการ

จราจรเพิ่มเติมเชน  แผงเหล็ก

กรวยจราจร  แผงไฟวาบ

2 โครงการ อปพร.รักษาความ เพื่อรักษาความปลอดภัยและความ  - จัดให อปพร. กูชีพกูภัย 20,000 20,000 20,000 ไมเกิดเหตุ ประชาชนมีความปลอดภัย สํานักปลัดฯ

สงบเรียบรอยในงานประเพณีบุญ สงบเรียบรอยในงานประเพณีบุญเดือนสาม ปฎิบัติหนาที่รักษาความสงบ ทะเลาะวิวาท ในชีวิตและทรัพยสิน

เดือนสาม เรียบรอย จํานวน 2 คืน ในงานประเพณี

3 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง เพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุทาง  -ตั้งจุดตรวจและบริการ 25,000          25,000       25,000       ไมมีหรืออุบัติเหตุ ไมเกิดอุบัติเหตุในชวง สํานักปลัดฯ

ถนน ชวงเทศกาลปใหม 2560 ถนน ชวงเทศกาลปใหม 2560 ประชาชน บริเวณปอมยามหนา ลดลงในชวง เทศกาลปใหม

ร.ร.ปาติ้วรมโพธาภินันทนุกูล เทศกาลปใหม

 -อปพร.ปฏิบัติหนาที่ประจํา

จุดตรวจ

4 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง เพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุทาง  -ตั้งจุดตรวจและบริการ 25,000          25,000       25,000       ไมมีหรืออุบัติเหตุ ไมเกิดอุบัติเหตุในชวง สํานักปลัดฯ

ถนน ชวงเทศกาลสงกรานต 2560 ถนน ชวงเทศกาลสงกรานต 2560 ประชาชน บริเวณปอมยามหนา ลดลงในชวง เทศกาลสงกรานต

ร.ร.ปาติ้วรมโพธาภินันทนุกูล เทศกาลสงกรานต

 -อปพร.ปฏิบัติหนาที่ประจํา

จุดตรวจ

5 โครงการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน เพื่อใหบริการชวยเหลือผูไดรับบาดเจ็บ ผูไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 20,000          20,000       20,000       ประชาชนไดรับ ประชาชนไดรับบริการ สํานักปลัดฯ

จากอุบัติเหตุหรือเจ็บปวยฉุกเฉิน ณ หรือเจ็บปวยฉุกเฉิน ในพื้นที่ บริการรวดเร็ว ไดรวดเร็ว

จุดเกิดเหตุ และสงตอไปรักษา ทต.ปาติ้ว และพื้นที่ใกลเคียง

ที่โรงพยาบาลที่ใกลที่สุด ระยะทาง 10 กม. ไดรับการ

ชวยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุและสงตอ

ไปรักษาที่โรงพยาบาลที่ใกลที่สุด

งบประมาณและที่มา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 KPI จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6 จัดหาไฟหยุดตรวจแบบแบตเตอรี/่ เพื่อจัดหาไฟหยุดตรวจแบบแบตเตอรี่ จัดหาไฟหยุดตรวจแบบ 16,500 - - มีอุปกรณในการ มีอุปกรณในการ สํานักปลัดฯ

ไฟฟา /ไฟฟา แบตเตอรี/่ไฟฟา ปฏิบัติงานที่ ปฏิบัติงานที่

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพ

7 โครงการติดตั้งกลองวงจรปดในชุมชน เพื่อปองกันและรักษาความปลอดภัย ติดตั้งกลองวงจรปดบริเวณจุด 180,000         180,000     180,000     สามารถเฝาระวัง สามารถเฝาระวัง สํานักปลัดฯ

เขตเทศบาลตําบลปาติ้ว ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ภัยในชุมชน และติดตามผู และติดตามผูกระทํา

กระทําผิด ผิดกฎหมายได

กฎหมายได

8 ติดตั้งกลองตรวจจับความเร็ว เพื่อปองกันอุบัติเหตุทางถนน จัดหากลองตรวจจับความเร็ว 1,250,000      - - ติดตั้งกลองตรวจ อุบัติเหตุทางถนนลดลง กองชาง/สป.

จํานวน 1 ชุด จับความเร็ว สภ.ปาติ้ว

จํานวน 1 จุด ปภ.จ.ยโสธร

9 ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร(สี่แยกไฟแดง) เพื่อปองกันอุบัติเหตุทางถนน ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร 2,000,000      - - ติดตั้งสัญญาณ อุบัติเหตุทางถนนลดลง กองชาง/สป.

(สี่แยกไฟแดง) จํานวน 1 จุด ไฟจราจร(สี่แยก สภ.ปาติ้ว

บริเวณสี่แยกหนาศูนย อปพร. ไฟแดง) จํานวน แขวงการทาง

แยกทางไปอําเภอกุดชุม 1 จุด จ.ยโสธร

10 ติดตั้งไฟจํากัดความเร็ว เพื่อปองกันอุบัติเหตุทางถนน ติดตั้งไฟจํากัดความเร็ว 198,000 - - ติดตั้งไฟจํากัด อุบัติเหตุทางถนนลดลง กองชาง/สป.

ทางเขาเขตเทศบาล ความเร็ว จํานวน สภ.ปาติ้ว

จํานวน 2 แหงๆละ 2 แหง แขวงการทาง

99,000.-บาท จ.ยโสธร

11 โครงการติดตั้งกลองวงจรปดในชุมชน เพื่อปองกันและรักษาความปลอดภัย ติดตั้งกลองวงจรปดบริเวณจุด 900,000         - - สามารถเฝาระวัง สามารถเฝาระวัง สํานักปลัดฯ

เขตเทศบาลตําบลปาติ้ว ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ภัยในชุมชน และติดตามผู และติดตามผูกระทํา กรมสงเสริม

กระทําผิด ผิดกฎหมายได การปกครอง

ทองถิ่น
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ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการสาธารณูปโภค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 KPI จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ
1 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 

ถนนเทศบาล 5 ตําบลโพธิ์ไทร 
อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร

เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาลมี
ไฟฟาสาธารณะใชอยางที่ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ถนนเทศบาล
 5 ม.12 จํานวน 6 ตน   
(ตามแบบแปลนการไฟฟาสวนภูมิภาค
จังหวัดยโสธร)

60,000        - - ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ
จํานวน1 สาย 

ประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

- กองชาง
- การไฟฟาฯ 
จ.ยโสธร 

2 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 
ถนนเทศบาล 9 และซอยเทศบาล 
18/2 หมูที่ 12 ตําบลโพธิ์ไทร 
อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร

เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาลมี
ไฟฟาสาธารณะใชอยางที่ทั่วถึง 

โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 
ถนนเทศบาล 9 จํานวน 6 ตน  และ
ซอยเทศบาล 18/2 หมูที่ 12 จํานวน
3 ตน (ตามแบบแปลนการไฟฟาสวน
ภูมิภาคจังหวัดยโสธร)

90,000        - - ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ
จํานวน1 สาย 

ประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

- กองชาง
- การไฟฟาฯ 
จ.ยโสธร 

3 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 
ซอยเทศบาล 4  หมูที่ 12  ตําบลโพธิ์
ไทร อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร

เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาลมี
ไฟฟาสาธารณะใชอยางที่ทั่วถึง 

3. ขยายเขตไฟฟา ซอยเทศบาล 4 ม.
12 จํานวน 3 ตน 
 (ตามแบบแปลนการไฟฟาสวน
ภูมิภาคจังหวัดยโสธร)

30,000        - - ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ
จํานวน1 สาย 

ประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

- กองชาง
- การไฟฟาฯ 
จ.ยโสธร 

4 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 
ซอยเทศบาล 16  หมูที่ 4 ตําบล
โพฑิ์ไทร  อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร

เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาลมี
ไฟฟาสาธารณะใชอยางที่ทั่วถึง 

4. ขยายเขตไฟฟา ซอยเทศบาล 16 ม.
 4  จํานวน 2 ตน
(ตามแบบแปลนการไฟฟาสวนภูมิภาค
จังหวัดยโสธร)

20,000        - - ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ
จํานวน1 สาย 

ประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

- กองชาง
- การไฟฟาฯ 
จ.ยโสธร 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  และการคาการทองเที่ยว

ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท.จังหวัดยโสธร  ที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การสาธารณูปโภค และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

งบประมาณและที่มา

แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง ขยายเขตสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมขนสงและการผังเมือง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 KPI จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ
5 โครงการขยายไหลทาง คสล.

ซอยเทศบาล 4  หมูที่ 4  ตําบลโพธิ์
ไทร  อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร

- เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาล 
มีถนนสําหรับใชคมนาคมไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว
- ถนนในเขตเทศบาลเปนถนน
ปลอดฝุนและไดมาตรฐาน

ขยายไหลทาง คสล. พื้นที่ไมนอยกวา 
292 ตร.ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.   (ตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)

164,500 - - ขยายไหลทาง
จํานวน 1 สาย

- ประชาชนในเขตเทศบาล
 ไดรับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา
- ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและได
มาตรฐาน

- กองชาง

6 โครงการขยายเขตน้ําประปาซอย
เทศบาล 6 ม.5 ตําบลโพธิ์ไทร  
อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร

เพื่อใหเขตเทศบาล มีระบบ
น้ําประปาใชอยางมีประสิทธิภาพ
และทั่วถึง 

วางระบบจายน้ําประปา ซอยเทศบาล 
6 ม.5 ระยะทาง 80 ม.  (ตามแบบ
แปลนการประปาสวนภูมิภาคจังหวัด
อํานาจเจริญ)

100,000      - - ขยายเขต
น้ําประปา
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนในเขตเทศบาลมี
น้ําประปาใชอยางทั่วถึงทุก
ครัวเรือน

- กองชาง
- การประปา 
จ.อํานาจฯ 

7 โครงการขยายเขตน้ําประปาซอย
เทศบาล 5 ม.5 ตําบลโพธิ์ไทร 
อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร

เพื่อใหเขตเทศบาล มีระบบ
น้ําประปาใชอยางมีประสิทธิภาพ
และทั่วถึง 

ขยายเขตประปา ถนนเทศบาล 5
 ม.5 ระยะทาง 200 ม.  (ตามแบบ
แปลนการประปาสวนภูมิภาคจังหวัด
อํานาจเจริญ)

150,000      - - ขยายเขต
น้ําประปา
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนในเขตเทศบาลมี
น้ําประปาใชอยางทั่วถึงทุก
ครัวเรือน

- กองชาง
- การประปา 
อํานาจฯ 

8 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย
เทศบาล 4ม.12  ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว
 จ.ยโสธร

- เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาล 
มีถนนสําหรับใชคมนาคมไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว
- ถนนในเขตเทศบาลเปนถนน
ปลอดฝุนและไดมาตรฐาน

กอสรางถนน คสล. ขนาดผิวจราจร
กวาง 5 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 800 ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลปาติ้ว
กําหนด)

2,400,000    -            -            กอสรางถนน 
คสล. จํานวน 1 
สาย

- ประชาชนในเขตเทศบาล
 ไดรับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
 -ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและได
มาตรฐาน

- กองชาง
- อบจ.

งบประมาณและที่มา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 KPI จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ
9 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย

เทศบาล 13/1 หมู 12 ต.โพธิ์ไทร  อ.
ปาติ้ว   จ.ยโสธร

- เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาล 
มีถนนสําหรับใชคมนาคมไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว
- ถนนในเขตเทศบาลเปนถนน
ปลอดฝุนและไดมาตรฐาน

กอสรางถนน คสล. ขนาดผิวจราจร
กวาง 5 ม. ยาว 127 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 ม. พื้นที่ไมนอยกวา 635 ตร.ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลปาติ้ว
กําหนด)

368,000      -            -            กอสรางถนน 
คสล. จํานวน 1 
สาย

- ประชาชนในเขตเทศบาล
 ไดรับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
 -ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและได
มาตรฐาน

- กองชาง

10 โครงการกอสรางถนน คสล. ถนน
เทศบาล 12/2 ม.12 ต.โพธิ์ไทร    อ.
ปาติ้ว จ.ยโสธร

- เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาล 
มีถนนสําหรับใชคมนาคมไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว
- ถนนในเขตเทศบาลเปนถนน
ปลอดฝุนและไดมาตรฐาน

กอสรางถนน คสล. ขนาดผิวจราจร
กวาง. 5 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 60ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลปาติ้ว
กําหนด) 

150,000      -            -            กอสรางถนน 
คสล. จํานวน 1 
สาย

- ประชาชนในเขตเทศบาล
 ไดรับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
- ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและได
มาตรฐาน

- กองชาง

11 โครงการกอสรางถนนลูกรังเลียบคลอง
วังกะละ-ภูดิน หมู 5 ต.โพธิ์ไทร อ.ปา
ติ้ว จ.ยโสธร

เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาลมี
ถนนสําหรับใชคมนาคมไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว

กอสรางถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจร
กวาง 4 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 
500 ม. (ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลปาติ้วกําหนด)

200,000      -            -            กอสรางถนน
ลูกรัง จํานวน 1
 สาย

ประชาชนในเขตเทศบาล 
ไดรับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

- กองชาง

งบประมาณและที่มา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 KPI จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ
12 โครงการขยายไหลทาง คสล. ซอย

เทศบาล 11 ม.4 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว
 จ.ยโสธร

- เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาล 
มีถนนสําหรับใชคมนาคมไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว
- ถนนในเขตเทศบาลเปนถนน
ปลอดฝุนและไดมาตรฐาน

ขยายไหลทาง คสล. พื้นที่ไมนอยกวา 
700 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลปาติ้วกําหนด)

400,000      -            -            ขยายไหลทาง
จํานวน 1 สาย

- ประชาชนในเขตเทศบาล
 ไดรับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา
- ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและได
มาตรฐาน

- กองชาง

13 โครงการขยายไหลทาง คสล. ซอย
เทศบาล 8 ม.5 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.
ยโสธร

- เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาล 
มีถนนสําหรับใชคมนาคมไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว
- ถนนในเขตเทศบาลเปนถนน
ปลอดฝุนและไดมาตรฐาน

ขยายไหลทาง คสล. พื้นที่ไมนอยกวา 
300 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลปาติ้วกําหนด)
(ประชาคม ม.5)

170,000      -            -            ขยายไหลทาง
จํานวน 1 สาย

- ประชาชนในเขตเทศบาล
 ไดรับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา
- ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและได
มาตรฐาน

- กองชาง

14 โครงการขยายไหลทาง คสล. ซอย
เทศบาล 14 ม.5 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว 
จ.ยโสธร

- เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาล 
มีถนนสําหรับใชคมนาคมไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว
- ถนนในเขตเทศบาลเปนถนน
ปลอดฝุนและไดมาตรฐาน

ขยายไหลทาง คสล. พื้นที่ไมนอยกวา 
250 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลปาติ้วกําหนด)

140,000      -            -            ขยายไหลทาง
จํานวน 1 สาย

- ประชาชนในเขตเทศบาล
 ไดรับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา
- ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและได
มาตรฐาน

- กองชาง

งบประมาณและที่มา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 KPI จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ
15 โครงการขยายไหลทาง คสล. ถนน

เทศบาล 5 ม.5  ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว 
จ.ยโสธร (ศูนยไอท-ีบานหนองสําโรง)

- เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาล 
มีถนนสําหรับใชคมนาคมไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว
- ถนนในเขตเทศบาลเปนถนน
ปลอดฝุนและไดมาตรฐาน

ขยายไหลทาง คสล. พื้นที่ไมนอยกวา 
400 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลปาติ้วกําหนด)

220,000      -            -            ขยายไหลทาง
จํานวน 1 สาย

- ประชาชนในเขตเทศบาล
 ไดรับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา
- ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและได
มาตรฐาน

- กองชาง

16 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. ซอย
เทศบาล 12 ม.12 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว
 จ.ยโสธร

เพื่อปองกันปญหาน้ําทวมในเขต
เทศบาล

วางทอ คสล. ขนาด 0.40x1 ม. ยาว
รวม 150 ม. พรอมบอพัก 15 บอ 
(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลปาติ้ว
กําหนด)

180,000      -            -            วางทอระบายน้ํา
ถนน จํานวน 1 
สาย 

ไมมีปญหาน้ําทวมในเขต
เทศบาล

- กองชาง

17 โครงการกอสรางกันสาดบังแดด 
ศาลาประชาคม ม.4 ต.โพธิ์ไทร
 อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร

เพื่อใชเก็บวัสดุ อุปกรณตางๆ ของ
ชุมชน

กอสรางหองเก็บวัสดุ ศาลากลางบาน 
ม.4 จํานวน 1 แหง (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)

100,000      -            -            หองเก็บวัสดุ 
จํานวน 1 แหง

มีหองเก็บวัสดุอุปกรณที่
เปนสัดสวน/สะดวกในการ
เบิกจายและบริหารจัดการ

- กองชาง

18 โครงการขุดลอกและปรับปรุงภูมิทัศน
ลําหวยวังกะละ ม.5 ต.โพธิ์ไทร อ.ปา
ติ้ว จ.ยโสธร

เพื่อใหมีแหลงน้ําใชในดาน
การเกษตรตลอดทั้งป และเปนที่
พักผอนหยอนใจ

ขุดลอกและปรับปรุงภูมิทัศนลําหวยวัง
กะละ ขนาดปากกวาง 12 ม. ยาว 
2,500 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 ม. (ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)

1,500,000    -            -            มีแหลงน้ําใชใน
การเกษตร
ตลอดทั้งป

ประชาชนมีแหลงน้ําใชใน
ดานการเกษตรตลอดทั้งป 
และเปนที่พักผอนหยอนใจ

- กองชาง
- สวนกลาง

32

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 KPI จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ
19 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนหนอง

หัวลิง ม.5 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว 
จ.ยโสธร

ปรับปรุงสถานที่ใหเปนสถานที่
ออกกําลังกายและพักผอนหยอนใจ

ปรับปรุงภูมิทัศนคันดินและพื้นที่
บริเวณรอบๆหนองหัวลิง(ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)

150,000      - - ปรับภูมิทัศนคัน
ดินและพื้นที่
รอบๆหนองหัวลิง

ประชาชนมีสถานที่ออก
กําลังกายและสถานที่
พักผอนหยอนใจในชุมชน
เพิ่มขึ้น

- กองชาง

20 โครงการวางทอระบายน้ําซอยเทศบาล
 11/2 ม.4

เพื่อปองกันปญหาน้ําทวมในเขต
เทศบาล

วางทอระบายน้ําซอยเทศบาล 11/2 
วางทอ คสล. 0.60x1 ม. ยาว 200 ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลปาติ้ว
กําหนด)

270,000      -            -            วางทอระบายน้ํา
ถนน จํานวน 1 
สาย 

ไมมีปญหาน้ําทวมในเขต
เทศบาล

- กองชาง

21 โครงการจัดทําปายซอย/ถนนในเขต
เทศบาล

เพื่อใหมีปายบอกชื่อซอย/ถนนใน
เขตเทศบาล

จัดทําปายซอย/ถนนในเขตเทศบาล 
(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลปาติ้ว
กําหนด)

100,000      -            -            มีปายซอย/ถนน
ในเขตเทศบาล

มีปายบอกชื่อซอย/ถนนใน
เขตเทศบาล

- กองชาง

22 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย
เทศบาล 18 หมูที่ 12  ตําบลโพธิ์ไทร 
อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร

- เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาล 
มีถนนสําหรับใชคมนาคมไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว 
- ถนนในเขตเทศบาลเปนถนน
ปลอดฝุนและไดมาตรฐาน

กอสรางถนน คสล จรดซอยเทศบาล 
18 หมูที่ 4 กอสรางถนน คสล. ขนาด
กวาง 5 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 
ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลปา
ติ้วกําหนด)

3,000,000    -            -            กอสรางถนน 
คสล. จํานวน 1 
สาย

- ประชาชนในเขตเทศบาล
 ไดรับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
- ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและได
มาตรฐาน

- กองชาง
- สวนกลาง

งบประมาณและที่มา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 KPI จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ
23 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย

เทศบาล 13 หมูที่ 12  ตําบลโพธิ์ไทร 
อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร

- เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาล 
มีถนนสําหรับใชคมนาคมไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว 
- ถนนในเขตเทศบาลเปนถนน
ปลอดฝุนและไดมาตรฐาน

กอสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 13 
กวาง 5 ม. ยาว 670 ม. หนา 0.15 ม.
 พื้นที่ไมนอยกวา 3,350 ตร.ม. (ตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)

1,996,000    -            -            กอสรางถนน 
คสล. จํานวน 1 
สาย

- ประชาชนในเขตเทศบาล
 ไดรับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
- ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและได
มาตรฐาน

- กองชาง
- สวนกลาง

24 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย
เทศบาล 17 หมูที่ 4 ตําบลโพธิ์ไทร 
อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร

- เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาล 
มีถนนสําหรับใชคมนาคมไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว 
- ถนนในเขตเทศบาลเปนถนน
ปลอดฝุนและไดมาตรฐาน

กอสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 17 
ขนาดกวาง 5 ม. ยาว 120 ม. หนา  
0.15 ม. (ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลปาติ้วกําหนด)

350,000      -            -            กอสรางถนน 
คสล. จํานวน 1 
สาย

- ประชาชนในเขตเทศบาล
 ไดรับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
- ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและได
มาตรฐาน

- กองชาง

25 โครงการกอสรางถนน คสล. ถนน
เทศบาล 7 หมูที่ 4 ตําบลโพธิ์ไทร 
อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร

- เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาล 
มีถนนสําหรับใชคมนาคมไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว 
- ถนนในเขตเทศบาลเปนถนน
ปลอดฝุนและไดมาตรฐาน

กอสรางถนน คสล. ถนนเทศบาล 7 
ม.4 กวาง 5 ม.ยาว 350 ม. หนา 0.15
 ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลปา
ติ้วกําหนด)

960,000      -            -            กอสรางถนน 
คสล. จํานวน 1 
สาย

- ประชาชนในเขตเทศบาล
 ไดรับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
- ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและได
มาตรฐาน

- กองชาง

34

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 KPI จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ
26 โครงการกอสรางถนน คสล. ทางเขา

หนองหัวลิง  หมูที่ 12 ตําบลโพธิ์ไทร 
อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร

- เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาล 
มีถนนสําหรับใชคมนาคมไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว 
- ถนนในเขตเทศบาลเปนถนน
ปลอดฝุนและไดมาตรฐาน

กอสรางถนน คสล. ทางเขาหนอง
หัวลิง ม. 12 กวาง 5 ม. ยาว 100 ม. 
หนา 0.15 ม. (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)

280,000      -            -            กอสรางถนน 
คสล. จํานวน 1 
สาย

- ประชาชนในเขตเทศบาล
 ไดรับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
- ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและได
มาตรฐาน

- กองชาง

27 โครงการกอสรางร้ัวอาคารหองสมุด
ศูนยไอทีและเรียนรูชุมชน

เพื่อพัฒนาพื้นที่ใหมีความสวยงาม
และมีขอบเขตที่ชัดเจน

โครงการกอสรางร้ัวอาคารหองสมุด
ศูนยไอทีและเรียนรูชุมชน (ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)

300,000      -            -            กอสรางร้ัว
อาคารหองสมุด
ศูนยไอที

อาคารหองสมุดศูนยไอทีฯ
มีพื้นที่ที่ชัดเจนและสวยงาม

- กองชาง

28 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย
เทศบาล 12/1 หมูที่ 12 ตําบลโพธิ์
ไทร อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร

- เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาล 
มีถนนสําหรับใชคมนาคมไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว 
- ถนนในเขตเทศบาลเปนถนน
ปลอดฝุนและไดมาตรฐาน

กอสรางถนน คสล. ซ.12/1 กวาง 4 ม.
 ยาว 250 ม. หนา 0.15 ม. (ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)

600,000      -            -            กอสรางถนน 
คสล. จํานวน 1 
สาย

- ประชาชนในเขตเทศบาล
 ไดรับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
- ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและได
มาตรฐาน

- กองชาง

29 โครงการกอสรางถนน คสล.ถนน
เทศบาล 5 หมูที่ 5

- เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาล 
มีถนนสําหรับใชคมนาคมไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว 
- ถนนในเขตเทศบาลเปนถนน
ปลอดฝุนและไดมาตรฐาน

กอสรางถนน คสล. ถนนเทศบาล 5 
ม.5 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร  
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. ยาว 600 
ม. หนา 0.15 ม.  หรือพื้นที่ไมนอย
กวา 3,000 ตร.ม. (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)

1,950,000    -            -            กอสรางถนน 
คสล. จํานวน 1 
สาย

- ประชาชนในเขตเทศบาล
 ไดรับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
- ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและได
มาตรฐาน

- กองชาง
- สวนกลาง

35

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 KPI จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ
30 โครงการกอสรางถนน คสล. เชื่อม

ระหวาง ม.5-ม.12 (วัดปาสุริยาลัย)
- เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาล 
มีถนนสําหรับใชคมนาคมไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว 
- ถนนในเขตเทศบาลเปนถนน
ปลอดฝุนและไดมาตรฐาน

กอสรางถนน คสล. เชื่อมระหวาง ม.
5-ม.12 (วัดปาสุริยาลัย) ขนาดผิว
จราจรกวาง 4 ม. ยาว 230 ม. หนา 
0.15 ม.  หรือพื้นที่ไมนอยกวา 920 
ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล
ปาติ้วกําหนด)

598,000      -            -            กอสรางถนน 
คสล. จํานวน 1 
สาย

- ประชาชนในเขตเทศบาล
 ไดรับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
- ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและได
มาตรฐาน

- กองชาง

31 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.ซอย
เทศบาล 3 หมูที่ 12 ตําบลโพธิ์ไทร 
อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร

เพื่อปองกันปญหาน้ําทวมในเขต
เทศบาล

วางทอระบายน้ํา ซอยเทศบาล 3 วาง
ทอ คสล. 0.60x1 ม. ยาว 200 ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลปาติ้ว
กําหนด)

360,000      -            -            วางทอระบายน้ํา
ถนน จํานวน 1 
สาย 

ไมมีปญหาน้ําทวมในเขต
เทศบาล

- กองชาง

32 โครงการกอสรางถนน คสล. ถนน
เทศบาล 5 หมูที่ 5 (ไปบานหนอง
สําโรง)

- เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาล 
มีถนนสําหรับใชคมนาคมไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว 
- ถนนในเขตเทศบาลเปนถนน
ปลอดฝุนและไดมาตรฐาน

กอสรางถนน คสล. ถนนเทศบาล 5 
หมูที่ 5 ต.โพธิ์ไทร  อ.ปาติ้ว  จ.ยโสธร
 ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. ยาว 405 
ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา
 2,025 ตร.ม.

1,200,000    -            -            กอสรางถนน 
คสล. จํานวน 1 
สาย

- ประชาชนในเขตเทศบาล
 ไดรับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
- ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและได
มาตรฐาน

- กองชาง
- สวนกลาง

33 โครงการกอสรางจุดพักรถ ม.5 
ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร

เพื่อเปนจุดพักสําหรับผูเดินทาง
เปนสถานที่พักผอนหยอนใจ
สําหรับประชาชนทั่วไป

กอสรางจุดพักรถ ม. 5 ต.โพธิ์ไทร อ.
ปาติ้ว จ.ยโสธร (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)

5,000,000    1,000,000    1,000,000    มีจุดพักคนและ
รถ พรอมภูมิ
ทัศนสวยงาม 
นาพักผอน

เพื่อเปนจุดพักสําหรับผู
เดินทาง
เปนสถานที่พักผอนหยอน
ใจสําหรับประชาชนทั่วไป

- กองชาง
- สวนกลาง

36

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 KPI จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ
34 โครงการจัดทําและวางระบบผังเมือง

ในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว
เพื่อวางระบบผังเมืองในเขต
เทศบาลตําบลปาติ้ว

ศึกษา ออกแบบการวางแผนผังเมืองใน
เขตเทศบาล

50,000        50,000        50,000        เทศบาลมีระบบ
ผังเมืองที่ดี

เทศบาลตําบลปาติ้วมี
ระบบผังเมืองที่ด

- กองชาง

35 โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยวิธี
เสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต หรือ 
พาราแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนและ
ซอยในเขตเทศบาล

- เพื่อปรับปรุงถนนเทศบาลให
ประชาชนในเขตเทศบาล มีถนน
สําหรับใชคมนาคมที่สะดวกขึ้น
- ถนนในเขตเทศบาลเปนถนน
ปลอดฝุนและไดมาตรฐาน

ปรับปรุงผิวจราจร โดยวิธีเสริมผิว AC
 หรือ Para AC ถนนเทศบาล 1, 2, 5,
 6, ซอยเทศบาล 2

10,000,000  10,000,000  10,000,000  ปรับปรุงผิว
จราจรโดยวิธี
เสริมผิว จํานวน
 4 สาย

- ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกข้ึน 
- เทศบาลมีถนนที่ได
มาตรฐานเปนถนนปลอดฝุน

- กองชาง
- อบจ.
- กรมทาง
หลวงชนบท

36 โครงการกอสรางทางเทาพรอมวางทอ
ระบายน้ําถนนอรุณประเสริฐ

 -เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนภายในเขต
เทศบาลใหมีความสวยงาม
 -เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขังในเขต
เทศบาลตําบลปาติ้ว

 -กอสรางทางเทาพรอมวางทอระบาย
น้ําถนนอรุณประเสริฐ  ทั้ง 2 ขางทาง 
(ตามแบบแปลนแขวงการทาง จ.
ยโสธรกําหนด)

- 50,000,000  - กอสรางทางเทา
พรอมวางทอ
ระบายน้ํา ถนน 
จํานวน 1 สาย

 -ภูมิทัศนภายในเขต
เทศบาลมีความสวยงาม
 -สามารถแกไขปญหาน้ํา
ทวมขังในเขตเทศบาล
ตําบลปาติ้วได

กองชาง
แขวงการทาง 
จ.ยโสธร

37 โครงการกอสรางถนน คสล.ทางไป
ภูดิน  หมูที่ 5 ตําบลโพธิ์ไทร 
อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร

 - เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาล
 มีถนนสําหรับใชคมนาคมไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว 
 - ถนนในเขตเทศบาลเปนถนน
ปลอดฝุนและไดมาตรฐาน

กอสรางถนน คสล. ทางไปภูดิน กวาง 
5 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. (ตาม
แบบแปลนเทศบาลกําหนด)

-            600,000      -            กอสรางถนน 
คสล. จํานวน 1 
สาย

- ประชาชนในเขตเทศบาล
 ไดรับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
- ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและได
มาตรฐาน

- กองชาง
- สวนกลาง

37

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 KPI จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ
38 โครงการวางทอระบายน้ําถนนเทศบาล

 6 หมูที่ 4 (ไปบานปาตอง) ตําบลโพธิ์
ไทร 
อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร

เพื่อปองกันปญหาน้ําทวมในเขต
เทศบาล

วางทอระบายน้ํา ถนนเทศบาล 6 หมูที่
 4 (ไปบานปาตอง) วางทอ คสล. 
0.60x1 ม.ยาวรวม 450 ม. พรอมบอ
พักน้ําจํานวน 45 บอ (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)

-            700,000      -            วางทอระบายน้ํา
ถนน จํานวน 1 
สาย 

ไมมีปญหาน้ําทวมในเขต
เทศบาล

- กองชาง

39 โครงการกอสรางถนนลูกรังจากถนน
อรุณประเสริฐจดถนนเทศบาล 2  หมู
ที่ 4  ตําบลโพธิ์ไทร 
อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร

เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาลมี
ถนนสําหรับใชคมนาคมไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว

กอสรางถนนลูกรังจากถนนอรุณ
ประเสริฐจดถนนเทศบาล 2 หมูที่ 4 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 450 
ม. สูงโดยเฉลี่ย 0.80 ม. (ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)

-            150,000      -            กอสรางถนน
ลูกรังจํานวน 1 
สาย

- ประชาชนในเขตเทศบาล
 ไดรับความสะดวกในการ 
สัญจรไปมา

- กองชาง

40 โครงการวางทอระบายน้ํา ถนน
เทศบาล 5  หมูที่ 5 ตําบลโพธิ์ไทร 
อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร

เพื่อปองกันปญหาน้ําทวมในเขต
เทศบาล

วางทอระบายถนนเทศบาล 5 ขนาด Ø
 0.60 x 1 ม. ยาวรวม 400 ม. พรอม
บอพักจํานวน 36 บอ (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)

-            720,000      -            วางทอระบายน้ํา
ถนน จํานวน 1 
สาย 

ไมมีปญหาน้ําทวมในเขต
เทศบาล

- กองชาง

41 โครงการกอสรางปายเขตเทศบาล เพื่อบอกเขตเร่ิมตนสิ้นสุดของ
เทศบาลตําบลปาติ้ว

กอสรางปายเขตเทศบาล จํานวน 2  
ปาย (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล
ปาติ้วกําหนด)

-            350,000      -            กอสรางปายเขต
เทศบาล

ประชาชนและผูคนที่สัญจร
ไปมาทราบถึงเขตพ้ืนที่
เทศบาล

- กองชาง

38

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 KPI จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ
42 โครงการกอสรางตอเติมอาคาร

สํานักงานเทศบาลตําบลปาติ้ว
เพื่อใหอาคารสํานักงานเทศบาลมี
พื้นที่ในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น

กอสรางตอเติมอาคารสํานักงาน
เทศบาล (ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลปาติ้วกําหนด)

-            1,900,000    -            ตอเติมอาคาร ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการติดตอกับทาง
ราชการ

- กองชาง

43 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย
เทศบาล 11  หมูที่ 4  ตําบลโพธิ์ไทร 
อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร

- เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาล 
มีถนนสําหรับใชคมนาคมไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว 
- ถนนในเขตเทศบาลเปนถนน
ปลอดฝุนและไดมาตรฐาน

กอสรางถนน คสล.ซอยเทศบาล 11 ม.
 4 กวาง 5 ม. ยาว 445 ม. หนา 0.15
 ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลปา
ติ้วกําหนด)

-            1,200,000    -            กอสรางถนน 
คสล. จํานวน 1 
สาย

- ประชาชนในเขตเทศบาล
 ไดรับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
- ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและได
มาตรฐาน

- กองชาง

44 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. ขาง
ถนนอรุณประเสริฐ (จากถนนเขาวัด
ปาติ้ว-ซอยหนองบัวแดง)

เพื่อปองกันปญหาน้ําทวมในเขต
เทศบาล

วางทอระบายน้ํา คสล. ขางถนนอรุณ
ประเสริฐ (ถนนทางเขาวัดปาติ้ว-ซอย
หนองบัวแดง) ขนาด Ø 1x1 ม. ยาว
รวม 583 ม. พรอมบอพักจํานวน 52 
บอ (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลปา
ติ้วกําหนด)

-            1,900,000    1,900,000    วางทอระบายน้ํา
ถนน จํานวน 1 
สาย 

ไมมีปญหาน้ําทวมในเขต
เทศบาล

- กองชาง
- สวนกลาง
(ประชาคม ม.
4)

45 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.ขาง
ถนนอรุณประเสริฐ (จากศูนยอปพร.-
รองคอม)

เพื่อปองกันปญหาน้ําทวมในเขต
เทศบาล

วางทอระบายน้ํา คสล. ขางถนนอรุณ
ประเสริฐ (จากศูนย อปพร.-รองคอม) 
 ขนาด Ø 1 x 1 ม. ยาวรวม 459 ม. 
พรอมบอพักจํานวน 42 บอ (ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)

-            1,400,000    1,400,000    วางทอระบายน้ํา
ถนน จํานวน 1 
สาย 

ไมมีปญหาน้ําทวมในเขต
เทศบาล

- กองชาง
- สวนกลาง

งบประมาณและที่มา

39



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 KPI จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ
46 โครงการกอสรางถนนลาดยางทับ

คอนกรีต ถนนเทศบาล 8 (ทางเขา
อบต.โพธิ์ไทร)

- เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาล 
มีถนนสําหรับใชคมนาคมไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว 
- ถนนในเขตเทศบาลเปนถนน
ปลอดฝุนและไดมาตรฐาน

กอสรางถนนลาดยางทับคอนกรีตซอย
เทศบาล 8 (ทางเขา อบต.โพธิ์ไทร) 
ขนาดผิวจราจรกวาง 7 ม. ยาว 1,000
 ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลปา
ติ้วกําหนด)

-            2,100,000    2,100,000    กอสราง
ถนนลาดยาง 
จํานวน 1 สาย

- ประชาชนมีเสนทางการ
คมนาคมที่สะดวกข้ึน 
- เทศบาลมีถนนที่ได
มาตรฐานเปนถนนปลอดฝุน

- กองชาง
- กรมทาง
หลวงชนบท

47 โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค เพื่อเปนสถานที่ในการจัดกิจกรรม
ตางๆ ของเทศบาลตําบลปาติ้ว

กอสรางอาคารเอนกประสงคจํานวน 1
 หลัง (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล
ปาติ้วกําหนด)

-             1,800,000  1,800,000 กอสรางอาคาร 1
 หลัง

เทศบาลมีอาคาร
เอนกประสงคสําหรับจัด
กิจกรรมตางๆ

- กองชาง
- สวนกลาง

48 จัดหารถตักหนาขุดหลัง เพื่อใชในงานโครงสรางพื้นฐาน
และการบริการสารธารณะ

รถตักหนาขุดหลัง 1 คัน -            3,000,000    3,000,000    จัดซื้อรถตักหนา
ขุดหลัง

การบริการสาธารณะในเขต
เทศบาลมีความรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน

- กองชาง

49 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม คสล. 
ถนนเทศบาล 5  หมูที่ 5 (ทางไปบาน
หนองสําโรง)

เพื่อแกไขปญหาการคมนาคมขนสง
ใหกับเกษตรกร

โครงการกอสรางทอเหลี่ยม คสล. ถนน
เทศบาล 5 หมูที่ 5 (ทางไปบานหนอง
สําโรง) ขนาด 1.80x1.80 ม. จํานวน 
3 ชองทาง ผิวจราจร กวาง 5 ม. (ตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)

-            300,000      300,000      กอสรางทอ
เหลี่ยมคสล.

การคมนาคมขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
สัญจรไปมามีความสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

- กองชาง
- สวนกลาง
- อบจ. 

50 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม คสล. ลํา
หวยวังกะละ ม. 12 ต.โพธิ์ไทร อ.ปา
ติ้ว จ.ยโสธร (ไปบานหนองสําโรง ม.8
 ต.โคกนาโก)

เพื่อแกไขปญหาการคมนาคมขนสง
ใหกับเกษตรกร

กอสรางทอเหลี่ยม คสล. ลําหวยวังกะ
ละ ม.12 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว     จ.
ยโสธร ขนาด 1.80x1.80 ม. จํานวน 4
 ชองทาง ขนาดผิวจราจรกวาง 7 ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลปาติ้ว
กําหนด)

-            400,000      400,000      กอสรางทอ
เหลี่ยม คสล. 
จํานวน 1 แหง

การคมนาคมขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรและการ
สัญจรไปมามีความสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

- กองชาง
- อบจ.
- สวนกลาง

40

งบประมาณและที่มา



ยุทธศาสตรที่ 3 : ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา  การสงเสริมการเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย การลงทุนและพาณิชยกรรม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 KPI จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสงเสริมการเกษตรแนว เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรมีความรู กลุมเกษตรกรในพื้นที่เทศบาล 200,000 200,000 200,000 ประชาชนทําการ ประชาชนมีความรูและสามารถ กองการศึกษาฯ

ทฤษฎีใหม ไรนาสวนผสม เกี่ยวกับการเกษตรทฤษใหม ไรนา เกษตรแบบปลอดภัย ผลิตผลผลิตทางการเกษตร

เกษตรนวัตกรรมใหม สวนผสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ ไมมีสารเคมีตกคาง ไดมาตรฐานสากล ปลอดภัยจาก

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง สารเคมี เปนที่ยอมรับและ

พอเพียง สามารถแขงขันกับตลาดโลกได

2 โครงการรณรงคไถกลบตอซัง เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรลดการใชสาร เกษตรกรทุกครัวเรือนในเขต 30,000 30,000 30,000 เกษตรกรในเขต เกษตรกรหันมาไถกลบตอซัง กองการศึกษาฯ

ลดการใชสารเคมี เคมีและหันมาไถกลบตอซังขาว เทศาบตําบลปาติ้ว เทศบาลมีการไถกลบ ลดปริมาณการใชสารเคมีในการ

แทนการเผา ตอซังขางแทนการเผา ทําการเกษตร

3 โครงการผลิตปุยอินทรีย เพื่อสงเสริมการเกษตรปลอดภัย 
ลดการใชสารเคมี

ผลิตปุยอินทรีย จากมูลสัตว
และกิ่งไม

100,000 100,000 100,000 100% ประชาชนลดปริมาณการใช
ปุยเคมี และทําเกษตรแบบ

กองการศึกษาฯ

เกษตรปลอดภัย

4 โครงการกอสรางอาคารศูนย
การเรียนรูเกษตรนวัตกรรมใหม
 เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

เพื่อใหมีสถานที่ฝกอบรมและเรียนรู
เกษตรนวัตกรรมใหมของชุมชน

กอสรางอาคารศูนยการเรียนรู
เกษตรนวัตกรรมใหมเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่
ใหมีความสวยงาม (ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลปาติ้ว
กําหนด)

- - 9,500,000    เกษตรกรหันมาทํา
การเกษตรอินทรีย 
เกษตรกรปลอดภัย
เพิ่มขึ้นรอยละ 5 
ตอไป

เทศบาลมีสถานที่ฝกอบรมและ
เรียนรูเกษตรนวัตกรรมใหมตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

- กองการศึกษา
- กองชาง
- สวนกลาง
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรียครบวงจร

ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท.จังหวัดยโสธร  ที่ 4 สงเสริมภาคการเกษตร การเศรษฐกิจ การลงทุนในสังคม

งบประมาณและที่มา

แนวทางการพัฒนา สงเสริมการทําการเกษตรแบบเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 KPI จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1  โครงการสงเสริมอาชีพใหกับ เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีอาชีพเสริม ประชาชนในเขตเทศบาล 30,000 30,000 30,000 ประชาชนในเขต ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น กองการศึกษาฯ

ประชาชนในเขตเทศบาล ไดรับการสงเสริม รูจักใชเวลาวางหลังฤดูกาล

อาชีพ เก็บเกี่ยว เปนการสรางงาน

สรางอาชีพ

2 โครงการอุดหนุนกลุมสตรีใน
ชุมชน

เพื่อพัฒนาอาชีพของกลุมสตรีในเขต
เทศบาล

กลุมสตรีในเขตเทศบาล 10,000 10,000 10,000 100% กลุมสตรีในเขตเทศบาลไดรับ
การพัฒนาชีพ

3 โครงการจัดตั้งศูนยพัฒนา เพื่อจัดตั้งศูนยพัฒนา  -กอสรางศูนยพัฒนาคุณภาพ 1,000,000 - - กอสรางอาคาร มีศูนยประสานงานผูสูงอายุและ กองการศึกษฯ

คุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพ คุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพ ชีวิตและสงเสริมอาชีพ งบ พมจ. จํานวน 1 หลัง สําหรับทํากิจกรรมตางๆของ

ผูสูงอายุ ผูสูงอายุ ผูสูงอายุ ผูสูงอายุ

 - จัดกิจกรรมของศูนยฯ
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แนวทางการพัฒนา สงเสริมและพัฒนาอาชีพ

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 KPI จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการตรวจสุขาภิบาลสถาน เพื่อตรวจสุขาภิบาลสถานประกอบ สถานประกอบการในเขตเทศ 10,000 10,000 10,000 สถานประกอบการ สถานประกอบการในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

ประกอบการ การตามหลักสุขาภิบาล บาลทุกเหง สะอาด ถูกหลัก สะอาด ถูกหลักสุขาภิบาล

สุขาภิบาล

2 โครงการอบรมผูประกอบการ เพื่อพัฒนาความรูของผูประกอบการ ผูประกอบการในตลาดสด 100,000 30,000 30,000 ผูประกอบการ ตลาดสดเทศบาลเปน กองสาธารณสุขฯ

ตลาดสด ปฏิบัติตัวถูกตองตามหลักสุขาภิบาล เทศบาลทุกคน ปฏิบัติตัวถูกตอง ตลาดสดนาซื้อ

ตามหลัก

สุขาภิบาล

3 โครงการอบรมผูประกอบการ เพื่อพัฒนาความรูของผูประกอบการ ผูประกอบการรานคา/แผงลอย 20,000 20,000 20,000 รานคา แผงลอย รานคา/แผงลอย ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

รานคา/แผงลอย รานอาหาร/แผงลอย ในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาลทุกแหง สะอาด สะอาดปลอดภัยตอผูบริโภค

เพื่อปฏิบัติตัวใหถูกตองตามหลัก

สุขาภิบาล

4 โครงการกอสรางหองน้ํา
ตลาดสดเทศบาลตําบลปาติ้ว

เพื่อใหมีหองน้ําเพียงพอสํารับบริการ
ประชาชน

กอสรางหองน้ําตลาดสด
เทศบาลตําบลปาติ้ว จํานวน 
1 หลัง  (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)

250,000 - - หองน้ํา จํานวน 
1หลัง

มีหองน้ําเพียงพอสํารับบริการ
ประชาชน

กองสาธารณสุขฯ
กองชาง

5 โครงการตอเติมหลังคาอาคาร เพื่อใหตลาดสดเทศบาลตําบลปาติ้ว ตอเติมหลังคาอาคารตลาดสด 400,000 - - มีบริเวณแสดง เพื่อใหผูจําหนายสินคามีสถานที่ กองสาธารณสุขฯ

ตลาดสดเทศบาลพรอมปาย มีสถานที่แสดงสินคาที่สะอาด พรอมปายประชาสัมพันธ สินคาท่ีสะอาด จําหนายหรือแสดงสินคา

ประชาสัมพันธตลาดสด และถูกสุขลักษณะมีที่กําบังแดดและฝนตลาดสดเทศบาลตําบลปาติ้ว ถูกสุขลักษณะ สะดวก สะอาด ถูกสุขลักษณะ

เทศบาลตําบลปาติ้ว สําหรับพอคาแมคาและประชาชนที่
เขามาใชบริการท่ีตลาดสด

จํานวน 1 หลัง และปลอดภัย

งบประมาณและที่มา

แนวทางการพัฒนา สงเสริมและพัฒนาผูประกอบการคาและบริการใหมีความสามารถในการแขงขันและการลงทุน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 KPI จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

6 ปรับปรุง/ตอเติมอาคารเพิงพัก เพื่อปรับปรุงพัฒนาเพิงพักขางตลาด  - ปรับปรุง/ตอเติมอาคารเพิง
พัก

350,000 - - ผูประกอบการ  เพื่อใหผูจําหนายสินคา กองสาธารณสุขฯ

ขางตลาดสดเทศบาล/ สดเทศบาลใหสามารถกันแดดกันฝน ขางตลาดสดเทศบาล ไดรับความสะดวก  มีที่จําหนายหรือวางสินคา กองชาง

ตอเติมอาคารปงยางตลาดสด ไดทุกดานและตอเติมอาคารปงยาง  -ปรับปรุงหองน้ําตลาดสดและ ในการจําหนาย  ไดรับความสะดวก สบาย

เทศบาล เพิ่มขึ้น อางลางมือ จํานวน 2 แหง สินคา  สะอาดปลอดภัย

 -ตอเติมอาคารปงยางเพิ่มเติม

7 ปรับปรุงหองน้ําตลาดสด
เทศบาล

เพื่อใหมีหองน้ําที่สะอาดไดมาตรฐาน ปรับปรุงหองน้ําตลาดสด
เทศบาล

100,000 100,000 100,000 หองน้ําตลาดสด
เทศบาลไดมาตรฐาน

หองน้ําตลาดสดเทศบาลได
มาตรฐาน

กองสาธารณสุขฯ

8 โครงการปรับปรุงโรงฆาสัตว
และคอกพักสัตว

เพื่อใหมีโรงฆาสัตวและคอกพักสัตวที่
ถูกตองตามหลักสุขาภิบาล

ปรับปรุงโรงฆาสัตวและคอก
พักสัตวของเทศบาล

300,000 100,000 100,000 มีการปรับปรุงโรงฆา
สัตวและคอกพัก
สัตวของเทศบาล

เทศบาลมีโรงฆาสัตวและคอก
พักสัตวที่ถูตองตามหลัก
สุขาภิบาล

กองสาธารณสุขฯ

9 จัดซื้อไฟฉุกเฉินตลาดสด
เทศบาล

 -เพื่อใหมีไฟฟาฉุกเฉินไวใชในตลาด
สดเทศบาล

จัดซื้อไฟฟาฉุกเฉิน 
จํานวน 8 ชุด

20,000 - - จัดซื้อไฟฟาฉุกเฉิน
จํานวน 8 ชุด

ตลาดสดเทศบาลมีไฟฟาไวใชใน
ยามฉุกเฉิน

กองสาธารณสุขฯ

10 โครงการติดตั้งกลองวงจรปดใน
ตลาดสดเทศบาลตําบลปาติ้ว

เพื่อปองกันและรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
ที่มาจับจายซื้อของในตลาดสด
เทศบาลตําบลปาติ้ว

ติดตั้งกลองวงจรปดในอาคาร
ตลาดสดเทศบาลตําบลปาติ้ว

60,000        - - สามารถเฝาระวัง
ติดตามผูกระทําผิด
กฎหมาย

ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน

กองสาธารณสุขฯ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดลอม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 KPI จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1  โครงการกําจัดขยะมูลฝอยและ เพื่อกําจัดขยะมูลฝอยและสิ้งปฏิกูล มีที่กําจัดขยะที่ถูกหลัก 100,000 100,000 100,000 ชุมชนมีสภาพ  ชุมชนในเขตเทศบาลมีสภาพ กองสาธารณสุขฯ

 สิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาล ในชุมชนใหถูกตองตามหลัก สุขาภิบาล แวดลอมที่ดี  แวดลอมที่สะอาด ปราศจาก (โครงการตอเนื่อง)

สุขาภิบาล ไมมีขยะมูลฝอย  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

และสิ่งปฏิกูล

ตกคาง

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ  - เพื่อเปนการปลูกฝงใหประชาชน ประชาชนในเขตเทศบาลและ 10,000 10,000 10,000 ชุมชนในเขต ประชาชนมีสวนรวมในการ กองสาธารณสุขฯ

เครือขายเฝาระวังสิ่งแวดลอม ในเขต ทต.ปาติ้ว ชวยกันอนุรักษ ภาคีเครือขายทุกภาคสวน เทศบาลมีสภาพ ชวยกันอนุรักษสิ่งแวดลอม (โครงการตอเนื่อง)

สิ่งแวดลอม แวดลอมที่ดี

ปราศจากมลพิษ

3 โครงการชุมชนจัดการขยะ เพื่อเสริมสรางการมีสสนรวม ชุมชนมีการคัดแยกขยะ 100,000      100,000         100,000   ชุมชนในเขต ชุมชนในเขตเทศบาลมีสภาพ กองสาธารณสุขฯ

ครบวงจร ของชุมชนในการคัดแยกขยะนํา และนํากลับมาใชใหม เทศบาลมีสภาพ แวดลอมที่นาอยู มีการคัดแยก

กลับมาใชไหม แวดลอมที่ดี ขยะและนํากลับมาใชใหม

ปริมาณขยะ

มูลฝอยในชุมชน

ลดลง

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  อนุรักษฟนฟู พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท.จังหวัดยโสธร  ที่  6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
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เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 KPI จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขุดลอกทอระบายน้ํา เพื่อใหทอระบายน้ําไมอุดตัน ขุดลอกทอระบายน้ําในชุมชน 30,000 30,000 30,000 ทอระบายน้ําไม ทอระบายน้ําไม  กองสาธารณสุขฯ

ในเขตเทศบาล มีสภาพแงดลอมที่ดี ในเขตเทศบาล อุดตัน มีการ อุดตัน มีการ

ระบายน้ําที่ดี ระบายน้ําที่ดี

2 โครงการรณรงคติดตั้ง เพื่อใหมีการบําบัดน้ําเสียจากสถาน สถานประกอบการตางๆมีการ 30,000 30,000 30,000 มีการติดตั้งบอ สถานประกอบการตางๆในเขต  กองสาธารณสุขฯ

บอดักไขมันในสถานประกอบการ ประกอบการ กอนทิ้งสูทอระบายน้ํา ติดตั้งบอดักไขมันทุกแหง ดักไขมันใน เทศบาลมีการติดตั้งบอดักไขมัน

 สถานประกอบการ เพื่อบําบัดน้ําเสีย กอนทิ้งลงสู

ครบทุกแหง ทอระบายน้ํา
3 โครงการจัดหาครุภัณฑงานบาน

งานครัว 
เพื่อใหมีครุภัณฑเพียงพอแกการ
ปฏิบัติงาน

จัดซื้อครุภัณฑงานบานงาน
ครัวที่จําเปนในการปฏิบัติงาน
 เชน เคร่ืองตัดหญา/ถังขยะ

100,000      100,000         100,000   มีครุภัณฑเพียงพอ
แกการปฏิบัติงาน 

มีครุภัณฑท่ีทันสมัยเพียงพอแก
การปฏิบัติงาน 

- กองชาง
- กองสาธารณสุขฯ 

4 โครงการชุมชนรักษสะอาด  - ถนน/ซอย ในชุมชนเทศบาล  - ชุมชนในเขตเทศบาล 30,000 30,000 30,000 ชุมชนในเขต ชุมชนในเขตเทศบาลเปน กองสาธารณสุขฯ

มีความสะอาดและปลอดภัย จํานวน 6 ชุมชน เทศบาลเปน ชุมชนนาอยู

ชุมชนนาอยู
5 โครงการดูแลสวนสาธารณะ  เพื่อใหสวนสาธารณะในเขตเทศบาล

มีความสะอาดและสวยงามเปน
สถานที่พักผอนหยอนใจและออก
กําลังกาย

สวนสาธารณะในเขตเทศบาล  100,000      100,000         100,000   สวนสาธารณะมี
ความสะอาด
สวยงาม 

สวนสาธารณะในเขตเทศบาลมี
ความสะอาดและสวยงามเปน
สถานที่พักผอนหยอนใจและ
ออกกําลังกาย

- กองชาง
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แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดลอม ลดปริมาณขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวมทั้งมลพิษตาง ๆ



เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 KPI จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการกอสรางบอบําบัดน้ําเสีย 

ม.5 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร
เพื่อบําบัดน้ําเสียกอนระบายลง
แมน้ําลําคลอง 

กอสรางบอบําบัดน้ําเสีย 
จํานวน 1 บอ (ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลปาติ้ว
กําหนด)

200,000      -                -          น้ําในแมน้ําลํา
คลองไมเนาเสีย

มีการบําบัดน้ําเสียกอนระบาย
ลงแมน้ําลําคลอง 

- กองชาง
- กองสาธาฯ 

7 โครงการจัดหาเตาเผาขยะมูลฝอย  ทองถิ่นมีอุปกรณกําจัดขยะ-  - ซื้อเตาเผาขยะ ขนาด - 18,000,000 - ทองถิ่นสามารถ ทองถิ่นมีเตาเผาขยะที่สามารถ  กองสาธารณสุข

 มูลฝอยที่ไดมาตรฐานและมี  ไมเกิน  15 ลูกบาศกเมตร กําจัดขยะมูลฝอย กําจัดขยะมูลฝอยไดอยางมี   อบต.ในเขตพื้นที่

 ประสิทธิภาพ ตอวัน  จํานวน 1 เตา ไดอยางมี ประสิทธิภาพ สวนกลาง/อบจ.

ประสิทธิภาพ

ปราศจากมลพิษ
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 ยุทธศาสตรการพัฒนา  การสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี และการทองเที่ยว

                

                วัฒนธรรม ประเพณี วิถีอิสานโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 KPI จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดงานประเพณี เพื่อสงเสริมประเพณี จัดงานประเพณีลอยกระทง 150,000 150,000 150,000 ประชาชนมีสวนรวม ประชาชนมีสวนรวม กองการศึกษาฯ

ลอยกระทง วัฒนธรรมอันดีงามของไทย  - มหรสพ ประกวดกระทง  ในการอนุรักษประเพณี  ในการอนุรักษประเพณี  (โครงการ

ใหคงอยูสืบไป  - การละเลนพื้นบาน  ใหคงอยูสืบไป  ใหคงอยูสืบไป ตอเนื่อง)

ฯลฯ

2 โครงการจัดงานประเพณี เพื่อสนับสนุนงานประเพณี  - อุดหนุนประเพณีบุญผะเหวด 40,000 40,000 40,000 อนุรักษ/สืบสานประเพณี อนุรักษ/สืบสานประเพณีอัน กองการศึกษาฯ

บุญมหาชาต(ิบุญผะเหวด) ของทองถ่ิน วัดบูรพาปาติ้ว อันดีงามของทองถ่ิน ดีงามของทองถิ่น  (โครงการ

ใหคงอยูตลอดไป ใหคงอยูตลอดไป ตอเนื่อง)

3 โครงการจัดงานสรงน้ําศาล เพื่อสงเสริมประเพณี จัดงานประเพณีสงกรานต 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีสวนรวมในการ ประชาชนมีสวนรวมในการ กองการศึกษาฯ

หลักเมืองและรดน้ําขอพร วัฒนธรรมอันดีงามของไทย  - สรงน้ําศาลหลักเมืองและ อนุรักษประเพณีอันดีงาม อนุรักษประเพณีอันดีงาม  (โครงการ

ผูสูงอายุ ใหคงอยูสืบไป   พิธีรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ และเกิดความเปนสิริมงคล และเกิดความเปนสิริมงคล ตอเนื่อง)

4 โครงการจัดงานประเพณี เพื่อสงเสริมประเพณี จัดงานปดทองรอยพระพุทธบาท 450,000 450,000 450,000  ประชาชนในเขตเทศบาล  ประชาชนในเขตเทศบาล กองการศึกษาฯ

ปดทองรอยพระพุทธบาทจําลอง วัฒนธรรมอันดีงามของไทย จําลองและปดทองรูปเหมือน มีสวนรวมในการสืบทอด มีสวนรวมในการสืบทอด  (โครงการ

และปดทองรูปเหมือนหลวงปู ใหคงอยูสืบไป หลวงปูโพธาภินันทนุกูล งานประเพณีของทองถ่ิน งานประเพณีของทองถ่ิน ตอเนื่อง)

โพธาภินันทนุกูล(บุญเดือนสาม) (บุญเดือนสาม) ประจําป 2560

5 โครงการจัดงานประเพณี เพื่ออนุรักษประเพณีของ จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 350,000 350,000 350,000 ประชาชนมีสวนรวมใน ประชาชนมีสวนรวมใน กองการศึกษาฯ

บุญบั้งไฟ ทองถิ่นไหคงอยูสืบไป การอนุรักษประเพณีทองถิ่น การอนุรักษประเพณีทองถิ่น  (โครงการ

ตอเนื่อง)
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการคาการทองเที่ยว

ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท.จังหวัดยโสธร  ที่ 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการทองเที่ยว

แนวทางการพัฒนา  สงเสริมและอนุรักษ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปญญาทองถิ่น และสงเสริมการทองเที่ยวเชิง



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 KPI จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการจัดงานประเพณี เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม  - จัดงานแหเทียนพรรษา 100,000 100,000 100,000 อนุรักษประเพณีอันดีงาม อนุรักษประเพณีอันดีงาม กองการศึกษาฯ

แหเทียนพรรษา กิจกรรมในวันสําคัญทาง ประชาชนมีสวนรวมในการ ประชาชนมีสวนรวมในการ  (โครงการ

ศาสนา  สืบทอดพระพุทธศาสนา  สืบทอดพระพุทธศาสนา ตอเนื่อง)

7 โครงการพาบุตรหลานเขาวัด เพื่อเปนการอนุรักษวัฒนธรรม ดําเนินการในวันสําคัญ 10,000 10,000 10,000 วัฒนธรรมทองถิ่นไดรับการ วัฒนธรรมทองถิ่นไดรับการ กองการศึกษาฯ

อันดีของทองถิ่น ทางพระพุทธศาสนา อนุรักษและสืบสานตอไป อนุรักษและสืบสานตอไป

งานประเพณีของทองถ่ิน งานประเพณีของทองถ่ิน

8 โครงการรวมสืบสานงานประเพณี เพื่อรวมสืบสานงานประเพณี อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ 20,000 20,000 20,000 งานประเพณีบุญบั้งไฟ งานประเพณีบุญบั้งไฟ กองการศึกษาฯ

ทองถิ่นจังหวัดยโสธร บุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ปาติ้ว  ในการจัดทําขบวนแห จังหวัดยโสธรไดรับการ จังหวัดยโสธรไดรับการ

บั้งเขารวมงานประเพณีบุญ สืบสานใหคงอยูสืบไป สืบสานใหคงอยูสืบไป

บั้งไฟจังหวัดยโสธร

9 สืบสาน ทํานุบํารุงจารีตประเพณี เพื่อสงเสริมประเพณีวัฒนธรรม จัดประเพณีไหวปูตาในเขต 20,000 6,000 6,000 ประชาชนมีสวนรวมใน ประชาชนมีสวนรวมใน กองการศึกษาฯ

การไหวและบวงสรวงปูตาของ อันดีใหคงอยูสืบไป เทศบาลตําบลปาติ้ว ประเพณีไหวปูตา ประเพณีไหวปูตา

ทองถิ่น

10 สงเสริมประเพณีไหวปูตา เพื่อสงเสริมงานประเพณี จัดประเพณีไหวปูตาในเขต 6,000 6,000 6,000 ประเพณีทองถิ่นไดรับการ ประชาชนในเขตเทศบาล

วัฒนธรรมอันดี ใหคงอยูสืบไป เทศบาลตําบลปาติ้ว สืบทอด มีสวนรวมในการสืบทอด

พิธีไหวปูตา

12 จัดทําเอกสารแนะนําแหลงทองเที่ยวใน เพื่อเปนการสงเสริมการ จัดทําแผนพับโปสเตอรแนะนํา 20,000 20,000 20,000 สถานที่ทองเที่ยว เพื่อประชาสัมพันธ กองการศึกษา

ทองถิ่น ทองเที่ยวในทองถิ่น สถานที่ทองเที่ยวในทองถิ่น และวัฒนธรรม การทองเที่ยวและ

และงานประเพณีตางๆ ประเพณีเปนที่ งานประเพณีตางๆ

รูจักของคนทั่วไป

13 โครงการประชาสัมพันธกิจกรรม/ เพื่อประชาสัมพันธกิจกรรม/ จัดทําปาย/แผนพับ 100,000 100,000 100,000 ปายประชาสัม- ประชาชนทั่วไปไดรับ สํานักปลัดฯ

งานประเพณี/วัฒนธรรมทองถิ่น/ งานประเพณีและวัฒนธรรม ประชาสัมพันธ กิจกรรม/ พันธตางๆ ทราบถึงกิจกรรม

รวมถึงประชาสัมพันธหนวนงาน และประชาสัมพันธหนวยงาน งานประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่น ที่เทศบาล งานประเพณี

เทศบาลตําบลปาติ้ว เทศบาลตําบลปาติ้ว ใหเปน รวมถึงประชาสัมพันธหนวยงาน จัดทํา วัฒนธรรมทองถิ่น

ที่รูจักของคนทั่วไป เทศบาลตําบลปาติ้ว ที่เทศบาลไดดําเนินการ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 KPI จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
14 โครงการสงเสริมและอนุรักษภูมิปญญา

ทองถิ่นดานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นของ
สภาวัฒนธรรมอําเภอปาติ้ว

สงเสริมและอนุรักษภูมิปญญา
ทองถิ่นดานศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่น

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอปา
ติ้ว

20,000 - - ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
ไดรับการสงเสริมและ
อนุรักษใหคงอยูสืบไป

ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
ไดรับการสงเสริมและ
อนุรักษใหคงอยูสืบไป

กองการศึกษาฯ

11  โครงการปรับปรุงศาลหลักเมือง  เพื่อเปนการอนุรักษโบราณ  - ปรับปรุงศาลหลักเมือง - 200,000 - ปรับปรุง  โบราณสถานไดรับการ กองชาง

 สถานใหเกิดความสวยงาม ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด ศาลหลักเมือง  บูรณะใหสวยงามอยูเสมอ

 จํานวน 1 แหง

(ตามแบบแปลน ทต.ปาติ้วกําหนด)
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ยุทธศาสตรการพัฒนา การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพมุงใหบริการแกประชาชน

แนวทางการพัฒนาสรางระบบบริหารจัดการองคกรที่ดี  มีประสิทธิภาพ  โปรงใส  ตรวจสอบได ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  บุคลากรมีคุณภาพ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 KPI จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการจัดงานวันขึ้นปใหม เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม จัดงานวันขึ้นปใหม 25,000 25,000 25,000 เทศบาลมีการ ประชาชนมีสวนรวมในการ  สป.

ในประเพณี และกิจกรรม  - ทําบุญ ตักบาตร ฯลฯ จัดกิจกรรมรวม อนุรักษประเพณีอันดีงาม

วันขึ้นปใหม ทําบุญตักบาตร และเกิดความเปนสิริมงคล

ในวันขึ้นปหม เพื่อใหสาธารณชนไดเห็น

ความสําคัญขององคกร

2 โครงการจัดงานวันเทศบาล  - เพ่ือสรางจิตสํานึกในการ จัดงานวันเทศบาล 30,000 30,000 30,000 เทศบาลมี  -พนักงานเกิดความตระหนัก  สป.

ปฏิบัติงานเพื่อประชาชนของ  -กิจกรรมอานสารวันเทศบาล กิจกรรมสราง ในภารกิจและเกิดความ

ชาวเทศบาล   - บริการประชาชนในดานตางๆ ความสามัคคี สามัคคีในหมูคณะ

 - สรางความสามัคคีในหมูคณะ  -การจัดนิทรรศการเผยแพร ระหวาง  -พนักงานรวมถึงประชาชนเห็น

  - สนองนโยบายกรมสงเสริม ภารกิจ/ผลงานกิจกรรม ประชาชน ความสําคัญขององคกร

การปกครองทองถิ่น  -กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน และพนักงาน ปกครองสวนทองถิ่น

3 โครงการจัดงาน เพื่อเทิดพระเกียรติ  เปนการแสดง  -จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 50,000 50,000 50,000 เทศบาลมีการ ประชาชนไดแสดงออกถึง  สป.

วันแมแหงชาติ 12 สิงหา  ออกถึงความจงรักภักดีแดสมเด็จ  -ประดับธงตราสัญลักษณ จัดกิจกรรม ความจงรักภักดีที่มีตอ

พระนางเจาสิริกิตพระบรม  -ปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ เทิดพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย

ราชินีนารถ

4 โครงการจัดกิจกรรม เพื่อรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดกิจกรรมวางพวงมาลา 15,000 15,000 15,000 เทศบาลมีการ ประชาชนไดแสดงออก สป.

วันปยมหาราช ของ ร.5  ที่ทรงบําเพ็ญพระราช  -จัดสถานที่พรอมประดับตกแตง จัดกิจกรรมวาง ถึงความจงรักภักดี ตอ ร.5

กรณีกิจอันเปนประโยชนตอ  -จัดจางทําพวงมาลา พวงมาลา

ประเทศชาติและพสกนิกร เพื่อระลึกถึง

ชาวไทย ร.5

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท.จังหวัดยโสธร  ที่  5 การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ มุงใหบริการแกประชาชน

งบประมาณและที่มา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 KPI จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

5 วันทองถิ่นไทย เพื่อสงเสริมใหผูบริหาร จัดพิธีถวายราชสักการะพระบาท 5,000 5,000 5,000 ทองถิ่นในเขต ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  สป.

 สมาชิกสภาขาราชการ สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เทศบาลมี ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง

พนักงานลูกจางในสังกัด อปท. รัชการที่ 5 กิจกรรม ในสังกัด อปท. และประชาชน

และประชาชนทั่วไปไดเห็นความ รวมกัน ทั่วไป ไดเห็นความสําคัญของ

สําคัญของการปกครองสวน การปกครองสวนทองถิ่น

ทองถิ่นและนอมลํารึกในพระ และนอมรําลึกถึงพระมหากรุณา

มหากรุณาธิคุณแหงพระบรม ธิคุณแหงพระบาทสมเด็จพระ

สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จุลจอมเกลาเจาอยูหัว

 รัชการที่ 5 รัชกาลที่ 5

6 โครงการ/กิจกรรมสําคัญตางๆ เพื่อสนองนโยบายจังหวัด จัดทําโครงการ/กิจกรรมตางๆ 50,000 50,000 50,000 เทศบาลมีการ พนักงานเกิดความตะหนักใน  สป.

ตามนโยบายจังหวัดและรัฐบาล และรัฐบาล ตามนโยบายจังหวัดและรัฐบาล ดําเนินการ ภารกิจและเกิดความสามัคคี

ตามนโยบาย ในหมูคณะ

ของรัฐบาล

และจังหวัด

7 โครงการจัดงานวันพอแหงชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 90,000 90,000 90,000 เทศบาลมีการ การสรางความสมานฉันท  สป.

ออกถึงความจงรักภักดีแด พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จัดกิจกรรม ความรัก ความสามัคคีของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เทิดพระเกียรติ ประชาชนในพ้ืนที่ และไดแสดง

พระบาทสมเด็จ ถึงความจงรักภักดีแดพระบาท

8 โครงการ/กิจกรรมปกปองสถาบัน เพื่อดําเนินการตามนโยบายในการ ดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 80,000 80,000 80,000 ประชาชนไดเล็งเห็น ประชาชนไดเห็นความสําคัญ สป.

ปกปองสถาบันพระมหากษัตริย เพื่อเปนคาใชจายในการจัดสถานที่ ความสําคัญ ของสถาบันสําคัญของชาติ

และพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค และวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการ ของสถาบันชาติ ประกอบดวยสถาบันชาติ

ซึ่งเปนสถาบันสําคัญของชาติ ดําเนินงาน ศาสนาและ ศาสนาพระมหากษัตริย
สมควรที่จะเทิดทูนไวเหนือหัว พระมหากษัตริย

งบประมาณและที่มา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
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9 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานของ เพื่อเปดโลกทัศนและเพิ่มประ  - ฝกอบรม/ทัศนศึกษาดูงาน 150,000 150,000 150,000 เทศบาลมีการ คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ  สป.

คณะผูบริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล สิทธิภาพในปฏิบัติงาน ของ ใหกับคณณะผูบริหารและสมาชิก จัดฝกอบรมใหกับ สามารถนําสิ่งที่ไดจากการ

 คณะผูบริหาร/ สภาเทศบาล คณะผูบริหารและ อบรมและทัศนศึกษาดูงาน

สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล มาพัฒนาเทศบาลใหมีความ

เจริญกาวหนาตอไป

10 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ อบรมพนักงานเทศบาล 250,000 250,000 250,000 เทศบาลมีการ การปฏิบัติงานของบุคลากร  สป.

พนักงานเทศบาล/พนักงานจาง ปฏิบัติงานของบุคลากรและ โดยบุคลากรทุกระดับเขารับ จัดฝกอบรมใหกับ ทุกระดับมีประสิทธิภาพ

สรางความสัมพันธและการ การอบรมอยางพรอมเพรียงกัน พนักงานเทศบาล มากขึ้น สามารถทํางานได

บูรณาการระหวางทุกหนวยงาน และพนักงานจาง ตามเปาหมาย 

กับผูบริหาร สรางความเขาใจ ของเทศบาล

และการประสานงานที่ดีตอกัน

11 โครงการทองถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ สงเสริมใหเทศบาลตําบลปาติ้ว ดําเนินการจัดทําโครงการ/กิจกรรม 10,000 10,000 10,000 เทศบาลมีการ สวนราชการ นักเรียนและ สป.

พื้นที่สีเขียว เขามามีสวนรวมในการแกภาวะ เพิ่มพ้ืนที่สีเขียวโดยการปลูกตนไม เพ่ิมพื้นที่สีเขียว ประชาชนทั่วไป มีสวนรวมใน

โลกรอนโดยเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวในเขต ลดภาวะโลกรอน ในเขตเทศบาล โครงการฯ ใหความสําคัญ

ชุมชน กับสิ่งแวดลอม

12 จัดหาพวงมาลัย  ชอดอกไม เพื่อจัดหาพวงมาลัย  ชอดอกไม จัดหาพวงมาลัย  ชอดอกไม 5,000 5,000 5,000 เทศบาลมีการจัดหา จัดหาพวงมาลัย  ชอดอกไม สป.
กระเชาดอกไม และพวงมาลา ฯลฯ กระเชาดอกไม และพวงมาลา ฯลฯ กระเชาดอกไม และพวงมาลา ฯลฯ พวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา ฯลฯ

สําหรับผูทรงเกียรติ สําหรับผูทรงเกียรติ

13 โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี เพื่ออุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ 10,000 10,000 10,000 อ.ปาติ้ว มีการจัด การจัดทําโครงการจัดงาน สํานักปลัดฯ

และวันสําคัญ ปาติ้ว สําหรับดําเนินโครงการ ปาติ้ว งานพระราชพิธี พระราชพิธี และวันสําคัญ

จัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี รัฐพิธีและวันสําคัญ ของอําเภอปาติ้ว เปนไปดวย

และวันสําคัญ ตางๆ ความเรียบรอย บรรลุวัตถุ
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14 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ 1. เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ  -อุดหนุนที่ทําการปกครอง อ.ปาติ้ว 10,000 10,000 10,000 จ.ยโสธร มีการ 1. เปนการตอบสนองนโยบาย สํานักปลัดฯ

จังหวัด ในการนํานโยบายของรัฐบาล  -ประชาชน อ.ปาติ้ว ทั้ง 5 ตําบล จัดงาน จังหวัด ของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ

กระทรวง ทบวง กรม ตางๆ ไปชี้แจง 47 หมูบาน เคลื่อนที่ 2. ประชาชนไดรับบริการพ้ืนฐาน

ทําความเขาใจกับประชาชน เพื่อให ที่จําเปนอยางทั่วถึง

รับทราบแนวทางการพัฒนาของประเทศ 3.หนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

2 เพื่อใหประชาชนสามารถรับบริการ ไดรับทราบขอมูลขาวสาร

จากสวนราชการ หนวยงาน รัฐวิสาหกิจ และปญหาตางๆ

ที่ไปใหบริการในพ้ืนที่โดยตรง 4.สรางความสัมพันธที่ดีระหวาง

3. เพื่อใหสวนราชการ หนวยงานขอรัฐ ประชาชนกับหนวยงานราชการ

วิสาหกิจสามารถตรวจสอบ ติดตาม

ขอมูลขาวสารตลอดจนรับทราบ

ปญหาตางๆ เพื่อเปนชอมูลในการ

ปฏิบัติราชการและพิจารณาแกไข

15 โครงการสนับสนุนการดําเนินงานศูนย เพื่อเปนคาใชจายในการบริหารงาน อุดหนุนศูนยขอมูลขาวสารการจัดซื้อ 30,000 30,000 30,000 การจัดซื้อจัดจาง การจัดซื้อจัดจางขององคกร เทศบาล/

รวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจาง ของศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อ จัดจางของ อปท.ระดับอําเภอ ของ อปท. ในเขต ปกครองสวนทองถิ่นในเขต อปต.ในเขต

ของ อปท. ระดับอําเภอ จัดจาง ของ อปท. ระดับอําเภอ ในการดําเนินงานของศูนยขอมูล อ.ปาติ้ว มีความ อําเภอปาติ้วมีความโปรงใส อ.ปาติ้ว

เชน คาจางเหมารายวันพนักงาน ขาวสารการจัดซื้อจัดจาง โปรงใส สามารถ ตรวจสอบได

คาจัดหาวัสดุ ครุภัณฑที่จําเปน ของ อปท.ระดับอําเภอ ตรวจสอบได

ในการปฏิบัติงาน

16 โครงการประชาสัมพันธการ เพื่อเปนการกระตุนประชาชน ประชาชนในเขตเทศบาลตําบล 40,000 40,000 40,000 ผูมีหนาที่เสียภาษี ประชาชนไดรับทราบขอมูล กองคลัง

จัดเก็บรายได ของเทศบาลประจําป ใหมีการตื่นตัวในการชําระภาษี ปาติ้วที่มีหนาที่เสียภาษี มาชําระภาษีภายใน การชําระภาษี มาชําระภาษี

ตามกําหนดเวลา กําหนด ภายในกําหนด เทศบาลมีรายได
เพิ่มขึ้น

17 โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษี เพื่อควบคุมการชําระภาษีที่เปน จัดทําฐานขอมูลแผนที่ภาษี 200,000 200,000 200,000 เทศบาลมีการจัด ประชาชนไดรับความสะดวก กองคลัง

และทะเบียนทรัพยสิน ระบบและมีประสิทธิภาพใน และทะเบียนทรัพยสินถูกตอง เก็บภาษีอยาง รวดเร็วในการชําระภาษี

การจัดเก็บภาษีเทศบาลมี ตรงตามความเปนจริงและ เปนระบบและมี เทศบาลมีรายไดเพิ่มมากขึ้น

รายไดเพ่ิมมากขึ้น เปนปจจุบัน รายไดเพ่ิมขึ้น
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18 โครงการอบรมผูประกอบ เพื่อใหผูประกอบการคาภายใน ผูประกอบการรูและเขาใจ 40,000 40,000 40,000 ผูประกอบการเขารับ ผูประกอบการคาในเขต กองคลัง

การคาภายในเขตเทศบาล เขตเทศบาลรูและเขาใจเกี่ยว เกี่ยวกับภาษีที่ตองชําระ การอบรมครบทุกคน เทศบาลมีความเขาใจเก่ียว

กับภาษีตางๆ ที่ตองชําระ กับภาษีตางๆที่ตองชําระและ

มาชําระภาษีภายในกําหนด

19 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว 20,000      20,000       20,000       เทศบาลสามารถ ประชาชนในเขตเทศบาลมี กองคลัง

จัดเก็บรายได ภาษีทองถิ่นและปรับปรุงรายได ที่มีหนาที่เสียภาษี จัดเก็บภาษีได ความสัมพันธและเกิดทัศนคติ

ครบตามเปาหมาย ที่ดีตอการชําระภาษีและ

สามารถจัดเก็บภาษีไดอยาง

มีประสิทธิภาพครบถวนตาม

เปาหมายที่วางไว เทศบาล

มีรายไดเพ่ิมขึ้น

20 โครงการบริการเต็มที่จัดเก็บภาษี เพื่อใหผูมีหนาที่เสียภาษีไดรับ ประชาชนไดรับความสะดวก 30,000      30,000       30,000       เทศบาลมีรายได ประชาชนไดรับความสะดวก กองคลัง

ถึงบานประจําป ความสะดวกในการชําระภาษี รวดเร็วในการชําระภาษีและ จากการจากการ ในการชําระภาษี สามารถจัด

และคาธรรมเนียมใบอนุญาต พนักงานเทศบาลกับประชาชน จัดเก็บรายได เก็บภาษีไดตามเปาหมาย

และประชาชนมีความเขาใจถึงหนาที่ มีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน เพิ่มขึ้น ที่กําหนด ไดขอมูลการประเมิน

ของการชําระภาษี คาธรรมเนียม การจัดเก็บภาษีอยางถูกตอง

ใบอนุญาต และเปนธรรม

21 สนับสนุนการดําเนินงานของศูนย เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย ศูนยยุติธรรมชุมชนเทศบาลตําบล 10,000      10,000       10,000       ประชาชนไดรับ คณะทํางานศูนยยุติธรรมชุมชน สํานักปลัดฯ

ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตําบลปาติ้ว ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตําบลปาติ้ว ปาติ้วสามารถขับเคลื่อนการทํางาน บริการที่ดี เทศบาลตําบลมีวัสดุอุปกรณ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงาน

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการติดตอประสานงาน

22 โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย  -เพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบ  -ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย 330,000 - - ประชาชนไดรับฟง ประชาชนในเขตเทศบาลได สํานักปลัดฯ

เสียงตามสายภายในเขตเทศบาล ขาวสารไดอยางทั่วถึงรับฟงขาวสารไดอยางทั่วถึง

ใหสามารถรับฟงไดอยางทั่วถึง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 KPI จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

23 จัดหาครุภัณฑตางๆ เพื่อใชในการบริหาร เพื่อใหมีครุภัณฑที่เพียงพอในการ จัดซื้อครุภัณฑตาง ดังนี้ - - เทศบาลมีเครื่องมือ เทศบาลมีเครื่องมือ

งานสํานักงานเทศบาลตําบลปาติ้ว ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 1.ครุภัณฑสํานักงาน ไดแก 32,000 เครื่องใชเพียงพอ เครื่องมใชเพียงพอ

 -เครื่องทําลายเอกสาร (20แผน) สําหรับการปฏิบัติงานสําหรับการปฏิบัติงาน สํานักปลัดฯ

จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 32,000.- และบริการประชาชนและบริการประชาชน

 -เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง 28,000 กองการศึกษาฯ

 (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000

บีทียู จํานวน 1 เครื่องๆละ 28,000.-

 -เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง 56,000 กองคลัง

 (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000

บีทียู จํานวน 2 เครื่องๆละ 28,000.-

เปนเงิน 56,000.-บาท

 -พัดลมอุตสาหกรรม 3 ตัวๆละ 7,770 สํานักปลัดฯ

2,590.-บาท เปนเงิน 7,770.-บาท

 -พัดลมไอเย็นแบบเคลื่อนที่ 2 ตัว 9,200

ตัวละ 4,600.- เปนเงิน 9,200.-บาท

 -ติดตั้งระบบการประชุมทางไกล 5,000 สํานักปลัดฯ

ผานระบบ Sesioncall 5,000.-บาท

(คาบริการรายเดือน 909.50)

 -เกาอ้ีบุนวม จํานวน 20 ตัวๆละ 10,000 สํานักปลัดฯ

500.-บาท เปนเงิน 10,000.-บาท

6. ตูเหล็กเก็บเอกสาร 3ตูๆละ 
5,000.-บาท

15,000 สํานักปลัดฯ/
กองชาง

2. ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ไดแก

 -ชุดไมประชุมไรสาย (ชุดควบคุม 57,000 สํานักปลัดฯ

พรอมไม 16 ตัว) เปนเงิน 57,000.-
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 KPI จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

 -ชุดเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ 10,900 กองการศึกษาฯ

อเนกประสงคแบบลากจูง ตูลําโพง

ขนาด  8 นิ้ว  จํานวน 1 ชุด  เปนเงิน

10,900.-บาท

3. ครุภัณฑคอมพิวเตอร ไดแก

 -เครื่องพิมพ MultiFunction ชนิดสี 17,000.00  สํานักปลัดฯ

 จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 17,000.-บาท

 -เครื่องพิมพชนิดLaser/ ชนิด LED 7,900 กองคลัง

ขาวดํา  30 หนา/นาที จํานวน 1

 เครื่องๆละ 7,900.-บาท

 -เครื่องพิมพชนิดLaser/ ชนิด LED 9,900 สํานักปลัดฯ

ขาวดํา  18 หนา/นาที จํานวน 3

 เครื่องๆละ 3,300.-บาท

 -คอมพิวเตอรสํานักงาน 1 เครื่อง 16,000

เปนเงิน 16,000.-บาท สํานักปลัดฯ

1. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 2 
เครื่อง ราคา 23,000.-บาท

46,000 กองชาง/สป

2. จอภาพแบบ LCD หรือ LED 
ขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว จํานวน 1
 จอ ราคา 3,300.-บาท

3,300 กองชาง

4.  ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

 -กลองดิจิตอล จํานวน 1 ตัว 34,990 สํานักปลัดฯ

เปนเงิน 34,990.-บาท

5.  ครุภัณฑงานบานงานครัว

 -ตูน้ําดื่ม(สํานักงาน) จํานวน 2 เครื่อง 9,000 สํานักปลัดฯ

เปนเงิน 9,000.-บาท
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 KPI จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

6. ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง กองการศึกษาฯ

 -รถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี 38,000

แบบเกียรธรรมดา จํานวน 1 คัน

เปนเงิน  38,000.-บาท

7.ครุภัณฑกอสราง

 - เครื่องสกัดคอนกรีต จํานวน 1 
เครื่องๆละ 25,000.-บาท 25,000

กองชาง

 - เครื่องเชื่อมไฟฟา จํานวน 1 
เครื่องๆละ 5,500.-บาท 5,500

กองชาง

 -ชุดตัด/เชื่อมแกส พรอมอุปกรณ 
จํานวน 1 ชุดๆละ 9,500.-บาท 9,500

กองชาง

24  โครงการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร  เพื่อใหการบริการประชาชน  ติดตั้งระบบคอมพิวเตอรและ - - 2,000,000 สํานักปลัดฯ

 และระบบสื่อสารงานทะเบียน  ดานงานทะเบียนราษฎร  ระบบขอมูลสื่อสาร งาน

ราษฎร  สะดวก รวดเร็ว ทันสมัยและ  ทะเบียนราษฎร จํานวน 1

  มีมาตรฐานเดียวกับสํานัก  ระบบ

 ทะเบียนกลางและทะเบียนอ่ืน

 ทั่วประเทศ
25 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยเซลล

แสงอาทิตยบนหลังคาอาคารเทศบาล
ตําบลปาติ้ว

เพื่อใหเทศบาลตําบลปาติ้วสามารถ
ประหยัดคาใชจายที่จายเปนคา
สาธารณูปโภค (คาไฟฟา)

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยเซลล
แสงอาทิตยบนหลังคาอาคาร
เทศบาลตําบลปาติ้ว

- - - ติดตั้งระบบผลิต
ไฟฟาดวยเซลล
แสงอาทิตย

เทศบาลตําบลปาติ้วสามารถ
ประหยัดคาใชจายที่จายเปนคา
สาธารณูปโภค (คาไฟฟา)

กองชาง
กรมพลังงาน
ทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน
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แนวทางการพัฒนาสงเสริการปกครองระบอบประชาธิปไตย  การมีสวนรวมของประชาชน และการสรางชุมชนเขมแข็ง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 KPI จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1  โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  -จัดประชาคมทองถิ่นเพื่อ  - จัดทําแผนพัฒนาสามป 20,000 20,000 20,000 เทศบาลมีการ  ประชาชนมีสวนรวมแสดง สํานักปลัดฯ

 รวบรวมปญหาความตองการ ของเทศบาลตําบลปาติ้ว ทบทวนและจัดทํา  ความคิดเห็นรวมตัดสินใจ

ของชุมชนประกอบการจัดทํา แผนพัฒนาสามป  ในการจัดทําแผนฯ

แผนพัฒนาสามปของเทศบาล  - เทศบาลมีแผนพัฒนาเพื่อ

 - จัดทําแผนพัฒนาสามปของ เปนแนวทางในการจัดทํา

เทศบาลเพ่ือเปนแนวทางในการ งบประมาณและเปนแนวทาง

พัฒนาเทศบาล ในการพัฒนาเทศบาล ตอไป

2 โครงการสงเสริมสนับสนุน  - เพ่ือใหองคกรชุมชนมีความรู  - สนับสนุนการจัดทําแผน 10,000 10,000 10,000 ชุมชนในเขต  -ชุมชนมีแผนพัฒนาของตนเอง สํานักปลัดฯ

การจัดทําแผนชุมชน ความเขาใจในการจัดทําแผน ชุมชนโดยองคกรชุมชนและ เทศบาลมีการ  -เทศบาลนําขอมูลในแผน กองการศึกษาฯ

ชุมชน เจาหนาที่ที่เกี่ยวของรวมกัน ทบทวนและ ชุมชนมาจัดทําแผนพัฒนา

 - เพ่ือสงเสริมใหองคกรชุมชน จัดทําแผนชุมชน จัดทําแผนชุมชน ของเทศบาล

ไดมีสวนรวมในการจัดทําแผน ครบทุกชุมชน

ชุมชนของตนเอง

 - เพ่ือใชเปนขอมูลในการจัดทํา

แผนพัฒนาของเทศบาล

3 โครงการจัดทําแผนชุมชน  -อุดหนุนชุมในชุมเขตเทศบาล  -อุดหนุนชุมชน ทั้ง 6 ชุมชน 18,000 18,000 18,000 ชุมชนในเขต  -ชุมชนมีแผนชุมชนและเปน สํานักปลัดฯ

ในการจัดทําแผนชุมชน ในเขตเทศบาล เทศบาลมีการ ชุมชนเขมแข็ง

ทบทวนและ

จัดทําแผนชุมชน

ครบทุกชุมชน

4  โครงการเทศบาลพบประชาชน  เพื่อใหสงเสริมใหประชาชน  - ผูนําชุมชน/หมูบาน  60,000 60,000 60,000 เทศบาลจัดกิจ  ประชาชนในเขตเทศบาล สํานักปลัดฯ
มีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น  -ประชาชนในทองถิ่น กรรมเทศบาลพบ  มีสวนรวมในการพัฒนา

ประชาชน ทองถิ่น
ครบทุกหมูบาน/
ชุมชน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 KPI จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการประชุมสัมมนาทางชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพและสงเสริม  -ประชุมคณะกรรมการชุมชน 250,000 250,000 250,000 มีการจัดการประชุม คณะกรรมการชุมชนมีศักยภาพ สํานักปลัดฯ

เพ่ือพัฒนาศักยภาพและสงเสริม การมีสวนรวมของคณะกรรมการ ทุกเดือน ในป งบฯ60 เปนประจําทุกเดือน และมีสวนรวมในการพัฒนา
การมีสวนรวมของคณะกรรมการ ชุมชนในเขตเทศบาล  -การทัศนศึกษาดูงานของ พรอมทั้งนําปญหา ทองถิ่น
ชุมชน คณะกรรมการชุมชน และขอเสนอแนะ

ของที่ประชุม
มาดําเนินการ

6 โครงการจัดทําปายคณะกรรมการ เพื่อใหมีปายบอกชื่อชุมชน/ปาย
หนาบาน

จัดทําปายชุมชน/ปายหนาบาน 100,000 100,000 100,000 100% ชุมชน/บานในเขตเทศบาลมี กองการศึกษาฯ

ชุมชน/ปายบาน เพื่อความสะดวกในการติดตอ ในเขตเทศบาล ปายบานครบทุกบาน

7 โครงการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานการ เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหผูจัดเก็บ
ขอมูล

ราษฎรภายในเขตเทศบาล 30,000 30,000 30,000 100% เทศบาลตําบลปาติ้วไดขอมูลชุมชน กองการศึกษาฯ

จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  เก็บขอมูลอยางมีประสิทธิภาพและ ตําบลปาติ้ว ในการจัดทําแผนฯ ขอมูลมีคุณภาพ 

ถูกตองตามหลักความเปนจริง ถูกตอง และนําไปบันทึกขอมูล

ไดอยางถูกตองและรวดเร็ว

8 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนในเขต
เทศบาล

สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
ในเขตเทศบาล

 -กองทุนสวัสดิการผูสูงอายุ 
ผูดอยโอกาส เทศบาลตําบลปาติ้ว
 -กองทุนสวัสดิการชุมชน ม.5 ออม
วันละบาทฯ

180,000 180,000 180,000 100% สมาชิกกลุมไดรับสวัสดการอยาง
ถวนหนา

กองการศึกษาฯ

9 โครงการจัดทําบัญชีครัวเรือน เพื่อจัดทําบัญชีครัวเรือนของชุมชน ชุมชนในเขตเทศบาลนํารอง 30,000 - - รายจาย ทราบรายรับ-รายจาย ของ กองการศึกษาฯ

ในเขตเทศบาล จํานวน 1 ชุมชน ครัวเรือน ครัวเรือนและสามารถลดรายจาย

ลดลง ที่ไมจําเปนได

10 โครงการจัดทําแผนที่เดินดิน เพื่อจัดทําขอมูลชุมชนในเขตเทศบาล ชุมชนในเขตเทศบาล 50,000      - - 100% เทศบาลตําบลปาติ้วไดขอมูล กองการศึกษาฯ

ชุมชนเทศบาลตําบลปาติ้ว ตําบลปาติ้ว ที่เปนจริงสําหรับเปนแนวทาง

ในการพัฒนาชุมชนตอไป

11 โครงการจัดการเลือกตั้งนายเทศมนตรี เพื่อจัดการเลือกตั้งนายเทศมนตรี เพื่อใหไดมาซึ่งนายเทศมนตรี 300,000 - - ไดมาซึ่งนายกฯ/ ไดมาซึ่งนายกฯ/ สํานักปลัดฯ

และสมาชิกสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลที่ครบวาระ และสมาชิกสภาเทศบาลที่ครบวาระ สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
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3.2.2  แบบ ผ.02 บัญชีประสานโครงการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผ.02

หนวยงานที่

ป 2560 ป 2561 ป 2562 รวม ที่รับผิดชอบ
1 โครงการกอสรางจุดพักรถ หมูที่ 5 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร 5,000,000        1,000,000 1,000,000      7,000,000 กองชาง/สวนกลาง

2 โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยวิธีเสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีตถนนและซอย
ในเขตเทศบาล

10,000,000      10,000,000     10,000,000    30,000,000 กองชาง/อบจ./
กรมทางหลวงชนบท

3 โครงการกอสรางทางเทาพรอมวางทอระบายน้ําถนนอรุณประเสริฐ - 50,000,000 - 50,000,000 กองชาง/
แขวงการทาง จ.ยโสธร

4 โครงการกอสรางถนน คสล.ถนนเทศบาล 4 หมูที่ 12 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปา
ติ้ว  จังหวัดยโสธร

2,400,000        - - 2,400,000 กองชาง /อบจ.

5 โครงการขุดลอกและปรับปรุงภูมิทัศนลําหวยวังกะละ หมูที่ 5  ตําบลโพธิ์ไทร 
อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

1,500,000        - - 1,500,000 กองชาง/สวนกลาง

6 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 18  หมูที่ 12  ตําบลโพธิ์ไทร 
อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

3,000,000        - - 3,000,000 กองชาง/สวนกลาง

7 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 13  หมูที่ 12  ตําบลโพธิ์ไทร 
อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

1,996,000 - - 1,996,000 กองชาง/สวนกลาง

8 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 5  หมูที่ 5  ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอ
ปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

1,950,000        - - 1,950,000 กองชาง/สวนกลาง

9 โครงการกอสรางถนน คสล.ถนนเทศบาล 5  หมูที่ 5  (ไปบานหนองสําโรง)
ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

1,200,000        - - 1,200,000 กองชาง/สวนกลาง

10 โครงการกอสรางถนน คสล.ทางไปภูดิน หมูที่ 5 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว  
จังหวัดยโสธร

- 600,000         - 600,000 กองชาง/สวนกลาง
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                      บัญชีประสานโครงการพัฒนาของอคกรปกครองสวนทองถ่ิน

โดย เทศบาลตําบลปาติ้ว 

ตามกรอบการประสาน/ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

โครงการลําดับที่
งบประมาณ



หนวยงานที่

ป 2560 ป 2561 ป 2562 รวม ที่รับผิดชอบ
11 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. ขางถนนอรุณประเสริฐ(จากถนนเขาวัด  ปาต้ิว

 - ซอยหนองบัวแดง) หมูที่ 4 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร
- 1,900,000       1,900,000      3,800,000 กองชาง/สวนกลาง

12 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. ขางถนนอรุณประเสริฐ (จากศูนย อปพร. - 
รองคอม) หมูที่ 4 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

- 1,400,000       1,400,000      2,800,000 กองชาง/สวนกลาง

13 โครงการกอสรางถนนลาดยางทับคอนกรีต ถนนเทศบาล 8  (ทางเขา อบต.โพธิ์
ไทร)หมูที่ 4 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร

- 2,100,000       2,100,000 4,200,000 กองชาง/
กรมทางหลวงชนบท

14 โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค - 1,800,000       1,800,000 3,600,000 กองชาง/สวนกลาง

15 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม คสล.ถนนเทศบาล 5 หมูที่ 5 ต.โพธิ์ไทร       อ.
ปาติ้ว จ.ยโสธร (ทางไปบานหนองสําโรง)

- 300,000         300,000 600,000 กองชาง/อบจ.
สวนกลาง

16 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม คสล.ลําหวยวังกะละ ม.12ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.
ยโสธร (ไปบานหนองสําโรง ม.8ต.โคกนาโก)

- 400,000         400,000 800,000 กองชาง/อบจ.
สวนกลาง

12,046,061 8,500,000 7,900,000 28,446,000
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โครงการ
งบประมาณ

รวมท้ังสิ้นจํานวน  15  โครงการ

ลําดับที่



แบบ ผ.02

หนวยงานที่

ป 2560 ป 2561 ป 2562 รวม ที่รับผิดชอบ
1 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร(สี่แยกไฟแดง) 2,000,000        - - 2,000,000   กองชาง/สป.

สภ.ปาติ้/แขวงการทางจ.ยโสธร

2 โครงการติดตั้งไฟจํากัดความเร็ว 198,000 - - 198,000      กองชาง/สป.
สภ.ปาติ้ว/แขวงการทางจ.ยโสธร

3 โครงการติดตั้งกลองตรวจจับความเร็ว 1,250,000        - - 1,250,000   กองชาง/สป.
สภ.ปาติ้ว/ปภ.จ.ยโสธร

4 โครงการกอสรางศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริม
อาชีพผูสูงอายุ

1,000,000 - - 1,000,000 กองชาง/กองการศึกษาฯ
พมจ.ยโสธร

5 โครงการจัดหากลองวงจรปด 900,000 - - 900,000 สป./กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น

6 โครงการกอสรางอาคารศูนยการเรียนรูเกษตรนวัตกรรม
ใหมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

- - 9,500,000      9,500,000 กองชาง/กองการศึกษาฯ
สวนกลาง

7 โครงการกอสรางสวนสุขภาพและปรับปรุงภูมิทัศนสระ
น้ําบริเวณหนาโรงเรียนปาติ้ววิทยา

2,000,000        2,000,000       2,000,000      6,000,000 กองชาง
สวนกลาง

8 โครงการกอสรางลานกีฬาอเนกประสงค - - 8,000,000 8,000,000 กองชาง/สวนกลาง

9 โครงการกอสรางอาคารปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
เทศบาลตําบลปาติ้ว

- - 9,500,000 9,500,000 กองชาง/สํานักปลัด
สวนกลาง

5,150,000 2,000,000 29,000,000 36,150,000
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รวมท้ังสิ้นจํานวน 9  โครงการ

บัญชีประสานโครงการพัฒนาของอคกรปกครองสวนทองถ่ิน

โดย เทศบาลตําบลปาติ้ว 

ตามกรอบการประสาน/ยุทธศาสตรท่ี 3  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

ลําดับที่ โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ.02

หนวยงานที่

ป 2560 ป 2561 ป 2562 รวม ที่รับผิดชอบ
1 โครงการจัดหาเตาเผาขยะ

- 18,000,000 - 18,000,000
กองสาธารณสุขฯ/
อบต.ในพื้นที่/
สวนกลาง/อบจ.

- 18,000,000 - 18,000,000
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รวมท้ังสิ้นจํานวน  1  โครงการ

บัญชีประสานโครงการพัฒนาของอคกรปกครองสวนทองถ่ิน

โดย เทศบาลตําบลปาติ้ว 

ตามกรอบการประสาน/ยุทธศาสตรท่ี 6  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

ลําดับที่ โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ.02

หนวยงานที่

ป 2560 ป 2561 ป 2562 รวม ที่รับผิดชอบ
1 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยบนหลังคา

อาคารเทศบาลตําบลปาติ้ว
- - - - กองชางฯ/

กรมพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน

- - - -
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รวมท้ังสิ้นจํานวน  1  โครงการ

บัญชีประสานโครงการพัฒนาของอคกรปกครองสวนทองถ่ิน

โดย เทศบาลตําบลปาติ้ว 

ตามกรอบการประสาน/ยุทธศาสตร ท่ี  5 การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ มุงใหบริการแกประชาชน

ลําดับที่ โครงการ
งบประมาณ



 
 

3.2.2 แบบ ผ.02  บัญชปีระสานโครงการพัฒนา  



ผ.03

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

1. ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว
1.1 แนวทางการพัฒนา  สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในทองถิ่นใหมี 
    ประสิทธิภาพ คุณภาพ และทั่วถึง

19 5,368,880 13 2,703,880 13 2,703,880

1.2 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 9 10,788,000 8 10,488,000 8 10,488,000

1.3 แนวทางการพัฒนา  สงเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข 16 565,000 15 415,000 15 465,000

1.7 แนวทางการพัฒนาสงเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 5 1,910,000 5 1,910,000 5 1,910,000

1.9 แนวทางการพัฒนาการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน 5 180,000 4 150,000 4 150,000

3.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริม สนับสนุน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 11 730,000 7 585,000 8 10,085,000

3.2 แนวทางการพัฒนาการรักษาความสงบเรียบรอย และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

11 4,734,500 6 370,000 6 370,000

รวม 76 24,276,380 58 16,621,880 59 26,171,880

2. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการสาธารณูปโภค

2.1 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง ขยายเขตสาธารณูปโภค 
    สาธารณูปการ การคมนาคมขนสงและการผังเมือง

35 33,606,500 18 77,570,000 10 21,950,000

รวม 35 33,606,500 18 77,570,000 10 21,950,000

ป  2562
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

  แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลตําบลปาติ้ว

ยุทธศาสตรการพัฒนา

ป  2560 ป  2561



จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

4. การสงเสริมการเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย การลงทุนและพาณิชยกรรม

4.1 แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการทําการเกษตรแบบเกษตรปลอดภัยและ
    กษตรอินทรีย

3 330,000 3 330,000 4 9,830,000

4.2 แนวทางการพัฒนาสงเสริมและพัฒนาอาชีพ 3 1,040,000 2 40,000 2 40,000

4.3 สงเสริมและพัฒนาผูประกอบการคาและบริการใหมีความสามารถในการ   
     แขงขันและการลงทุน

10 1,610,000 5 260,000 5 260,000

   16 2,980,000 10 630,000 11 10,130,000
5. การบริหารจัดการ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

5.1 แนวทางการพัฒนาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดลอม 3 210,000 3 210,000 3 210,000

5.2แนวทางการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดลอม ลด ปริมาณขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูลรวมทั้งมลพิษตาง ๆ

6 490,000 6 18,290,000 5 290,000

รวม 9 700,000 9 18,500,000 8 500,000

6. การสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี และการทองเท่ียว

6.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมและอนุรักษ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี    
    ภูมิปญญาทองถิ่น และสงเสริมการทองเที่ยวเชิง วัฒนธรรม ประเพณี วิถีอิสาน

13 1,386,000 13 1,552,000 12 1,352,000

รวม 13 1,386,000 13 1,552,000 12 1,352,000

ยุทธศาสตรการพัฒนา

ป  2560 ป  2561 ป  2562
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จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

7. การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพมุงใหบริการ
แกประชาชน

7.1 แนวทางการพัฒนาสรางระบบบริหารจัดการองคกรที่ดี  มีประสิทธิภาพ 
    โปรงใส  ตรวจสอบได ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคลากรมีคุณภาพ

24 1,900,960 21 1,150,000 22 3,150,000

7.2 แนวทางการพัฒนาสงเสริการปกครองระบอบประชาธิปไตย  การมีสวนรวม 
ของประชาชน และการสรางชุมชนเขมแข็ง

11 1,048,000 8 668,000 8 668,000

รวม 35 2,948,960 29 1,818,000 30 3,818,000

รวมท้ังสิ้น 184 65,897,840 137 116,691,880 130 63,921,880

หมายเหตุ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560

 -  งบประมาณจากเทศบาลตําบลปาติ้ว                                    จํานวน 167 โครงการ งบประมาณ 23,473,840       บาท

 -  งบประมาณจากสวนกลาง/อื่นๆ                                         จํานวน 17 โครงการ งบประมาณ 42,424,000       บาท

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

 -  งบประมาณจากเทศบาลตําบลปาติ้ว                                    จํานวน 124 โครงการ งบประมาณ 19,191,880       บาท

 -  งบประมาณจากสวนกลาง/อื่นๆ                                         จํานวน 13 โครงการ งบประมาณ 97,500,000       บาท

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

 -  งบประมาณจากเทศบาลตําบลปาติ้ว                                    จํานวน 118 โครงการ งบประมาณ 35,521,870       บาท

 -  งบประมาณจากสวนกลาง/อื่นๆ                                         จํานวน 12 โครงการ งบประมาณ 28,400,010       บาท
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สวนท่ี 4   

แนวทางการติดตามประเมินผลโครงการ 
 
4.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
            การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น เปนการติดตามและประเมินผลความสอดคลอง
และความสําเร็จของแผนพัฒนาสามปกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน การติดตาม
และประเมินผลโครงการพัฒนาที่เทศบาลตําบลปาต้ิวไดดําเนินการตามแผนดําเนินงานวาเปนไปตามเปาหมายการ
พัฒนาท่ี สอดคลองกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดหรือไม 
และโครงการพัฒนาน้ันประสบความสําเร็จตามกรอบการประเมินในระดับใด โดยมีข้ันตอนดังน้ี   

ข้ันตอนท่ี 1    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
กําหนดกรอบ แนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปและแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประเมินผลโครงการพัฒนาตามท่ีไดดําเนินการ ดังน้ี   
                  1.1  การกําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผน กําหนดแนวทางการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังน้ี   
                       1) ความสอดคลองของยุทธศาสตร แผน และกลยุทธท่ีกําหนด    
                       2) ความเพียงพอของทรัพยากรเพ่ือการดําเนินกิจกรรมของหนวยงาน   
                       3) ความกาวหนาของกิจกรรมท่ีกําหนดไวตามแผนโดยมีการติดตามผล   
                       4) ประสิทธิภาพ เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางผลผลิตกับทรัพยากรที่ใชในการประเมิน
ประสิทธิภาพ   
                       5) ประสิทธิผล เปนการศึกษาผลท่ีไดรับ   
                       6)  ผลลัพธและผลผลิต เปนการประเมินผลประโยชนท่ี เกิดจากการทํากิจกรรมท่ีมีตอ
กลุมเปาหมายท่ีไดรับบริการ และการประเมินผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรม   
                       7) การประเมินผลกระทบ เปนการศึกษาผลท่ีไดรับรวมยอด   
                คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจนําแนวทาง
ท้ังหมดท่ีกําหนดมาใช หรืออาจเลือกใชในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
และแผนพัฒนาสามปของเทศบาลได โดยอยางนอยตองสามารถประเมินความสอดคลองและสามารถวัด
ความสําเร็จหรือความกาวหนาของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินได ท้ังน้ี ขึ้นอยูกับ
คณะกรรมการฯ จะพิจารณา   
                1.2 การกําหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจกําหนดแนวทาง ดังน้ี   
                     1) การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ   
                     2) การประเมินผลโครงการหรือการประเมินประสิทธิผล   
                     3) การประเมินผลกระทบ   

ข้ันตอนท่ี 2    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นดําเนินการการติดตาม
และประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามกรอบแนวทาง
และวิธีการท่ีกําหนดโดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและ
แผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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ข้ันตอนท่ี 3    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนา ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดต้ังแต
กอนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ   

ข้ันตอนท่ี 4    รายงานและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป
และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนา  
ตอผูบริหารทองถิ่นเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินนําเสนอตอสภาทองถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมประกาศผล
การติดตามและประเมินผลใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละ 1 คร้ัง   

ข้ันตอนท่ี 5    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นอาจใหความเห็นชอบ
หรือขอเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
โครงการพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถิ่นได   

 
4.2 ระเบียบ วิธีการติดตามและประเมินผล   
                    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน          
พ.ศ. 2548  หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอ 28, ขอ 29, ขอ 30 และขอ 31   
                  ขอ 28 ใหผูบริหารทองถิ่นแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น   
ประกอบดวย   
                           (1) สมาชิกสภาทองถิ่นท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน   
                           (2) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน   
                           (3) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน   
                           (4) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน   
                           (5) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน   
                    โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการ และกรรมการ        
อีกหนึ่งคนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ  กรรมการตามขอ 28 ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป  
และอาจไดรับการคัดเลือกอีกได   
                  ขอ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ี ดังน้ี   
                           (1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
                           (2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
                           (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการ 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหน่ึงคร้ัง ภายในเดือน 
ธันวาคมของทุกป ท้ังน้ีใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน   
                           (4) แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

ขอ 30 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวม
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไดโดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังน้ี  
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             (1)  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางขอกําหนดขอบขาย
และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพ่ือเสนอผูบริหารทองถิ่น   
                            (2) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติขอกําหนด ขอบขายและรายละเอียดของงาน   
                            (3) หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล   
                            (4) ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล
รายงานผลการดําเนินการซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพ่ือประเมินผล
การรายงานผล เสนอความเห็นตอผูบริหารทองถิ่น   
                            (5) ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการ   
พัฒนาทองถ่ินและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยาง 
นอยปละหน่ึงคร้ัง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ท้ังน้ีใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน   
                    ขอ 31 เพ่ือประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพ่ือใหการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดตามความเหมาะสม   
                   

        วิธีในการติดตามและประเมินผล มีข้ันตอนการติดตามและประเมินผลดังนี้   
                    1.  กําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปและแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
                    2. สรางและพัฒนาเครื่องมือสําหรับการติดตามและประเมินผล   
                    3. เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือ
พิจารณาใหความเห็นชอบกรอบแนวทาง วิธีการ และเครื่องมือสําหรับการติดตามและประเมินผล   
                    4. ประชุมชี้แจงแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผล รวมกับคณะผูบริหารและผูทีเ่กี่ยวของเพ่ือ
จัดเตรียมขอมูลสําหรับรองรับการประเมินกอนลงพ้ืนท่ีจริง   
                    5. ลงพื้นท่ีสําหรับติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกําหนด   
                    6. ประชุมสําหรับการติดตามและประเมินผลกับคณะผูบริหารและผูที่เกี่ยวของ ตามกรอบแนวทาง
และวิธีการท่ีกําหนด   
          4.3 กําหนดเคร่ืองมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล   
                 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจกําหนดเคร่ืองมือ
ท่ีใชในการติดตามประเมินผล ดังน้ี   
                    1. การใชแบบสอบถาม   
                    2. การสัมภาษณมีแบบสอบถาม   
                    3. การสังเกตหรือการสนทนากลุม   
 
   




