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ตามที่ เทศบาลตําบลปาติ้ว ไดจัดทําและประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป% (พ.ศ.25612564) และไดเพิ่ มเติ ม เปลี่ยนแปลง ไปแลวจํานวน 1 ครั้ง เพื่อใชเป2นแนวทางในการพั ฒนาใหเป2 นไป
ตามกรอบและทิศทางการพั ฒนาที่ ไดกําหนดไว ตลอดจนสามารถตอบสนองต4อป5ญหาและความตองการ
ของประชาชนอย4างเป2นรูปธรรม นั้น
เพื่ อ ใหแผนงาน โครงการ กิ จ กรรม ในแผนพั ฒ นาทองถิ่ น สี่ ป% (พ.ศ.2561-2564)
ของเทศบาลตําบลปาติ้ว สอดคลองตามนโยบายรัฐบาล/จังหวัด นโยบายผูบริหารเทศบาลตําบลปาติ้ว
เพื่อเป2นการแกไขป5ญ หาและตอบสนองความตองของประชาชนในทองถิ่น รวมถึงเพื่อใชเป2นแนวทาง
ในการจั ด ทํ า งบประมาณรายจ4 า ยประจํ า ป% เทศบาลตํ า บลปาติ้ ว จึ งมี ความจํ าเป2 น ตองเพิ่ มเติ ม
เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป%(พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 ในครั้งนี้
เทศบาลตําบลปาติ้ว

สารบัญ
เรื่อง

หนา
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สวนที่ 1
เหตุผลความจําเปนในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท!องถิ่นสี่ป$
(พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
ตามที่ เทศบาลตําบลปาติ้ว ไดจัดทําและประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป% (พ.ศ. 25612564) ของเทศบาลตําบลปาติ้ว เพื่อใชเป1นแนวทางในการพัฒนาใหเป1นไปตามกรอบและทิศทางการพัฒนา
ที่ไดกําหนดไว ตลอดจนสามารถตอบสนองต3อป4ญ หาและความตองการของประชาชนอย3างเป1นรูปธรรม
ไปแลว นั้น
เพื่อใหแผนงาน โครงการ กิจกรรมในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป% (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาล
ตําบลปาติ้ว สอคลองตามนโยบายรัฐบาล/จังหวัด นโยบายผู บริหารเทศบาลตําบลปาติ้ว เป1นการแกไข
ป4ญ หาความเดือดรอนของประชาชนที่ ตองดําเนินการโดยเร3งด3วน และเพื่ อรองรับการจัดทํ างบประมาณ
รายจ3ายประจําป%ของเทศบาลตําบลปาติ้ว จึงมีความจําเป1นตองเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป%
(พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 ดังนี้
1. ยุทธศาสตร0สงเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสร!างพื้นฐานให!ได!
มาตรฐาน แบบ ผ.01 รายละเอี ยดโครงการพั ฒนา แผนพั ฒนาทองถิ่นสี่ป% (พ.ศ.2561-2564) สํ าหรับองค@กร
ปกครองส3วนทองถิ่นดําเนินการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แกไข เปลี่ยนแปลงโครงการ ดังนี้
(1) เปลี่ยนแปลงแผนพั ฒนาทองถิ่ นสี่ป% (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตํ าบลปาติ้ ว
ลํ าดั บที่ 26 หนา 94 โครงการวางท3 อระบายน้ํ า คสล. ซอยเทศบาล 12 ม.12 ต.โพธิ์ ไทร อ.ปาติ้ ว จ.ยโสธร
ป% 2562 จํานวน 85,000.- บาท ดังนี้
1.1 เปลี่ยนแปลงเปF าหมาย (ผลผลิ ตของโครงการ) จาก วางท3 อ คสล.ขนาด
0.40x1.00 ม. ยาวรวม 70.00 เมตร พรอมบ3อพัก 7 บ3อ (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด) เป1นวางท3อ
คสล. ขนาด 0.40x1.00 เมตร ยาวรวม 39.00 เมตร พรอมบ3อพัก 2 บ3อ (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)
1.2 เปลี่ยนแปลงป%งบประมาณ จากป% 2562 จํานวน 85,000.- บาท เป1นป%
2561 จํานวน 40,000.-บาท
(2) เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป% (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 ของเทศบาลตําบลปาติ้ว ลําดับที่ 3 หนา 9 โครงการก3อสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 18
หมู3ที่ 12 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร ดังนี้
2.1 เปลี่ยนแปลงเปFาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จากก3อสรางถนน คสล.
ซอยเทศบาล 18 หมู3ที่ 12 กวาง 5 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 745,000.-บาท (ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด) เป1น ก3อสรางถนน คสล.ซอยเทศบาล 18 หมู3ที่ 12 กวาง 12 เมตร ยาว 175
เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 406,000.-บาท (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด) เนื่องจากส3วน
หนึ่งดําเนินการโดยใชงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
(3) เปลี่ยนแปลงแผนพั ฒนาทองถิ่นสี่ป% (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 ของเทศบาลตําบลปาติ้ว ลําดับที่ 7 หนา 10 โครงการก3อสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 11
หมู3ที่ 4 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร ดังนี้
3.1เปลี่ ยนแปลงเปF าหมาย (ผลผลิ ตของโครงการ) จาก ก3 อสรางถนน คสล.
ซอยเทศบาล 11 ม.4 กวาง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)
เป1นดังนี้

-2(1) ก3อสรางถนน คสล.ซอยเทศบาล 11 ม.4 กวาง 5 เมตร ยาว 117 เมตร
หนา 0.15 เมตร พื้ นที่ ไม3นอยกว3า 585 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด) งบประมาณ
338,000.-บาท โอนเงิ นงบประมาณเหลื อจ3 ายจากโครงการก3 อสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 18 หมู3 ที่ 12
มาดําเนินการ
(2) ก3อสรางถนน คสล.ซอยเทศบาล 11 ม.4 กวาง 5 เมตร ยาว 145 เมตร
หนา 0.15 เมตร พื้ นที่ ไม3 น อยกว3 า 725 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตํ าบลปาติ้ วกํ าหนด) งบประมาณ
427,000.-บาท ใชงบประมาณจากเงินเหลือจ3ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
3.2 เปลี่ ยนแปลงป% งบประมาณ จากป% 2561 จํ านวน 310,000.- บาท
และป% 2562 จํานวน 450,000.- บาท เป1นป% 2561 จํานวน 765,000.-บาท
(4) เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป% (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 ของเทศบาลตําบลปาติ้ว ลําดับที่ 8 หนา 10 โครงการก3อสรางถนน คสล. เชื่อมระหว3าง
ม.5-ม.12 (วัดปาสุริยาลัย) ดังนี้
4.1 เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ จากโครงการก3อสรางถนน คสล.เชื่อมระหว3าง
ม.5-ม.12 (วั ดปาสุ ริ ยาลั ย) ( ขอ 8 หนา 10) เป1 น โครงการก3 อสรางถนน คสล. ถนนเทศบาล 2 เชื่ อมถนน
เทศบาล 5 หมู3ที่ 5 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร
4.2 เปลี่ยนแปลงเปFาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จาก ก3อสรางถนน คสล.
เชื่อมระหว3าง ม.5-ม.12 (วัดปาสุริยาลัย) ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไม3 น อยกว3 า 920 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตํ าบลปาติ้ วกํ าหนด) งบประมาณ 598,000.-บาท
เป1 นก3 อสรางถนน คสล. ถนนเทศบาล 2 เชื่ อมถนนเทศบาล 5 ขนาดผิ วจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 235 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม3นอยกว3า 940 ตารางเมตร งบประมาณ 555,000.-บาท (ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลปาติ้วกําหนด) ดําเนินการโดยใชเงินเหลือจ3ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
(5) เพิ่ มเติ ม เปลี่ ยนแปลงแผนพั ฒ นาทองถิ่ นสี่ ป% (พ.ศ.2561-2564) ป% 2562
จํานวน 19 โครงการ เพื่อใหสอดคลองกับสถานะทางการคลังของเทศบาลตําบลปาติ้ว และเพื่ อแกไขป4ญหา
ความเดือดรอนใหกับประชาชนเป1 นการเร3งด3วน โดยเรียงลําดับความจําเป1 นเร3งด3วนตามมติประชาคมทองถิ่ น
ไดดังนี้
5.1 เพิ่มเติมโครงการก3อสรางถนน คสล. ถนนเทศบาล 2 เชื่อมถนนเทศบาล
5 หมู3 ที่ 5 ตํ าบลโพธิ์ไทร อํ าเภอปาติ้ ว จั งหวัดยโสธร ในป% งบประมาณ 2562 ขนาดผิ วจราจรกวาง 4 เมตร
ยาว 235 เมตร หนาเฉลี่ ย 0.15 เมตร หรื อพื้ นที่ ไม3 น อยกว3 า 940 ตารางเมตร งบประมาณ 555,000.-บาท
(ตามแบบแปลนเทศบาลตํ าบลปาติ้ วกํ าหนด) เพื่ อรองรับการจั ดทํ างบประมาณรายจ3 ายประจํ าป% งบประมาณ
พ.ศ. 2562 หากไม3ไดรับอนุมัติใหใชเงินเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ3ายในป%งบประมาณ พ.ศ. 2561
5.2 โครงการขยายไหล3 ท าง คสล.ซอยขางตลาดสดเทศบาล หมู3 ที่ 4
ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร ขยายไหล3ทาง คสล. พื้นที่ไม3นอยกว3า 66 ตร.ม. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
พรอมตีเสนจราจร (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด) งบประมาณ 51,900.-บาท
5.3 โครงการขยายไหล3 ทาง คสล.พรอมทางเดิ นเทาซอยเขาวัดบานปาติ้ ว
หมู3ที่ 4 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร พื้ นที่ขยายไหล3ทางไม3นอยกว3า 638 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร ทางเดินเทากวาง 2.30 เมตร ยาว 94 เมตรพื้นที่ 203 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลปาติ้ว
กําหนด)งบประมาณ 579,000.-บาท

-35.4 โครงการก3อสรางถนนลูกรังเลียบคลองวังกะละ หมู3ที่ 12,5 ปรับปรุงถนน
ลู กรั งเรี ย บคลองวั งกะละ ม.5,12 ลงลู ก รั งขนาดผิ วจราจรกวาง 3 ม. ยาว 2,350 ม. หนาเฉลี่ ย 0.10 ม.
(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด) งบประมาณ 208,700.-บาท
5.5 โครงการก3 อสรางทางเดิ นเทา ถนนเทศบาล 6 หมู3 ที่ 4 ตํ าบลโพธิ์ ไทร
อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจร กวาง 2.30 เมตร ยาว 112 เมตร ฟุตบาทพื้นที่ไม3นอยกว3า 211 ตร.ม.
พื้น คสล. 0.12 เมตร พื้นที่ไม3นอยกว3า 46 ตร.ม. รวมความยาวทั้งหมด 112 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล
ปาติ้วกําหนด) งบประมาณ 277,500.-บาท
5.6 เพิ่มเติมโครงการก3อสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 11 หมู3ที่ 4 ตําบลโพธิ์
ไทร อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร ในป%งบประมาณ 2562 ก3อสรางถนน คสล.ซอยเทศบาล 11 ม.4 กวาง 5 เมตร
ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม3นอยกว3า 725 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)
งบประมาณ 427,000.-บาท เพื่อรองรับการจัดทํางบประมาณรายจ3ายประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 2562 หากไม3ได
รับอนุมัติใหใชเงินเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ3ายในป%งบประมาณ พ.ศ. 2561
5.7 โครงการก3 อสรางทางเชื่ อมระหว3างถนนอรุณประเสริฐกั บถนนทางเขา
หมู3บาน ในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว หมู3ที่ 4,5 งบประมาณ 250,000.- บาท
5.8 โครงการก3อสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 13 หมู3ที่ 12 ตําบลโพธิ์ไทร
อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร ก3อสรางถนน คสล. กวาง 5.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด) งบประมาณ 210,000.- บาท
5.9 โครงการวางท3อระบายน้ํา คสล. ซอยเทศบาล 3 หมู3ที่ 12 ตําบลโพธิ์ไทร
อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร วางท3อระบายน้ํา คสล. 0.60x1 ม. ยาว 200 ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลปาติ้ว
กําหนด) งบประมาณ 360,000.- บาท
5.10 โครงการก3อสรางปFายเขตเทศบาล งบประมาณ 350,000.- บาท
5.11 โครงการวางท3 อระบายน้ํ า คสล. ซอยเทศบาล 16 ม.4 ต.โพธิ์ ไทร
อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร วางท3อ คสล. ขนาด 0.60x1.00 ม. ยาวรวม 70.00 ม. พรอมบ3อพัก 7 บ3อ และท3อ คสล. ขนาด
0.40x1.00 ม. ยาวรวม 182.00 ม. พรอมบ3 อพั กจํ านวน 18 บ3 อ (ตามแบบแปลนเทศบาลตํ าบลปาติ้ วกําหนด)
งบประมาณ 388,000.- บาท
5.12 โครงการก3อสรางอาคารอเนกประสงค@ (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล
ปาติ้วกําหนด) งบประมาณ 1,350,000.- บาท
5.13 โครงการก3 อสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 17 หมู3 ที่ 4 ตํ าบลโพธิ์ไทร
อําเภอปาติ้ ว จั งหวั ดยโสธร ก3 อสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 5 ม. ยาว 115 ม. หนา 0.15 ม. (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)งบประมาณ 350,000.- บาท
5.14 โครงการก3อสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 13/1 หมู3ที่ 12 ตําบลโพธิ์ไทร
อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร ก3อสรางถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. ยาว 127 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พื้นที่
ไม3นอยกว3า 635 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด) งบประมาณ 368,000.- บาท
5.15 โครงการก3 อ สรางรั้ ว อาคารหองสมุ ด ศู น ย@ ไอที แ ละเรี ย นรู ชุ ม ชน
งบประมาณ 300,000.- บาท
5.16 โครงการก3อสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 12/1 หมู3ที่ 12 ตําบลโพธิ์
ไทร อํ าเภอปาติ้ ว จั งหวั ดยโสธร ก3 อสรางถนน คสล. กวาง 4 ม. ยาว 250 ม. หนา 0.15 ม. (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด) งบประมาณ 600,000.- บาท

-45.17 โครงการก3 อสรางรั้ ว คสล. ศาลาประชาคม หมู3 4 งบประมาณ
180,000.- บาท
5.18 โครงการขยายไหล3ทาง คสล. ซอยเทศบาล 4 หมู3ที่ 4 ตําบลโพธิ์ไทร
อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร ขยายไหล3ทาง คสล. พื้นที่ไม3นอยกว3า 292 ตร.ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด) งบประมาณ 164,500.- บาท
5.19 โครงการวางท3 อระบายน้ํ า ถนนเทศบาล 5 หมู3 ที่ 5 ตํ าบลโพธิ์ ไทร
อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร วางท3อระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.40 x 1 ม.ยาวรวม 173 ม. พรอมบ3อพักน้ําจํานวน
17 บ3อ (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด) งบประมาณ 189,000.-บาท
(6) เปลี่ ยนแปลง แผนพั ฒนาทองถิ่ นสี่ ป% (พ.ศ.2561-2564) เพิ่ มเติ ม เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 จากป% 2561 เป1นป% 2563 จํานวน 7 โครงการ รวมงบประมาณ 1,130,000.-บาท เพื่อให
สอดคลองกับสถานะทางการคลังของเทศบาลตําบลปาติ้ว ดังนี้
6.1 โครงการก3อสรางถนน คสล. ถนนเทศบาล 12/2 ม.12 ต.โพธิ์ไทร
อ.ปาติ้ ว จ.ยโสธร ก3 อสรางถนน คสล. ขนาดผิ วจราจรกวาง. 5 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 60ม. (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด) งบประมาณ 150,000.- บาท
6.2 โครงการขยายไหล3ทาง คสล. ซอยเทศบาล 8 ม.5 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว
จ.ยโสธร ขยายไหล3ทาง คสล. พื้นที่ไม3นอยกว3า 300 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)
งบประมาณ 170,000.- บาท
6.3 โครงการขยายไหล3ทาง คสล. ซอยเทศบาล 14 ม.5 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ ว
จ.ยโสธร ขยายไหล3 ทาง คสล. พื้ นที่ ไม3 น อยกว3 า 400 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตํ าบลปาติ้ วกํ าหนด)
งบประมาณ 140,000.- บาท
6.4 โครงการขยายไหล3 ทาง คสล. ถนนเทศบาล 5 ม.5 ต.โพธิ์ ไทร อ.ปาติ้ ว
จ.ยโสธร (ศูนย@ไอที-บานหนองสําโรง) ขยายไหล3ทาง คสล. พื้นที่ไม3นอยกว3า 400 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลปาติ้วกําหนด) งบประมาณ 220,000.- บาท
6.5 โครงการก3อสรางกันสาดบังแดด ศาลาประชาคม ม.4 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว
จ.ยโสธร งบประมาณ 100,000.- บาท
6.6 โครงการจัดทําปFายซอย/ถนนในเขตเทศบาล งบประมาณ 100,000.-บาท
6.7 โครงการก3 อสรางทางเชื่ อมระหว3างถนนอรุณประเสริฐกั บถนนทางเขา
หมู3บาน ในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว หมู3ที่ 4,5 งบประมาณ 250,000.- บาท
(7) เปลี่ยนแปลง แผนพั ฒนาทองถิ่นสี่ป% (พ.ศ.2561-2564) จากป% 2562 เป1นป%
2563 จํ านวน 2 โครงการ รวมงบประมาณ 850,000.- บาท เพื่ อใหสอดคลองกั บสถานะทางการคลั งของ
เทศบาลตําบลปาติ้ว ดังนี้
7.1 โครงการวางท3 อระบายน้ํ า ถนนเทศบาล 6 หมู3 ที่ 4 (ไปบานปาตอง)
ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร วางท3อระบายน้ํา คสล. 0.60x1 ม.ยาวรวม 450 ม. พรอมบ3อพักน้ํ า
จํานวน 45 บ3อ (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด) งบประมาณ 700,000.- บาท
7.2 โครงการก3อสรางถนนลู กรังจากถนนอรุณประเสริฐจดถนนเทศบาล 2
หมู3ที่ 4 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร ก3อสรางถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 450 ม.
สูงโดยเฉลี่ย 0.80 ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด) งบประมาณ 150,000.- บาท

-5(8) เปลี่ยนแปลง แผนพั ฒนาทองถิ่นสี่ป% (พ.ศ.2561-2564) จากป% 2562 เป1นป%
2564 จํานวน 3 โครงการ รวมงบประมาณ 2,370,000.- บาท เพื่ อใหสอดคลองกับสถานะทางการคลังของ
เทศบาลตําบลปาติ้ว ดังนี้
8.1 โครงการก3 อ สรางต3 อ เติ ม อาคารสํ า นั ก งานเทศบาลตํ า บลปาติ้ ว
งบประมาณ 1,900,000.- บาท
8.2 โครงการก3อสรางถนนลูกรังเลียบคลองวังกะละ-ภูดิน หมู3 5 ต.โพธิ์ไทร
อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร งบประมาณ 200,000.- บาท
8.3 โครงการวางท3อระบายน้ํา ซอยเทศบาล 11/2 ม.4 วางท3อระบายน้ํา
คสล. 0.60x1.00 ม. ยาว 200 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด) งบประมาณ 270,000.- บาท
2. ยุทธศาสตร0การสงเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การค!า การทองเที่ยว
2.1 แผนงานการพาณิชย@ เพิ่มเติมโครงการในป% 2562 ดังนี้
(1) โครงการก3อสรางอาคารอเนกประสงค@ตลาดสดเทศบาลตําบลปาติ้ว งบประมาณ
300,000.-บาท (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด) เพื่อใหผูประกอบการมีสถานที่จําหน3ายสินคาที่มั่นคง
ถาวร เป1นระเบียบเรียบรอยและถูกสุขลักษณะตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535
(2) โครงการปรั บ ปรุ งหองน้ํ า ตลาดสดเทศบาล งบประมาณ 100,000.-บาท
(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด) เพื่อใหมีหองน้ําสําหรับบริการผูประกอบการและประชาชนทั่วไป
อย3างเพียงพอและเป1นไปตามหลักสุขาภิบาลตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535
3. ยุ ทธศาสตร0การบริหารองค0 กรตามหลั กการบริหารจั ดการบ! านเมื องที่ ดี และยกระดั บ
การศึกษาสูความเปนเลิศ แบบ ผ.01 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพั ฒนาทองถิ่นสี่ป% (พ.ศ.2561-2564)
สําหรับองค@กรปกครองส3วนทองถิ่นดําเนินการ
3.1 แผนงานการศึกษา เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงโครงการดังนี้
(1) โครงการศูนย@พัฒนาเด็กเล็กเทิ ดไทองค@ราชันย@ เพิ่มเติมป% 2562-2564
งบประมาณป%ละ 15,000.-บาท
(2) โครงการก3อสรางโครงหลังคาอเนกประสงค@ระหว3างศูนย@พัฒนาเด็กเล็ ก
เทศบาลตําบลปาติ้ว 1,2 ป% 2561 งบประมาณ 500,000.-บาท
- เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการจากโครงการก3อสรางโครงหลังคาอเนกประสงค@
ระหว3างศูนย@พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลปาติ้ ว 1,2 เป1 น โครงการก3อสรางโครงหลังคาอเนกประสงค@ระหว3าง
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลปาติ้วกับศูนย@พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปาติ้ว และเปลี่ยนแปลงป%งบประมาณ
จากป% 2561 งบประมาณ 500,000.-บาท เป1 นป% 2562 งบประมาณ 400,000.-บาท สํ าหรั บเป1 นสถานที่ จั ด
กิจกรรมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลปาติ้วและศูนย@พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปาติ้ว
(3) โครงการก3อสรางหองน้ําอาคารหองสมุดศูนย@ไอทีและเรียนรูชุมชน ม. 5
ต.โพธิ์ ไทร อ.ปาติ้ ว จ.ยโสธร ป% งบประมาณ 2561 งบประมาณ 250,000.-บาท เปลี่ ยนแปลงเป1 นป% 2562
งบประมาณ 250,000.-บาท
(4) โครงการก3 อสรางศาลาอเนกประสงค@ จํ านวน 1 หลั ง ป% งบประมาณ
2562 งบประมาณ 46,500.-บาท สําหรับเป1นที่พักคอยผูปกครองในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลปาติ้ว
3.2 แผนงานการสรางความเขมแข็งของชุมชน เพิ่มเติมดังนี้
(1) โครงการจัดทําบัญชีครัวเรือน เพิ่มเติมป% 2562-2564 งบประมาณป%ละ
30,000.-บาท

-6(2) โครงการจั ด ทํ าแผนที่ เดิ น ดิ น ชุ ม ชน เทศบาลตํ าบลปาติ้ ว เพิ่ ม เติ มป% 2562-2564
งบประมาณป%ละ 50,000.-บาท
4. ยุทธศาสตร0สงเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสร!างพื้นฐานให!ได!
มาตรฐาน แบบ ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป% (พ.ศ.2561-2564) สําหรับอุดหนุ น
องค@กรปกครองส3วนทองถิ่น ส3วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค@กรประชาชน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนา ดังนี้
(1) เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป%(พ.ศ.2561-2564) โครงการขยายเขตไฟฟFา
สาธารณะ ถนนเทศบาล 5 (ทางไปบานหนองสําโรง) ตําบลโพธิ์ อําเภอปาติ้ ว จังหวัดยโสธร งบประมาณ
60,000.-บาท (โครงการที่ 1 หนา 123) จากป% 2561 เป1นป% 2562
(2) เปลี่ ยนแปลงแผนพั ฒนาทองถิ่ นสี่ ป% (พ.ศ.2561-2564) โครงการขยายเขตไฟฟF า
สาธารณะ ถนนเทศบาล 9 และซอยเทศบาล 18/2 หมู3ที่ 12 ตําบลโพธิ์ อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร งบประมาณ
90,000.-บาท ป% 2561 (โครงการที่ 2 หนา 123) เปลี่ยนแปลงเป1นโครงการขยายเขตไฟฟFาสาธารณะ ถนนเทศบาล
9 หมู3ที่ 12 ตําบลโพธิ์ อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร จํานวน 5 ตน ป% 2562
(3) เพิ่มเติมโครงการขยายเขตไฟฟFาสาธารณะ ซอยเทศบาล 18/2 หมู3ที่ 12 ตําบลโพธิ์
อําเภอ ปาติ้ว จังหวัดยโสธร จํานวน 5 ตน งบประมาณ 50,000.-บาท ป% 2562
(4) เพิ่ มเติ มโครงการขยายเขตไฟฟF าสาธารณะ ซอยเทศบาล 17 หมู3 ที่ 4 ตํ าบลโพธิ์
อําเภอ ปาติ้ว จังหวัดยโสธร จํานวน 3 ตน งบประมาณ 30,000.-บาท ป% 2562
(5) เพิ่ มเติ มโครงการขยายเขตไฟฟF าสาธารณะ ซอยเทศบาล 16 หมู3 ที่ 4 ตํ าบลโพธิ์
อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร จํานวน 3 ตน งบประมาณ 30,000.-บาท ป% 2562
(6) เพิ่มเติมโครงการขยายเขตไฟฟFาสาธารณะ ถนนเทศบาล 2 หมู3ที่ 12 ตําบลโพธิ์
อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร จํานวน 3 ตน งบประมาณ 30,000.-บาท ป% 2562
(7) เพิ่ มเติ มโครงการขยายเขตไฟฟF าสาธารณะ ถนนเทศบาล 5(ซอยขางไปรษณี ย@ )
หมู3ที่ 5 ตําบลโพธิ์ อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร จํานวน 3 ตน งบประมาณ 30,000.-บาท ป% 2562
4.2 แผนงานการพาณิชย@ เพิ่มเติมโครงการพัฒนาดังนี้
(1) เพิ่ มเติมโครงการขยายเขตน้ําประปา ซอยทศบาล 17 หมู3ที่ 4 ตําบลโพธิ์ อําเภอ
ปาติ้ว จังหวัดยโสธร ยาว 300 เมตร งบประมาณ 100,000.-บาท ป% 2561
5. ยุ ทธศาสตร0 การสงเสริ มคุ ณ ภาพชี วิ ต วั ฒ นธรรม ประเพณี การค! า การทองเที่ ยว
แบบ ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป%(พ.ศ.2561-2564) สําหรับอุดหนุนองค@กรปกครอง
ส3วนทองถิ่น ส3วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค@กรประชาชน
5.1 งานสาธารณสุข เพิ่มเติมโครงการเนื่องจากเทศบาลไดรับจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนิน
โครงการพระราชดํ าริด านสาธารณสุ ข จํ านวน 120,000.-บาท ตามหนั งสื อกรมส3 งเสริมการปกครองทองถิ่ น
ด3วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 ดังนี้
(1) โครงการอบรมหมอชาวบานในพระราชประสงค@ เพิ่ มเติมป% 2561-2564
งบประมาณป%ละ 50,000.-บาท อุดหนุนชุมชน 1,2 จํานวน 10,000.-บาท ชุมชน 3-6 ชุมชนละ 10,000.-บาท
(2) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เพิ่มเติมป%2561-2564 งบประมาณ
ป%ละ 30,000.-บาท อุดหนุนชุมชน 1,2 จํานวน 10,000.-บาท ชุมชน 3-6 ชุมชนละ 5,000.-บาท
(3) โครงการปรั บภาวะโภชนาการและสุ ขภาพเด็ ก เพิ่ มเติ มป% 2561-2564
งบประมาณป%ละ 20,000.-บาท อุดหนุนชุมชน 3-6 ชุมชนละ 5,000.-บาท
(4) โครงการรณรงค@ แ ละแกไขป4 ญ หายาเสพติ ด To be number one
(ศูนย@เพื่อนใจวัยรุ3นในชุมชน/หมู3บาน) งบประมาณ 2561-2564 งบประมาณป%ละ 20,000.-บาท อุดหนุนชุมชน1,2

-75.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ เพิ่มเติมดังนี้
(1) โครงการส3งเสริมและอนุรักษ@ภูมิป4ญญาทองถิ่นดานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
ของสภาวัฒนธรรมอําเภอปาติ้ว เพิ่มเติมป% 2562-2564 งบประมาณ 20,000.-บาท
6. ยุทธศาสตร0สงเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสร!างพื้นฐานให!ได!
มาตรฐาน แบบ ผ.03/ผ.05 รายละเอี ยดโครงการพั ฒนา แผนพั ฒนาทองถิ่ นสี่ ป% (พ.ศ.2561-2564) สํ าหรั บ
ประสานโครงการพัฒนาองค@การบริหารส3วนจังหวัด/จังหวัด
6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
(1) โครงการก3อสรางท3อเหลี่ยม คสล. ลําหวยวังกะละ ม.5 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว
จ.ยโสธร ป%งบประมาณ 2562 งบประมาณ 400,000.-บาท(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)
7. ยุทธศาสตร0การสงเสริมคุ ณ ภาพชีวิต วั ฒ นธรรม ประเพณี การค! า การทองเที่ ยว
แบบ ผ.03/ผ.05 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป%(พ.ศ.2561-2564) สําหรับประสานโครงการ
พัฒนาองค@การบริหารส3วนจังหวัด/จังหวัด
7.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
(1) โครงการก3 อสรางสวนสุ ขภาพและปรั บ ปรุ งภู มิ ทั ศน@ สระน้ํ าบริ เวณขาง
โรงพยาบาลปาติ้ ว ป% งบประมาณ 2562 งบประมาณ 10,000,000.-บาท(ตามแบบแปลนเทศบาลตํ าบลปาติ้ ว
กําหนด)
8. ยุ ทธศาสตร0การบริ หารองค0 กรตามหลั กการบริ หารจั ดการบ! านเมื องที่ ดี และยกระดั บ
การศึ กษาสู ความเปนเลิศ แบบ ผ.03/ผ.05 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพั ฒนาทองถิ่นสี่ป% (พ.ศ.25612564) สําหรับประสานโครงการพัฒนาองค@การบริหารส3วนจังหวัด/จังหวัด
8.1 แผนงานการศึกษา
(1) โครงการก3อสรางสระว3ายน้ํ าศู นย@พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปาติ้ ว ศู นย@ 2 ป%
2562 งบประมาณ 300,000.-บาท
9. บัญชีครุภัณฑ0 (ผ.08) เพิ่มเติมดังนี้
9.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
(1) ครุภัณฑ@สํานักงาน ตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อน(กระจก) จํานวน 1 ตูๆละ
5,500.-บาท สําหรับเก็บ เอกสารงานการเจาหนาที่ เพื่อความเป1น ระเบียบเรียบรอยและง3ายต3อการคนหา
ป%งบประมาณ พ.ศ. 2562
(2) ครุ ภั ณ ฑ@ คอมพิ วเตอร@ เครื่ องคอมพิ วเตอร@ สํ าหรั บงานประมวลผล แบบที่ 1
(จอขนาดไม3นอยกว3า 19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่องๆละ 22,000.-บาท เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพจากการใช
งานมานาน ป%งบประมาณ พ.ศ. 2562
(3) ครุภัณฑ@คอมพิวเตอร@ เครื่องพิมพ@ชนิดเลเซอร@ หรือชนิด LED ขาวดํา(18 หนา/นาที)
จํ านวน 1 เครื่ องๆละ 3,300.-บาท เพื่ อใชในโครงการปรั บ ปรุ งขอมู ล แผนที่ ภ าษี และทะเบี ย นทรั พ ย@ สิ น
ป%งบประมาณ พ.ศ. 2561
(4) ครุ ภั ณ ฑ@ โฆษณาและเผยแพร3 กลองถ3 ายภาพ จํ านวน 1 ตั ว งบประมาณ
34,990.-บาท ป% 2562
9.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
(1) ครุภัณฑ@การเกษตร เครื่องสูบน้ํา แบบหอยโข3ง(มอเตอร@ไฟฟFา) สูบน้ําได 1,130
ลิตรต3อนาที จํานวน 1 เครื่องๆละ 16,000.-บาท (คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ@ เดือนมกราคม
2561) เพื่อติดตั้งกับโรงสูบน้ําเทศบาลตําบลปาติ้ว ณ สระน้ําดานหนาโรงเรียนปาติ้ววิทยา ป%งบประมาณ พ.ศ.
2561

-8(2) ครุ ภั ณฑ@ การเกษตร เลื่ อยยนต@ จํ านวน 2 เครื่ อง ๆละ 5,500.-บาท เป1 นเงิ น
11,000.-บาท คุณลักษณะดังนี้ ชนิดเครื่องยนต@ 2 จังหวะ แรงขับไม3ต่ํากว3า 0.9 แรงมา ความเร็วรอบไม3ต่ํากว3า
8,000 รอบ/นาที แผ3 น บั งคั บโซ3 ยาวระหว3 าง 10-11.5 นิ้ ว เพื่ อใชในงานปF องกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
ป%งบประมาณ พ.ศ. 2562
(3) ครุภัณฑ@การแพทย@ เตียงพยาบาลแบบลอเลื่อนชนิดปรับนั่งได พรอมอุปกรณ@
ขนาดเตี ยงกวาง 53 ซม. ยาว 1.92 ม. ปรับนั่ งสูงสุ ดได 1.40 ม. ความสู งพรอมใชงาน 84 ซม. จํ านวน 1 ชุ ด
ราคา 40,000.-บาท เพื่อติดตั้งบนรถกูชีพกูภัยเทศบาลตําบลปาติ้ว ป%งบประมาณ พ.ศ. 2562
(4) ครุภัณฑ@การแพทย@ รางรองเตียงพยาบาลพรอมชุดล็อคและอุปกรณ@ ขนาด
กวาง 60 ซม. ยาว 2 เมตร สูง 16 ซม. จํานวน 1 ชุด ราคา 22,000.-บาท เพื่อติดตั้งบนรถกูชีพกูภัยเทศบาล
ตําบลปาติ้ว ป%งบประมาณ พ.ศ. 2562
(5) ครุ ภั ณ ฑ@ ไฟฟF า และวิ ท ยุ กลองโทรทั ศ น@ ว งจรป^ ด (CCTV) จํ า นวน 8 ตั ว
ความละเอียดไม3น อยกว3า 4 ลานพิกเซล พรอมอุปกรณ@ ติดตั้งครบชุด ราคา 99,000.-บาท ป%งบประมาณ
2562 สําหรับติดตั้งเพิ่มเติมที่สํานักงานเทศบาลตําบลปาติ้ว
6.3 แผนงานการศึกษา
(1) ครุภั ณฑ@ สํ านั กงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส3วน ชนิ ดติดผนั ง(มี ระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 3 เครื่องๆละ21,000.-บาท เป1นเงิน 63,000.-บาท สําหรับติดตั้งที่โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลปาติ้ว หองเรียนชั้นอนุบาล1,2,3 หองละ 1 เครื่อง) ทดแทนเครื่องเดิมที่ชํารุดเสียหาย และใช
งานมานาน ในป%งบประมาณ 2562
(2) ครุ ภั ณฑ@ โฆษณาและเผยแพร3 โทรทั ศน@ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 X 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว จํานวน 4 เครื่องๆละ 10,300.-บาท สําหรับติดตั้งที่
ศูนย@พัฒนาเด็กเล็กฯ จํานวน 1 เครื่อง และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลปาติ้ว จํานวน 3 เครื่อง (หองเรียนอนุบาล
1,2,3 หองเรียนละ 1 เครื่อง) ทดแทนเครื่องเดิมที่ใชงานมานาน ในป%งบประมาณ 2562
6.4 แผนงานการพาณิชย0
(1) กลองโทรทัศน@วงจรป^ด(CCTV) พรอมอุปกรณ@ติดตั้งครบชุด ราคา 99,000.-บาท
ประกอบดวย 1. กลองโทรทัศน@วงจรป^ด จํานวน 8 ตัว 2. อุปกรณ@บันทึกภาพ แบบ 8 ช3อง 8TB 3. จอภาพ
ขนาดไม3นอยกว3า 19 นิ้ ว 4. ตูสําหรับ จัดเก็บอุป กรณ@ 5. เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800VA ป% งบประมาณ
2562 สําหรับติดตั้งในตลาดสดเทศบาลตําบลปาติ้วแทนชุดเดิมที่ชํารุด
6.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
(1) เครื่องออกกําลังกายกลางแจง จํานวน 3 ชุดๆละ 97,750.-บาท เป1นเงิน
293,250.-บาท งบประมาณ 2562 สําหรับติดตั้งที่ชุมชน 2,3,5 ชุมชนละ 1 ชุด

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท)องถิ่นสี่ปD (พ.ศ.2561-2564) เพิ่เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
เทศบาลตําบลปEาติ้ว
ปD 2561
ปD 2562
ปD 2563
ยุทธศาสตร
1. ยุทธศาสตรสงเสริมภาคการเกษตร
การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสร)างพื้นฐาน
ให)ได)มาตรฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รวม
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม
ประเพณี การค)า การทองเที่ยว
รวม
2) ยุทธศาสตรการบริหารองคกรตามหลักกการ
บริหารจัดการบ)านเมืองที่ดีและ และยกระดับ
การศึกษาสูความเป>นเลิศ
2.1 แผนงานการศึกษา
2.2 แผนงานการสร$างความเข$มแข็งของชุมชน
รวม
รวมทั้งสิ้น

แบบ ผ 07
ปD 2564

รวม 4 ปD

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน
โครงการ
(บาท) โครงการ (บาท) โครงการ
(บาท)
โครงการ (บาท)
โครงการ

4
4

1,766,000
1,766,000

19
19

7,158,600
7,158,600

9
9

-

-

2
2

400,000
400,000

-

-

1,766,000

4
2
3
24

711,500
80,000
791,500
8,350,100

1
2
3
12

4

9

1,980,000
1,980,000

-

15,000
80,000
95,000
2,075,000

3
3

-

1
2
3
6

2,370,000
2,370,000

-

15,000
80,000
95,000
2,465,000

งบประมาณ
(บาท)

35
35

13,274,600
13,274,600

2
2

400,000
400,000

6
6
12
49

741,500
240,000
981,500
14,656,100

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท/องถิ่นสี่ป< (พ.ศ.2561-2564) แก/ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
สําหรับ องค&กรปกครองส-วนท/องถิ่นดําเนินการ
กองช-างเทศบาลตําบลป?าติ้ว
ก. ยุทธศาสตร&จังหวัดที่ 1 ส-งเสริมเกษตรอินทรีย&ครบวงจรและได/มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร&การพัฒนาขององค&กรปกครองส-วนท/องถิ่นในเขตจังหวัดยโสธร ที่ 1 ส-งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล-งน้ําและโครงสร/างพื้นฐานให/ได/มาตรฐาน
ยุทธศาสตร&ส-งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล-งน้ํา และโครงสร/างพื้นฐานให/ได/มาตรฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
2561
2562
2563
2564
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค&
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
40,000
1 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. เพื่อป+องกันป0ญหาน้ําทวมใน เปาหมายเดิม
วางทอ คสล. ขนาด 0.40x1.00 ม. ยาวรวม
ซอยเทศบาล 12 ม.12 ต.โพธิ์ไทร เขตเทศบาล
70.00 ม. พร9อมบอพัก 7 บอ (ตามแบบ
อ.ป"าติ้ว จ.ยโสธร
แปลนเทศบาลตําบลป"าติ้วกําหนด)
(เปลี่ยนแปลงจากป( 2562 มาป(
เปลี่ยนแปลงเปน
2561และเปลี่ยนแปลงเป+าหมาย)
วางทอ คสล. ขนาด 0.40x1.00 ม.
ยาวรวม 39.00 ม. พร9อมบอพัก 2 บอ
(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป"าติ้วกําหนด)
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แบบ ผ.01

ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธ&ที่คาดว-าจะได/รับ

หน-วยงาน
รับผิดชอบหลัก

วางทอ
ไมมีป0ญหาน้ําทวมในเขต - กองชาง
ระบายน้ํา เทศบาล
ถนน จํานวน
1 สาย

ที่

โครงการ

2 โครงการกอสร9างถนน คสล.ซอย
เทศบาล 18 หมูที่ 12 ตําบล
โพธิ์ไทร อําเภอป"าติ้ว จังหวัด
ยโสธร

วัตถุประสงค&

เพื่อให9ประชาชนในเขต
เทศบาลมีถนนสําหรับใช9
คมนาคมได9อยางสะดวก
รวดเร็ว
- ถนนในเขตเทศบาลเปDน
ถนนปลอดฝุ"นและได9
มาตรฐาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมายเดิม
กอสร9างถนน คสล.ซอยเทศบาล 18
ม. 12 กว9าง 4 ม. ยาว 300 ม.
หนา 0.15 ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล
ป"าติ้วกําหนด)
เปลี่ยนแปลงเปน
กอสร9างถนน คสล กว9าง 4 ม.
ยาว 175 ม. หนา 0.15 ม. (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลป"าติ้วกําหนด)

2561
(บาท)
406,000

11

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธ&ที่คาดว-าจะได/รับ
กอสร9างถนน
คสล.
จํานวน 1
สาย

หน-วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ประชาชนในเขต
- กองชาง
เทศบาล ได9รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
- ถนนในเขตเทศบาลเปDน
ถนนปลอดฝุ"นและได9
มาตรฐาน

ที่

โครงการ

3 โครงการกอสร9างถนน คสล.ซอย
เทศบาล 11 หมูที่ 4 ตําบลโพธิ์
ไทร อําเภอป"าติ้ว จังหวัดยโสธร
(เปลี่ยนแปลงป(งบประมาณจาก
ป( 2561 และป( 2562
เปDนป( 2561)

วัตถุประสงค&

เพื่อให9ประชาชนในเขต
เทศบาลมีถนนสําหรับใช9
คมนาคมได9อยางสะดวก
รวดเร็ว
- ถนนในเขตเทศบาลเปDน
ถนนปลอดฝุ"นและได9
มาตรฐาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมายเดิม
กอสร9างถนน คสล.ซอยเทศบาล 11
ม. 4 กว9าง 5 ม. ยาว 250 ม.
หนา 0.15 ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล
ป"าติ้วกําหนด)
เปลี่ยนแปลงเปน
1. กอสร9างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว9าง 4
ม. ยาว 117 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม
น9อยกวา 585 ตร.ม. (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลป"าติ้วกําหนด) งบประมาณ
338,000.-บาท จากเงินงบประมาณเหลือจาย
โครงการ กอสร9างถนน คสล.ซอยเทศบาล 18
ม.12
2. กอสร9างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว9าง 4
ม. ยาว 145 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม
น9อยกวา 725 ตร.ม. (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลป"าติ้วกําหนด) งบประมาณ
427,000.-บาท จากเงินงบประมาณเหลือ
จายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

2561
(บาท)
765,000
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งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด KPI
กอสร9างถนน
คสล.
จํานวน 1
สาย

ผลลัพธ&ที่คาดว-า
จะได/รับ

หน-วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ประชาชนในเขต
- กองชาง
เทศบาล ได9รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
- ถนนในเขตเทศบาลเปDน
ถนนปลอดฝุ"นและได9
มาตรฐาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค&

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 ชื่อโครงการเดิม
โครงการกอสร9างถนน คสล.
เชื่อมระหวาง ม.4-ม.12
(วัดป"าสุริยาลัย)
เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการเปน
โครงการกอสร9างถนน คสล.ถนน
เทศบาล 2 เชื่อมถนนเทศบาล 5
ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป"าติ้ว
จังหวัดยโสธร (แก9ไขชื่อโครงการ
และเปลี่ยนแปลงผลิตของ
โครงการ)

- เพื่อให9ประชาชนในเขต
เทศบาล มีถนนสําหรับใช9
คมนาคมได9อยางสะดวก
รวดเร็ว
- ถนนในเขตเทศบาลเปDน
ถนนปลอดฝุ"นและได9
มาตรฐาน

เปาหมายเดิม
กอสร9างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว9าง 4 ม.
ยาว 230 ม.
หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่ไมน9อยกวา 920 ตร.ม.
(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป"าติ้วกําหนด)
เปลี่ยนแปลงเปน
กอสร9างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร
กว9าง 4 เมตร ยาว 235 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไมน9อยกวา 940 ตารางเมตร
(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป"าติ้วกําหนด)

5 โครงการกอสร9างถนน คสล.ถนน
เทศบาล 2 เชื่อมถนนเทศบาล 5
ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป"าติ้ว
จังหวัดยโสธร (รองรับการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําป(
งบประมาณ พ.ศ. 2562 หาก
ไมได9รับอนุมัติให9ใช9เงินเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจายใน
ป(งบประมาณ พ.ศ. 2561)

- เพื่อให9ประชาชนในเขต
เทศบาล มีถนนสําหรับใช9
คมนาคมได9อยางสะดวก
รวดเร็ว
- ถนนในเขตเทศบาลเปDน
ถนนปลอดฝุ"นและได9
มาตรฐาน

กอสร9างถนน คสล. ถนนเทศบาล 2
เชื่อมถนนเทศบาล 5 ขนาดผิวจราจร
กว9าง 4 เมตร ยาว 235 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไมน9อยกวา 940 ตารางเมตร
(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป"าติ้วกําหนด)

2561
(บาท)
555,000

-
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งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

555,000

-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธ&ที่คาดว-าจะได/รับ

หน-วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- กอสร9างถนน
คสล.
จํานวน 1
สาย

- ประชาชนในเขต
- กองชาง
เทศบาล ได9รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
- ถนนในเขตเทศบาลเปDน
ถนนปลอดฝุ"นและได9
มาตรฐาน

- กอสร9างถนน
คสล.
จํานวน 1
สาย

- ประชาชนในเขต
- กองชาง
เทศบาล ได9รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
- ถนนในเขตเทศบาลเปDน
ถนนปลอดฝุ"นและได9
มาตรฐาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค&

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
51,900
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธ&ที่คาดว-าจะได/รับ

หน-วยงาน
รับผิดชอบหลัก

6 โครงการขยายไหลทาง คสล.
ซอยข9างตลาดสดเทศบาล ม.4
ต.โพธิ์ไทร อ.ป"าติ้ว จ.ยโสธร
(พิ่มเติมโครงการ ป( 2562)

- เพื่อให9ประชาชนในเขต
เทศบาล มีถนนสําหรับใช9
คมนาคมได9อยางสะดวก
รวดเร็ว
- ถนนในเขตเทศบาลเปDน
ถนนปลอดฝุ"นและได9
มาตรฐาน

ขยายไหลทาง คสล. พื้นที่ไมน9อยกวา 66
ตร.ม. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
พร9อมตีเส9นจราจร (ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลป"าติ้วกําหนด)

7 โครงการขยายไหลทาง คสล.
พร9อมทางเดินเท9า ซอยเข9าวัด
บ9านป"าติ้ว ม.4 ต.โพธิ์ไทร
อ.ป"าติ้ว จ.ยโสธร
(เพิ่มเติมโครงการ ป( 2562)

- เพื่อให9ประชาชนในเขต
เทศบาล มีถนนสําหรับใช9
คมนาคมได9อยางสะดวก
รวดเร็ว
- ถนนในเขตเทศบาลเปDน
ถนนปลอดฝุ"นและได9
มาตรฐาน

ขยายไหลทาง คสล. พร9อมทางเดินเท9า
พื้นที่ขยายไหลทางไมน9อยกวา 638 ตาราง
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ทางเดินเท9ากว9าง
2.30 เมตร ยาว 94 เมตรพื้นที่ 203 ตร.ม.
(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป"าติ้วกําหนด)

-

579,000

-

-

ขยายไหล - ประชาชนในเขต
- กองชาง
ทางจํานวน 1 เทศบาล ได9รับความ
สาย
สะดวกในการสัญจรไปมา
- ถนนในเขตเทศบาลเปDน
ถนนปลอดฝุ"นและได9
มาตรฐาน

ปรับปรุงถนนลูกรังเรียบคลองวังกะละ ม.5,12
ลงลูกรังขนาดผิวจราจรกว9าง 3 ม.
ยาว 2,350 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป"าติ้วกําหนด)

-

208,700

-

-

ถนนลูกรัง
เรียบคลอง
วังกะละ

8 โครงการกอสร9างถนนลูกรังเรียบ เพื่อให9มีเส9นทางการ
คลองวังกะละ หมูที่ 5,12
คมนาคมขนสงสินค9า
(เปลี่ยนแปลงจากป( 2561 มาป( ทางการเกษตร
2562)

14

ขยายไหล - ประชาชนในเขต
- กองชาง
ทางจํานวน 1 เทศบาล ได9รับความ
สาย
สะดวกในการสัญจรไปมา
- ถนนในเขตเทศบาลเปDน
ถนนปลอดฝุ"นและได9
มาตรฐาน

มีเส9นทางการคมนาคม - กองชาง
ขนสงสินค9าทางการเกษตร

ที่
9

โครงการ

วัตถุประสงค&

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการกอสร9างทางเดินเท9า
ถนนเทศบาล 6 หมูที่ 4
ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป"าติ้ว
จังหวัดยโสธร
(เพิ่มเติมโครงการ ป( 2562)

- เพื่อให9ประชาชนในเขต
เทศบาล มีถนนสําหรับใช9
คมนาคมได9อยางสะดวก
รวดเร็ว
- ถนนในเขตเทศบาลเปDน
ถนนปลอดฝุ"นและได9
มาตรฐาน

กอสร9างทางเดินเท9า ขนาดผิวจราจร กว9าง
2.30 เมตร ยาว 112 เมตร ฟุตบาทพื้นที่ไม
น9อยกวา 211 ตร.ม. พื้น คสล. 0.12 เมตร
พื้นที่ไมน9อยกวา 46 ตร.ม. รวมความยาว
ทั้งหมด 112 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลป"าติ้วกําหนด)

10 โครงการกอสร9างถนน คสล.ซอย
เทศบาล 11 หมูที่ 4 ตําบลโพธิ์
ไทร อําเภอป"าติ้ว จังหวัดยโสธร
(รองรับการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป(งบประมาณ
พ.ศ. 2562 หากไมได9รับอนุมัติให9
ใช9เงินเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือ
จายในป(งบประมาณ พ.ศ. 2561)

เพื่อให9ประชาชนในเขต
เทศบาลมีถนนสําหรับใช9
คมนาคมได9อยางสะดวก
รวดเร็ว
- ถนนในเขตเทศบาลเปDน
ถนนปลอดฝุ"นและได9
มาตรฐาน

กอสร9างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว9าง 4
ม. ยาว 145 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม
น9อยกวา 725 ตร.ม. (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลป"าติ้วกําหนด) งบประมาณ
427,000.-บาท จากเงินงบประมาณเหลือ
จายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

11 โครงการกอสร9างทางเชื่อม
ระหวางถนนอรุณประเสริฐกับ
ถนนทางเข9าหมูบ9าน ในเขต
เทศบาลตําบลป"าติ้ว หมูที่ 4,5
(เปลี่ยนแปลงจากป( 2561 มาป(
2562)

เพื่อให9มีเส9นทางการ
คมนาคมที่ได9มาตรฐานและ
มีความปลอดภัยในการ
เดินทาง

กอสร9างทางเชื่อมระหวางถนนอรุณประเสริฐ
กับถนนทางเข9าหมูบ9าน ในเขตเทศบาลตําบล
ป"าติ้ว
(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป"าติ้วกําหนด)

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
277,500 -

427,000

-

250,000

15

-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธ&ที่คาดว-าจะได/รับ

หน-วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กอสร9างทาง ประชาชนสัญจรไปสะดวก -กองชาง
เท9า จํานวน
1 จุด

-

กอสร9างถนน
คสล.
จํานวน 1
สาย

- ประชาชนในเขต
- กองชาง
เทศบาล ได9รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
- ถนนในเขตเทศบาลเปDน
ถนนปลอดฝุ"นและได9
มาตรฐาน

-

ทางเชื่อม
มีเส9นทางการคมนาคมที่
ระหวางถนน ได9มาตรฐานและมีความ
อรุณ
ปลอดภัยในการเดินทาง
ประเสริฐกับ
ถนนทางเข9า
หมูบ9าน

-กองชาง

ที่

โครงการ

12 โครงการกอสร9างถนน คสล. ซอย
เทศบาล 13 หมูที่ 12
ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป"าติ้ว
จังหวัดยโสธร
(เปลี่ยนแปลงจากป( 2561 มาป(
2562)

วัตถุประสงค&
- เพื่อให9ประชาชนในเขต
เทศบาล มีถนนสําหรับใช9
คมนาคมได9อยางสะดวก
รวดเร็ว
- ถนนในเขตเทศบาลเปDน
ถนนปลอดฝุ"นและได9
มาตรฐาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสร9างถนน คสล. กว9าง 5.00 เมตร ยาว
50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลป"าติ้วกําหนด)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
210,000
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธ&ที่คาดว-าจะได/รับ
กอสร9างถนน
คสล.
จํานวน 1
สาย

หน-วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ประชาชนในเขต
- กองชาง
เทศบาล ได9รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
- ถนนในเขตเทศบาลเปDน
ถนนปลอดฝุ"นและได9
มาตรฐาน

13 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. เพื่อป+องกันป0ญหาน้ําทวมใน วางทอระบายน้ํา คสล. 0.60x1 ม. ยาว 200
ซอยเทศบาล 3 หมูที่ 12 ตําบล เขตเทศบาล
ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป"าติ้ว
โพธิ์ไทร อําเภอป"าติ้ว จังหวัด
กําหนด)
ยโสธร
(เปลี่ยนแปลงจากป( 2561 มาป(
2562)

-

360,000

-

-

วางทอ
ไมมีป0ญหาน้ําทวมในเขต - กองชาง
ระบายน้ํา เทศบาล
ถนน จํานวน
1 สาย

14 โครงการกอสร9างป+ายเขตเทศบาล เพื่อบอกเขตเริ่มต9นสิ้นสุด
(เปลี่ยนแปลงจากป( 2561 มา ของเทศบาลตําบลป"าติ้ว
2562)

กอสร9างป+ายเขตเทศบาล จํานวน 2 ป+าย
(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป"าติ้วกําหนด)

-

350,000

-

-

กอสร9างป+าย ประชาชนและผู9คนที่
- กองชาง
เขตเทศบาล สัญจรไปมาทราบถึงเขต
พื้นที่เทศบาล

15 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. เพื่อป+องกันป0ญหาน้ําทวมใน
ซอยเทศบาล 16 ม.4 ต.โพธิ์ไทร เขตเทศบาล
อ.ป"าติ้ว จ.ยโสธร
(เปลี่ยนแปลงจากป( 2561 มาป(
2562)

วางทอ คสล. ขนาด 0.60x1.00 ม. ยาวรวม
70.00 ม. พร9อมบอพัก 7 บอ และทอ คสล.
ขนาด 0.40x1.00 ม. ยาวรวม 182.00 ม.
พร9อมบอพักจํานวน 18 บอ (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลป"าติ้วกําหนด)

-

388,000

-

-

วางทอ
ไมมีป0ญหาน้ําทวมในเขต - กองชาง
ระบายน้ํา เทศบาล
ถนน จํานวน
1 สาย

16

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค&

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,350,000
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธ&ที่คาดว-าจะได/รับ

หน-วยงาน
รับผิดชอบหลัก

16 โครงการกอสร9างอาคาร
- เพื่อใช9เปDนสถานที่จัด
อเนกประสงคO (ตามแบบแปลน โครงการ/กิจกรรมตางๆ
เทศบาลตําบลป"าติ้วกําหนด)
ของเทศบาล
(เปลี่ยนแปลงจากป( 2561 มาป(
2562)

กอสร9างอาคารอเนกประสงคO (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลป"าติ้วกําหนด)

17 โครงการกอสร9างถนน คสล.ซอย
เทศบาล 17 หมูที่ 4 ตําบลโพธิ์
ไทร อําเภอป"าติ้ว จังหวัดยโสธร
(เปลี่ยนแปลงจากป( 2561 มาป(
2562)

- เพื่อให9ประชาชนในเขต
เทศบาล มีถนนสําหรับใช9
คมนาคมได9อยางสะดวก
รวดเร็ว
- ถนนในเขตเทศบาลเปDน
ถนนปลอดฝุ"นและได9
มาตรฐาน

กอสร9างถนน คสล. ขนาดกว9าง 5 ม. ยาว
115 ม. หนา 0.15 ม. (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลป"าติ้วกําหนด)

-

350,000

-

-

กอสร9างถนน
คสล.
จํานวน 1
สาย

- ประชาชนในเขต
- กองชาง
เทศบาล ได9รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
- ถนนในเขตเทศบาลเปDน
ถนนปลอดฝุ"นและได9
มาตรฐาน

18 โครงการกอสร9างถนน คสล.
ซอยเทศบาล 13/1 หมู 12
ต.โพธิ์ไทร อ.ป"าติ้ว จ.ยโสธร
(เปลี่ยนแปลงจากป( 2561 มาป(
2562)

- เพื่อให9ประชาชนในเขต
เทศบาล มีถนนสําหรับใช9
คมนาคมได9อยางสะดวก
รวดเร็ว
- ถนนในเขตเทศบาลเปDน
ถนนปลอดฝุ"นและได9
มาตรฐาน

กอสร9างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว9าง 5 ม.
ยาว 127 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พื้นที่ไม
น9อยกวา 635 ตร.ม. (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลป"าติ้วกําหนด)

-

368,000

-

-

กอสร9างถนน
คสล.
จํานวน 1
สาย

- ประชาชนในเขต
- กองชาง
เทศบาล ได9รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
-ถนนในเขตเทศบาลเปDน
ถนนปลอดฝุ"นและได9
มาตรฐาน

17

อาคาร
- เทศบาลมีสถานที่ใช9จัด - กองชาง
อเนกประสงคO โครงการ/กิจกรรม
จํานวน 1
หลัง

ที่

โครงการ

19 โครงการกอสร9างรั้วอาคาร
ห9องสมุดศูนยOไอทีและเรียนรู9
ชุมชน
(เปลี่ยนแปลงจากป( 2561 มาป(
2562)
20 โครงการกอสร9างถนน คสล.ซอย
เทศบาล 12/1 หมูที่ 12 ตําบล
โพธิ์ไทร อําเภอป"าติ้ว จังหวัด
ยโสธร
(เปลี่ยนแปลงจากป( 2561 มาป(
2562)

วัตถุประสงค&

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
300,000
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธ&ที่คาดว-าจะได/รับ

หน-วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เพื่อพัฒนาพื้นที่ให9มีความ
สวยงามและมีขอบเขตที่
ชัดเจน

โครงการกอสร9างรั้วอาคารห9องสมุดศูนยOไอที
และเรียนรู9ชุมชน (ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลป"าติ้วกําหนด)

- เพื่อให9ประชาชนในเขต
เทศบาล มีถนนสําหรับใช9
คมนาคมได9อยางสะดวก
รวดเร็ว
- ถนนในเขตเทศบาลเปDน
ถนนปลอดฝุ"นและได9
มาตรฐาน

กอสร9างถนน คสล. กว9าง 4 ม. ยาว 250 ม.
หนา 0.15 ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล
ป"าติ้วกําหนด)

-

600,000

-

-

กอสร9างถนน
คสล.
จํานวน 1
สาย

21 โครงการกอสร9างรั้ว คสล. ศาลา เพื่อจัดพื้นที่ของศาลา หมู 4 กอสร9างรั้ว (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป"า
ประชาคม หมู 4
ให9เปDนระเบียบ มีแนวเขต ติ้วกําหนด)
(เปลี่ยนแปลงจากป( 2561 มาป( ที่ ถูกต9องชัดเจน
2562)

-

180,000

-

-

รั้ว จํานวน 1 -ศาลาหมู 4 สามารถจัด
รั้ว
พื้นที่ได9เปDนระเบียบ ศาลาหมู 4 มีแนวเขต
ถูกต9องชัดเจน

22 โครงการขยายไหลทาง คสล.
ซอยเทศบาล 4 หมูที่ 4 ตําบล
โพธิ์ไทร อําเภอป"าติ้ว จังหวัด
ยโสธร
(เปลี่ยนแปลงจากป( 2561 มาป(
2562)

-

164,500

-

-

ขยายไหล - ประชาชนในเขต
- กองชาง
ทางจํานวน 1 เทศบาล ได9รับความ
สาย
สะดวกในการสัญจรไปมา
- ถนนในเขตเทศบาลเปDน
ถนนปลอดฝุ"นและได9
มาตรฐาน

- เพื่อให9ประชาชนในเขต
เทศบาล มีถนนสําหรับใช9
คมนาคมได9อยางสะดวก
รวดเร็ว
- ถนนในเขตเทศบาลเปDน
ถนนปลอดฝุ"นและได9
มาตรฐาน

ขยายไหลทาง คสล. พื้นที่ไมน9อยกวา 292
ตร.ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลป"าติ้วกําหนด)

18

กอสร9างรั้ว อาคารห9องสมุดศูนยOไอที - กองชาง
อาคาร
ฯมีพื้นที่ท่ชี ัดเจนและ
ห9องสมุดศูนยO สวยงาม
ไอที
- ประชาชนในเขต
- กองชาง
เทศบาล ได9รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
- ถนนในเขตเทศบาลเปDน
ถนนปลอดฝุ"นและได9
มาตรฐาน

- กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค&

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
189,000
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธ&ที่คาดว-าจะได/รับ

หน-วยงาน
รับผิดชอบหลัก

23 โครงการวางทอระบายน้ําถนน
เทศบาล 5 หมูที่ 5
ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป"าติ้ว
จังหวัดยโสธร
(เพิ่มเติมโครงการ ป( 2562)

เพื่อป+องกันป0ญหาน้ําทวมใน วางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.60 x 1 ม.
เขตเทศบาล
ยาวรวม 173 ม. พร9อมบอพักน้ําจํานวน 17
บอ (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป"าติ้ว
กําหนด)

24 โครงการกอสร9างถนน คสล.
ถนนเทศบาล 12/2 ม.12
ต.โพธิ์ไทร อ.ป"าติ้ว จ.ยโสธร
(เปลี่ยนแปลงจากป( 2561 มาป(
2563)

- เพื่อให9ประชาชนในเขต
เทศบาล มีถนนสําหรับใช9
คมนาคมได9อยางสะดวก
รวดเร็ว
- ถนนในเขตเทศบาลเปDน
ถนนปลอดฝุ"นและได9
มาตรฐาน

กอสร9างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว9าง. 5
ม. หนา 0.15 ม. ยาว 60ม. (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลป"าติ้วกําหนด)

-

-

150,000

-

กอสร9างถนน
คสล.
จํานวน 1
สาย

25 โครงการขยายไหลทาง คสล.
ซอยเทศบาล 8 ม.5 ต.โพธิ์ไทร
อ.ป"าติ้ว จ.ยโสธร
(เปลี่ยนแปลงจากป( 2561 มาป(
2563)

- เพื่อให9ประชาชนในเขต
เทศบาล มีถนนสําหรับใช9
คมนาคมได9อยางสะดวก
รวดเร็ว
- ถนนในเขตเทศบาลเปDน
ถนนปลอดฝุ"นและได9
มาตรฐาน

ขยายไหลทาง คสล. พื้นที่ไมน9อยกวา 300
ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป"าติ้ว
กําหนด)
(ประชาคม ม.5)

-

-

170,000

-

ขยายไหล - ประชาชนในเขต
- กองชาง
ทางจํานวน 1 เทศบาล ได9รับความ
สาย
สะดวกในการสัญจรไปมา
- ถนนในเขตเทศบาลเปDน
ถนนปลอดฝุ"นและได9
มาตรฐาน
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วางทอ
ไมมีป0ญหาน้ําทวมในเขต - กองชาง
ระบายน้ํา เทศบาล
ถนน จํานวน
1 สาย

- ประชาชนในเขต
- กองชาง
เทศบาล ได9รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
- ถนนในเขตเทศบาลเปDน
ถนนปลอดฝุ"นและได9
มาตรฐาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค&

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
140,000

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธ&ที่คาดว-าจะได/รับ

หน-วยงาน
รับผิดชอบหลัก

26 โครงการขยายไหลทาง คสล.
ซอยเทศบาล 14 ม.5 ต.โพธิ์ไทร
อ.ป"าติ้ว จ.ยโสธร
(เปลี่ยนแปลงจากป( 2561 มาป(
2563)

- เพื่อให9ประชาชนในเขต
เทศบาล มีถนนสําหรับใช9
คมนาคมได9อยางสะดวก
รวดเร็ว
- ถนนในเขตเทศบาลเปDน
ถนนปลอดฝุ"นและได9
มาตรฐาน

ขยายไหลทาง คสล. พื้นที่ไมน9อยกวา 250
ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป"าติ้ว
กําหนด)

27 โครงการขยายไหลทาง คสล.
ถนนเทศบาล 5 ม.5 ต.โพธิ์ไทร
อ.ป"าติ้ว จ.ยโสธร (ศูนยOไอทีบ9านหนองสําโรง)
(เปลี่ยนแปลงจากป( 2561 มาป(
2563)

- เพื่อให9ประชาชนในเขต
เทศบาล มีถนนสําหรับใช9
คมนาคมได9อยางสะดวก
รวดเร็ว
- ถนนในเขตเทศบาลเปDน
ถนนปลอดฝุ"นและได9
มาตรฐาน

ขยายไหลทาง คสล. พื้นที่ไมน9อยกวา 400
ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป"าติ้ว
กําหนด)

-

-

220,000

-

ขยายไหล - ประชาชนในเขต
- กองชาง
ทางจํานวน 1 เทศบาล ได9รับความ
สาย
สะดวกในการสัญจรไปมา
- ถนนในเขตเทศบาลเปDน
ถนนปลอดฝุ"นและได9
มาตรฐาน

28 โครงการกอสร9างกันสาดบังแดด เพื่อใช9เก็บวัสดุ อุปกรณO
ศาลาประชาคม ม.4 ต.โพธิ์ไทร ตางๆ ของชุมชน
อ.ป"าติ้ว จ.ยโสธร
(เปลี่ยนแปลงจากป( 2561 มาป(
2563)

กอสร9างกันสาดบังแดดศาลากลางบ9าน ม.4
จํานวน 1 แหง (ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลป"าติ้วกําหนด)

-

-

100,000

-

ห9องเก็บวัสดุ มีห9องเก็บวัสดุอุปกรณOที่ - กองชาง
จํานวน 1 เปDนสัดสวน/สะดวกใน
แหง
การเบิกจายและบริหาร
จัดการ

29 โครงการจัดทําป+ายซอย/ถนนใน เพื่อให9มีป+ายบอกชื่อซอย/
เขตเทศบาล
ถนนในเขตเทศบาล

จัดทําป+ายซอย/ถนนในเขตเทศบาล (ตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลป"าติ้วกําหนด)

-

-

100,000

-

มีป+ายซอย/
ถนนในเขต
เทศบาล
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ขยายไหล - ประชาชนในเขต
- กองชาง
ทางจํานวน 1 เทศบาล ได9รับความ
สาย
สะดวกในการสัญจรไปมา
- ถนนในเขตเทศบาลเปDน
ถนนปลอดฝุ"นและได9
มาตรฐาน

มีป+ายบอกชื่อซอย/ถนน - กองชาง
ในเขตเทศบาล

ที่

โครงการ

30 โครงการกอสร9างทางเชื่อม
ระหวางถนนอรุณประเสริฐกับ
ถนนทางเข9าหมูบ9าน ในเขต
เทศบาลตําบลป"าติ้ว หมูที่ 4,5
(เปลี่ยนแปลงจากป( 2561 มาป(
2563)

วัตถุประสงค&

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให9มีเส9นทางการ
คมนาคมที่ได9มาตรฐานและ
มีความปลอดภัยในการ
เดินทาง

กอสร9างทางเชื่อมระหวางถนนอรุณประเสริฐ
กับถนนทางเข9าหมูบ9าน ในเขตเทศบาลตําบล
ป"าติ้ว
(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป"าติ้วกําหนด)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
250,000

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธ&ที่คาดว-าจะได/รับ
ทางเชื่อม
มีเส9นทางการคมนาคมที่
ระหวางถนน ได9มาตรฐานและมีความ
อรุณ
ปลอดภัยในการเดินทาง
ประเสริฐกับ
ถนนทางเข9า
หมูบ9าน

หน-วยงาน
รับผิดชอบหลัก
-กองชาง

31 โครงการวางทอระบายน้ําถนน เพื่อป+องกันป0ญหาน้ําทวมใน วางทอระบายน้ํา คสล. 0.60x1 ม.ยาวรวม
เทศบาล 6 หมูที่ 4 (ไปบ9านป"า เขตเทศบาล
450 ม. พร9อมบอพักน้ําจํานวน 45 บอ (ตาม
ตอง) ตําบลโพธิ์ไทร
แบบแปลนเทศบาลตําบลป"าติ้วกําหนด)
อําเภอป"าติ้ว จังหวัดยโสธร
(เปลี่ยนแปลงจากป( 2562 มาป(
2563)

-

-

700,000

-

วางทอ
ไมมีป0ญหาน้ําทวมในเขต - กองชาง
ระบายน้ํา เทศบาล
ถนน จํานวน
1 สาย

32 โครงการกอสร9างถนนลูกรังจาก
ถนนอรุณประเสริฐจดถนน
เทศบาล 2 หมูที่ 4 ตําบลโพธิ์
ไทร อําเภอป"าติ้ว จังหวัดยโสธร
(เปลี่ยนแปลงจากป( 2562 มาป(
2563)

-

-

150,000

-

กอสร9างถนน - ประชาชนในเขต
- กองชาง
ลูกรังจํานวน เทศบาล ได9รับความ
1 สาย
สะดวกในการ สัญจรไปมา

เพื่อให9ประชาชนในเขต
เทศบาลมีถนนสําหรับใช9
คมนาคมได9อยางสะดวก
รวดเร็ว

กอสร9างถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว9าง 6 ม.
ยาว 450 ม. สูงโดยเฉลี่ย 0.80 ม. (ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลป"าติ้วกําหนด)
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ที่

โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค&

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

หน-วยงาน
2564
ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธ&ที่คาดว-าจะได/รับ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
1,900,000 ตอเติมอาคาร ประชาชนได9รับความ
- กองชาง
สะดวกในการติดตอกับ
ทางราชการ

33 โครงการกอสร9างตอเติมอาคาร เพื่อให9อาคารสํานักงาน
สํานักงานเทศบาลตําบลป"าติ้ว เทศบาลมีพื้นที่ในการ
(เปลี่ยนแปลงจากป( 2562 มาป( บริการประชาชนเพิ่มขึ้น
2564)

กอสร9างตอเติมอาคารสํานักงานเทศบาล
(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป"าติ้วกําหนด)

34 โครงการกอสร9างถนนลูกรังเลียบ
คลองวังกะละ-ภูดิน หมู 5 ต.โพธิ์
ไทร อ.ป"าติ้ว จ.ยโสธร
(เปลี่ยนแปลงจากป( 2562 มาป(
2564)

เพื่อให9ประชาชนในเขต
เทศบาลมีถนนสําหรับใช9
คมนาคมได9อยางสะดวก
รวดเร็ว

กอสร9างถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว9าง 4 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 500 ม. (ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลป"าติ้วกําหนด)

-

-

-

200,000 กอสร9างถนน ประชาชนในเขตเทศบาล - กองชาง
ลูกรัง จํานวน ได9รับความสะดวกในการ
1 สาย
สัญจรไปมา

35 โครงการวางทอระบายน้ําซอย เพื่อป+องกันปญหาน้ําทวม
เทศบาล 11/2 ม.4
ขังในเขตเทศบาล
(เปลี่ยนแปลงจากป( 2562 มาป(
2564)

วางทอระบายน้ํา คสล. 0.60x1.00 ม. ยาว
200 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป"า
ติ้วกําหนด)

-

-

-

270,000 วางทอ
ไมมีป0ญหาน้ําทวมขังใน
ระบายน้ํา เขตเทศบาล
ถนน จํานวน
1 สาย

รวม

35 โครงการ

-

-

1,766,000 7,158,600 1,980,000 2,370,000 22

-

-กองชาง

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท1องถิ่นสี่ป@ (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนท1องถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
เทศบาลตําบลปBาติ้ว
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจรและได1มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนท1องถิ่นในเขตจังหวัดยโสธร ที่ 1 สงเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหลงน้ําและโครงสร1างพื้นฐานให1ได1มาตรฐาน
ยุทธศาสตรสงเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสร1างพื้นฐานให1ได1มาตรฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการขยายเขตไฟฟา
เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาลมี
สาธารณะ ถนนเทศบาล 5
ไฟฟาสาธารณะใชอย$างที่ทั่วถึง
(ทางไปบานหนองสําโรง)
หมู$ที่ 5 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอ
ป+าติ้ว จังหวัดยโสธร
(เปลี่ยนแปลงจากป2 2561 เป5น
ป2 2562)

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ถนน
เทศบาล 5 ม.5 จํานวน 6 ตน
(ตามแบบแปลนการไฟฟาส$วน
ภูมิภาคจังหวัดยโสธร)

เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาลมี
2 โครงการขยายเขตไฟฟา
ไฟฟาสาธารณะใชอย$างที่ทั่วถึง
สาธารณะ ถนนเทศบาล 9
และซอยเทศบาล 18/2
หมู$ที่ 12 ตําบลโพธิ์ไทร
อําเภอป+าติ้ว จังหวัดยโสธร
เปลี่ยนแปลงเป4น
โครงการขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ ถนนเทศบาล 9
ตําบลโพธิ์ไทร
อําเภอป+าติ้ว จังหวัดยโสธร
(เปลี่ยนแปลงจากป2 2561 เป5น
ป2 2562)

โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
ถนนเทศบาล 9 จํานวน 6 ตน
และซอยเทศบาล 18/2 หมู$ที่ 12
จํานวน 3 ตน (ตามแบบแปลนการ
ไฟฟาส$วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร)
เปลี่ยนแปลงเป4น
ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
ถนนเทศบาล 9 จํานวน 5 ตน
(ตามแบบแปลนการไฟฟาส$วน
ภูมิภาคจังหวัดยโสธร)

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
60,000
-

50,000
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-

2564
(บาท)
-

-

ผ.02

ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ
จํานวน1 สาย

หนวยงาน หนวยงาน
ที่รับ
ที่ขอรับเงิน
ผิดชอบ อุดหนุน
ประชาชนมีไฟฟาใช
- กองช$าง
อย$างทั่วถึงและเพียงพอ - การไฟฟาฯ
จ.ยโสธร

ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ
จํานวน1 สาย

ประชาชนมีไฟฟาใช
- กองช$าง
อย$างทั่วถึงและเพียงพอ - การไฟฟาฯ
จ.ยโสธร

ตัวชี้วัด
KPI

ผลลัพธที่คาดวา
จะได1รับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
50,000
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
KPI

หนวยงาน
ที่รับ
ผิดชอบ
ประชาชนมีไฟฟาใช
- กองช$าง
อย$างทั่วถึงและเพียงพอ - การไฟฟาฯ
จ.ยโสธร

หนวยงาน
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน
การไฟฟา
ส$วนภูมิภาค
จังหวัด
ยโสธร

3. โครงการขยายเขตไฟฟา
เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาลมี
สาธารณะซอยเทศบาล 18/2 ไฟฟาสาธารณะใชอย$างที่ทั่วถึง
หมู$ที่ 12 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอ
ป+าติ้ว จังหวัดยโสธร
(เพิ่มเติมป2 2562)

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
ซอยเทศบาล18/2 ม.12
จํานวน 5 ตน
(ตามแบบแปลนการไฟฟาส$วน
ภูมิภาคจังหวัดยโสธร)

4. โครงการขยายเขตไฟฟา
เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาลมี
สาธารณะซอยเทศบาล 17 หมู$ ไฟฟาสาธารณะใชอย$างที่ทั่วถึง
ที่ 4 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป+า
ติ้ว จังหวัดยโสธร
(เพิ่มเติมป2 2562)

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
ซอยเทศบาล17 ม.4
จํานวน 3 ตน
(ตามแบบแปลนการไฟฟาส$วน
ภูมิภาคจังหวัดยโสธร)

-

30,000

-

-

ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ
จํานวน1 สาย

ประชาชนมีไฟฟาใช
- กองช$าง
การไฟฟา
อย$างทั่วถึงและเพียงพอ - การไฟฟาฯ ส$วนภูมิภาค
จ.ยโสธร
จังหวัด
ยโสธร

5. โครงการขยายเขตไฟฟา
เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาลมี
สาธารณะซอยเทศบาล 16 หมู$ ไฟฟาสาธารณะใชอย$างที่ทั่วถึง
ที่ 4 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป+า
ติ้ว จังหวัดยโสธร
(เพิ่มเติมป2 2562)

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
ซอยเทศบาล16 ม.4
จํานวน 3 ตน
(ตามแบบแปลนการไฟฟาส$วน
ภูมิภาคจังหวัดยโสธร)

-

30,000

-

-

ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ
จํานวน1 สาย

ประชาชนมีไฟฟาใช
- กองช$าง
การไฟฟา
อย$างทั่วถึงและเพียงพอ - การไฟฟาฯ ส$วนภูมิภาค
จ.ยโสธร
จังหวัด
ยโสธร

6. โครงการขยายเขตไฟฟา
เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาลมี
สาธารณะถนนเทศบาล 2 หมู$ที่ ไฟฟาสาธารณะใชอย$างที่ทั่วถึง
12 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป+าติ้ว
จังหวัดยโสธร
(เพิ่มเติมป2 2562)

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
ถนนเทศบาล 2 ม.12
จํานวน 3 ตน
(ตามแบบแปลนการไฟฟาส$วน
ภูมิภาคจังหวัดยโสธร)

-

30,000

-

-

ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ
จํานวน1 สาย

ประชาชนมีไฟฟาใช
- กองช$าง
การไฟฟา
อย$างทั่วถึงและเพียงพอ - การไฟฟาฯ ส$วนภูมิภาค
จ.ยโสธร
จังหวัด
ยโสธร
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ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ
จํานวน1 สาย

ผลลัพธที่คาดวา
จะได1รับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

7 โครงการขยายเขตไฟฟา
เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาลมี
สาธารณะ ถนนเทศบาล 5
ไฟฟาสาธารณะใชอย$างที่ทั่วถึง
(ซอยขางไปรษณียH)
หมู$ที่ 5 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอ
ป+าติ้ว จังหวัดยโสธร
(เปลี่ยนแปลงจากป2 2561 เป5น
ป2 2562)

รวม 7 โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ถนน
เทศบาล 5 ม.5 จํานวน 3 ตน
(ตามแบบแปลนการไฟฟาส$วน
ภูมิภาคจังหวัดยโสธร)

2561
(บาท)
-

-

29

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
30,000
-

280,000

-

2564
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
KPI
ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ
จํานวน1 สาย

หนวยงาน หนวยงาน
ที่รับ
ที่ขอรับเงิน
ผิดชอบ อุดหนุน
ประชาชนมีไฟฟาใช
- กองช$าง
อย$างทั่วถึงและเพียงพอ - การไฟฟาฯ
จ.ยโสธร
ผลลัพธที่คาดวา
จะได1รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปB (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลปDาติ้ว
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยโสธร ที่ 3 การบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา สูความเปAนเลิศ
ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การคา การทองเที่ยว
แผนงานการพาณิชย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เป#าหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
(ผลผลิตของโครงการ)
KPI
จะไดรับ
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการกอสรางอาคาร
300,000
อาคาร
ตลาดสดเทศบาลไดรับการ
เพื่อใหผูประกอบการมีสถานที่ กอสรางอาคารอเนกประสงค
อเนกประสงคตลาดสดเทศบาล
เทศบาลตําบลปาติ้ว จํานวน 1 หลัง
อเนกประสงค พัฒนา มีสถานที่จําหนาย
จําหนายสินคาที่มั่นคงถาวร
ตําบลปาติ้ว
(ตามแบบแปลนเทศาลตํ
า
บลปาติ
ว
้
จํานวน 1 หลัง สินคาที่เพียงพอ
เป*นระเบียบเรียบรอยและ
กําหนด)

ผ.01

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุข
/กองคลัง

ถูกสุขลักษณะตาม พรบ.
สาธารณสุข พ.ศ.2535

2 โครงการปรับปรุงหองน้ําตลาดสด
เทศบาลตําบลปาติ้ว

รวม

2 โครงการ

เพื่อใหมีหองน้ําสําหรับบริการ
ผูประกอบการและประชาชน
ทั่วไปอยางเพียงพอและเป*นไป
ตามหลักสุขาภิบาลตาม
พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535

-

ปรับปรุงหองน้ําตลาดสด
เทศบาลตําบลปาติ้ว
(ตามแบบแปลนเทศาลตําบลปาติ้ว
กําหนด)

-

-

100,000

-

-

มีหองน้ําบริการ มีหองน้ําสําหรับบริการ
เพียงพอ
ผูประกอบการและ

กองสาธารณสุข
/กองคลัง

ประชาชนทั่วไปอยาง
เพียงพอและเป*นไปตาม
หลักสุขาภิบาลตาม พรบ.
สาธารณสุข พ.ศ.2535
23

400,000

-

-

-

-

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท)องถิ่นสี่ปD (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
เทศบาลตําบลปEาติ้ว
ปD 2561
ปD 2562
ปD 2563
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน
โครงการ (บาท) โครงการ
(บาท)
โครงการ

ยุทธศาสตร
1. ยุทธศาสตรสงเสริมภาคการเกษตร
การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสร)างพื้นฐาน
ให)ได)มาตรฐาน

แบบ ผ 07
ปD 2564

รวม 4 ปD

งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

-

-

7

280,000

-

-

-

-

7

280,000

1.2 แผนงานการพาณิชย

-

-

1

100,000

-

-

-

-

1

100,000

-

-

8

380,000

-

-

-

-

8

380,000

รวม
1. ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต
วัฒนธรรม ประเพณี การค)า การทองเที่ยว
1.1 แผนงานสาธารณสุข
รวม
2) ยุทธศาสตรการบริหารองคกรตามหลักกการ
บริหารจัดการบ)านเมืองที่ดีและ และยกระดับ
การศึกษาสูความเป=นเลิศ
2.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม
รวมทั้งสิ้น

4
4

120,000
120,000

4
4

120,000
120,000

4
4

120,000
120,000

4
4

120,000
120,000

16
16

480,000
480,000

-

120,000

1
1
13

20,000
20,000
520,000

1
1
5

20,000
20,000
140,000

1
1
5

20,000
20,000
140,000

3
3
27

60,000
60,000
920,000

4

26

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปC (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
สําหรับ องคกรปกครองส#วนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลปEาติ้ว
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส#วนทองถิ่นในเขตจังหวัดยโสธร ที่ 3 การบริหารองคกรปกครองส#วนทองถิ่นและสถานศึกษา สู#ความเป&นเลิศ
ยุทธศาสตรการบริหารองคกรตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี และยกระดับการศึกษาสู#ความเป&นเลิศ
แผนงานการศึกษา
งบประมาณและที่ผ#านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เป)าหมาย
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
KPI
2561
2562
2563 2564
(บาท)
(บาท)
(บาท) (บาท)
1 โครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อเสริมสรางพัฒนาการเรียนรู
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนย 1,2 15,000
15,000 15,000 15,000 สามารถเสริม
เทิดไทองคราชันย
และนิสัยรักการอ*านของเด็กปฐมวัย
สรางพัฒนาการ
(เพิ่มเติมป4 2562-2564)
เรียนรูและนิสัย
รักการอ*าน
ก*อสรางโครงหลังคาเหล็ก
400,000
- โครงการหลังคา
2 โครงการก*อสรางหลังคาอเนกประสงคระหว*าง เพื่อก*อสรางโครงหลังคาอเนก
ประสงค ระหว*างโรงเรียนอนุบาล
อเนกประสงค
เหล็ก
ศุนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
เทศบาลตําบลป0าติ้วกับศูนยพัฒนา (ตามแบบแปลนเทศบาล
อเนกประสงค
ป0าติ้ว 1,2
เด็กเล็กเทศบาล สําหรับเป>นสถานที่ ตําบลป0าติ้วกําหนด)
จํานวน 1 แห*ง
เปลี่ยนชื่อโครงการเป&น
โครงการก*อสรางหลังคาอเนกประสงคระหว*าง จัดกิจกรรมของโรงเรียนอนุบาลและ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลป0าติ้ว
ศูนยพัฒนาเด็กเทศบาลตําบลป0าติ้ว
กับศูนยพัฒนาเดกเล็กเทศบาลตําบลป0าติ้ว
(เปลี่ยนแปลงจากป4 2561 เป>นป4 2562)
3 โครงการก*อสรางหองน้ําอาคารหองสมุด
ศูนยไอทีและเรียนรูชุมชน ม.5 ต.โพธิ์ไทร
อ.ป0าติ้ว จ.ยโสธร
(เปลี่ยนแปลงจากป4 2561 เป>นป4 2562)

เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับ
ผูรับบริการอาคารหองสมุดฯ

ก*อสรางหองน้ํา จํานวน 1
แห*ง (ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลป0าติ้วกําหนด)

-

250,000

4 โครงการก*อสรางศาลาอเนกประสงค

สําหรับเป>นที่พักคอยผูปกครอง
ก*อสรางอาคารอเนกประสงค
ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลป0า จํานวน 1 หลัง (ตามแบบ
ติ้ว
แปลนเทศบาลตําบลป0าติ้ว
กําหนด)

-

46,500

รวม

4 โครงการ

-

-

15,000
24

-

-

-

-

711,500 15,000 15,000

ผ.01

ผลลัพธที่คาดว#า
จะไดรับ
สามารถเสริม
สรางพัฒนาการ
เรียนรูและนิสัย
รักการอ*าน
เพื่อใหโรงเรียนอนุบาลและ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลป0าติ้ว มีสถานที่จัด
กิจกรรมต*างๆ

ก*อสรางหองน้ํา ประชาชนที่เขารับบริการ
จํานวน 1 แห*ง ไดรับความสะดวก หองน้ํา
สะอาด ถูกหลักสุขาภิบาล

หน#วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ
รพ.ป0าติ้ว

กองการศึกษาฯ
กองช*าง

- กองช*าง
- กอง
การศึกษาฯ

อาคาร 1 หลัง มีสถานที่สําหรับใหผูปกครอง กองการศึกษา
พักคอยรอรับบุตรหลาน

-

-

-

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส#วนทองถิ่นในเขตจังหวัดยโสธร ที่ 3 การบริหารองคกรปกครองส#วนทองถิ่นและสถานศึกษา สู#ความเป&นเลิศ
ยุทธศาสตรการบริหารองคกรตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี และยกระดับการศึกษาสู#ความเป&นเลิศ
แผนงานการสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เป)าหมาย
งบประมาณและที่ผ#านมา
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
KPI
2561
2562
2563 2564
1 โครงการจัดทําบัญชีครัวเรือน
เพื่อจัดทําบัญชีครัวเรือนของชุมชนใน ชุมชนในเขตเทศบาลนําร*อง
30,000
30,000 30,000 30,000 รายจ*าย
(เพิ่มเติมป4 2562-2564)
เขตเทศบาล
จํานวน 1 ชุมชน
ครัวเรือนลดลง
2 โครงการจัดทําแผนที่เดินดินชุมชนเทศบาล
ตําบลป0าติ้ว
(เพิ่มเติมป4 2562-2564)

รวม

2 โครงการ

เพื่อจัดทําขอมูลชุมชนในเขต
เทศบาลตําบลป0าติ้ว

-

ชุมชนในเขตเทศบาล

-

50,000

50,000

80,000

80,000 80,000 80,000

25

50,000

50,000

100%

-

ผลลัพธที่คาดว#า
หน#วยงานรับ
จะไดรับ
ผิดชอบหลัก
ทราบรายรับ-รายจ*าย
กองการศึกษาฯ
ของครัวเรือนและสามารถ
ลดรายจ*ายที่ไม*จําเป>นได
เทศบาลตําบลป0าติ้วไดขอมูล กองการศึกษาฯ
ที่เป>นจริงสําหรับเป>นแนวทาง

-

-

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท)องถิ่นสี่ปD (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
เทศบาลตําบลปEาติ้ว
ปD 2561
ปD 2562
ปD 2563
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน
โครงการ (บาท) โครงการ
(บาท)
โครงการ

ยุทธศาสตร
1. ยุทธศาสตรสงเสริมภาคการเกษตร
การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสร)างพื้นฐาน
ให)ได)มาตรฐาน

แบบ ผ 07
ปD 2564

รวม 4 ปD

งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

-

-

7

280,000

-

-

-

-

7

280,000

1.2 แผนงานการพาณิชย

-

-

1

100,000

-

-

-

-

1

100,000

-

-

8

380,000

-

-

-

-

8

380,000

รวม
1. ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต
วัฒนธรรม ประเพณี การค)า การทองเที่ยว
1.1 แผนงานสาธารณสุข
รวม
2) ยุทธศาสตรการบริหารองคกรตามหลักกการ
บริหารจัดการบ)านเมืองที่ดีและ และยกระดับ
การศึกษาสูความเป=นเลิศ
2.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม
รวมทั้งสิ้น

4
4

120,000
120,000

4
4

120,000
120,000

4
4

120,000
120,000

4
4

120,000
120,000

16
16

480,000
480,000

-

120,000

1
1
13

20,000
20,000
520,000

1
1
5

20,000
20,000
140,000

1
1
5

20,000
20,000
140,000

3
3
27

60,000
60,000
920,000

4

26

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท1องถิ่นสี่ป@ (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนท1องถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
เทศบาลตําบลปBาติ้ว
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจรและได1มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนท1องถิ่นในเขตจังหวัดยโสธร ที่ 1 สงเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหลงน้ําและโครงสร1างพื้นฐานให1ได1มาตรฐาน
ยุทธศาสตรสงเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสร1างพื้นฐานให1ได1มาตรฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการขยายเขตไฟฟา
เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาลมี
สาธารณะ ถนนเทศบาล 5
ไฟฟาสาธารณะใชอย$างที่ทั่วถึง
(ทางไปบานหนองสําโรง)
หมู$ที่ 5 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอ
ป+าติ้ว จังหวัดยโสธร
(เปลี่ยนแปลงจากป2 2561 เป5น
ป2 2562)

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ถนน
เทศบาล 5 ม.5 จํานวน 6 ตน
(ตามแบบแปลนการไฟฟาส$วน
ภูมิภาคจังหวัดยโสธร)

เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาลมี
2 โครงการขยายเขตไฟฟา
ไฟฟาสาธารณะใชอย$างที่ทั่วถึง
สาธารณะ ถนนเทศบาล 9
และซอยเทศบาล 18/2
หมู$ที่ 12 ตําบลโพธิ์ไทร
อําเภอป+าติ้ว จังหวัดยโสธร
เปลี่ยนแปลงเป4น
โครงการขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ ถนนเทศบาล 9
ตําบลโพธิ์ไทร
อําเภอป+าติ้ว จังหวัดยโสธร
(เปลี่ยนแปลงจากป2 2561 เป5น
ป2 2562)

โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
ถนนเทศบาล 9 จํานวน 6 ตน
และซอยเทศบาล 18/2 หมู$ที่ 12
จํานวน 3 ตน (ตามแบบแปลนการ
ไฟฟาส$วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร)
เปลี่ยนแปลงเป4น
ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
ถนนเทศบาล 9 จํานวน 5 ตน
(ตามแบบแปลนการไฟฟาส$วน
ภูมิภาคจังหวัดยโสธร)

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
60,000
-

50,000
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-

2564
(บาท)
-

-

ผ.02

ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ
จํานวน1 สาย

หนวยงาน หนวยงาน
ที่รับ
ที่ขอรับเงิน
ผิดชอบ อุดหนุน
ประชาชนมีไฟฟาใช
- กองช$าง
อย$างทั่วถึงและเพียงพอ - การไฟฟาฯ
จ.ยโสธร

ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ
จํานวน1 สาย

ประชาชนมีไฟฟาใช
- กองช$าง
อย$างทั่วถึงและเพียงพอ - การไฟฟาฯ
จ.ยโสธร

ตัวชี้วัด
KPI

ผลลัพธที่คาดวา
จะได1รับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
50,000
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
KPI

หนวยงาน
ที่รับ
ผิดชอบ
ประชาชนมีไฟฟาใช
- กองช$าง
อย$างทั่วถึงและเพียงพอ - การไฟฟาฯ
จ.ยโสธร

หนวยงาน
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน
การไฟฟา
ส$วนภูมิภาค
จังหวัด
ยโสธร

3. โครงการขยายเขตไฟฟา
เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาลมี
สาธารณะซอยเทศบาล 18/2 ไฟฟาสาธารณะใชอย$างที่ทั่วถึง
หมู$ที่ 12 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอ
ป+าติ้ว จังหวัดยโสธร
(เพิ่มเติมป2 2562)

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
ซอยเทศบาล18/2 ม.12
จํานวน 5 ตน
(ตามแบบแปลนการไฟฟาส$วน
ภูมิภาคจังหวัดยโสธร)

4. โครงการขยายเขตไฟฟา
เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาลมี
สาธารณะซอยเทศบาล 17 หมู$ ไฟฟาสาธารณะใชอย$างที่ทั่วถึง
ที่ 4 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป+า
ติ้ว จังหวัดยโสธร
(เพิ่มเติมป2 2562)

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
ซอยเทศบาล17 ม.4
จํานวน 3 ตน
(ตามแบบแปลนการไฟฟาส$วน
ภูมิภาคจังหวัดยโสธร)

-

30,000

-

-

ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ
จํานวน1 สาย

ประชาชนมีไฟฟาใช
- กองช$าง
การไฟฟา
อย$างทั่วถึงและเพียงพอ - การไฟฟาฯ ส$วนภูมิภาค
จ.ยโสธร
จังหวัด
ยโสธร

5. โครงการขยายเขตไฟฟา
เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาลมี
สาธารณะซอยเทศบาล 16 หมู$ ไฟฟาสาธารณะใชอย$างที่ทั่วถึง
ที่ 4 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป+า
ติ้ว จังหวัดยโสธร
(เพิ่มเติมป2 2562)

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
ซอยเทศบาล16 ม.4
จํานวน 3 ตน
(ตามแบบแปลนการไฟฟาส$วน
ภูมิภาคจังหวัดยโสธร)

-

30,000

-

-

ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ
จํานวน1 สาย

ประชาชนมีไฟฟาใช
- กองช$าง
การไฟฟา
อย$างทั่วถึงและเพียงพอ - การไฟฟาฯ ส$วนภูมิภาค
จ.ยโสธร
จังหวัด
ยโสธร

6. โครงการขยายเขตไฟฟา
เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาลมี
สาธารณะถนนเทศบาล 2 หมู$ที่ ไฟฟาสาธารณะใชอย$างที่ทั่วถึง
12 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป+าติ้ว
จังหวัดยโสธร
(เพิ่มเติมป2 2562)

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
ถนนเทศบาล 2 ม.12
จํานวน 3 ตน
(ตามแบบแปลนการไฟฟาส$วน
ภูมิภาคจังหวัดยโสธร)

-

30,000

-

-

ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ
จํานวน1 สาย

ประชาชนมีไฟฟาใช
- กองช$าง
การไฟฟา
อย$างทั่วถึงและเพียงพอ - การไฟฟาฯ ส$วนภูมิภาค
จ.ยโสธร
จังหวัด
ยโสธร
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ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ
จํานวน1 สาย

ผลลัพธที่คาดวา
จะได1รับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

7 โครงการขยายเขตไฟฟา
เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาลมี
สาธารณะ ถนนเทศบาล 5
ไฟฟาสาธารณะใชอย$างที่ทั่วถึง
(ซอยขางไปรษณียH)
หมู$ที่ 5 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอ
ป+าติ้ว จังหวัดยโสธร
(เปลี่ยนแปลงจากป2 2561 เป5น
ป2 2562)

รวม 7 โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ถนน
เทศบาล 5 ม.5 จํานวน 3 ตน
(ตามแบบแปลนการไฟฟาส$วน
ภูมิภาคจังหวัดยโสธร)

2561
(บาท)
-

-

29

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
30,000
-

280,000

-

2564
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
KPI
ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ
จํานวน1 สาย

หนวยงาน หนวยงาน
ที่รับ
ที่ขอรับเงิน
ผิดชอบ อุดหนุน
ประชาชนมีไฟฟาใช
- กองช$าง
อย$างทั่วถึงและเพียงพอ - การไฟฟาฯ
จ.ยโสธร
ผลลัพธที่คาดวา
จะได1รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท1องถิ่นสี่ปB (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนท1องถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
เทศบาลตําบลป9าติ้ว
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจรและได1มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนท1องถิ่นในเขตจังหวัดยโสธร ที่ 1 สงเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหลงน้ําและโครงสร1างพื้นฐานให1ได1มาตรฐาน
ยุทธศาสตรสงเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสร1างพื้นฐานให1ได1มาตรฐาน
แผนงานการพาณิชย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1 โครงการขยายเขตน้ําประปา เพื่อให,เขตเทศบาล มีระบบ
ซอยเทศบาล 17 ม.4 ตําบลโพธิ์ น้ําประปาใช,อย/างมีประสิทธิภาพ
ไทร อําเภอป"าติ้ว จังหวัดยโสธร และทั่วถึง

รวม 1 โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขยายเขตประปา ระยะทาง 300
ม.
(ตามแบบแปลนการประปาส/วน
ภูมิภาคจังหวัดอํานาจเจริญ)

2561
(บาท)
100,000

100,000
30

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

ผ.02

ตัวชี้วัด
KPI

ผลลัพธที่คาดวา
จะได1รับ

หนวยงาน
2564
ที่รับ
(บาท)
ผิดชอบ
- ขยายเขต
ประชาชนในเขต
- กองช/าง
น้ําประปา
เทศบาลมีน้ําประปาใช, - การประปา
จํานวน 1 สาย อย/างทั่วถึงทุกครัวเรือน อํานาจฯ

หนวยงาน
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน
การประปา
จ.อํานาจฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 2
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลปBาติ้ว
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยโสธร ที่ 2 สงเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การคาและการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การคา การทองเที่ยว
แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

1 โครงการอบรมหมอหมูบานในพระ
ราชประสงค

วัตถุประสงค

เพื่อใหชุมชนมีหมอหมูบานสําหรับ
รักษาพยาบาลเบื้องตนและ
ประชาชนไดรับการดูแลสุขภาพ

เป$าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ชุมชนในเขตเทศบาล 1 - 6 มีหมอ
หมูบาน ชุมชนละ 2 คน และมีตูยา
สามัญประจําหมูบาน ชุมชนละ 2
แหง

ผ.02

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
KPI
จะไดรับ
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
50,000 50,000 50,000 50,000 มีหมอหมูบาน และ ประชาชนไดรับรักษาพยาบาล
ตูยาสามัญประจํา เบื้องตนและการดูแลสุขภาพ
หมูบาน
ในชุมชน

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุขฯ
ชุมชนในเขต
เทศบาล 1 - 6

2 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เพื่อสงเสริมใหประชาชนบริโภค
ชุมชนในเขตเทศบาล 1 - 6 ไดรับ
เกลือที่มีไอโอดีนป8องกันโรคขาดสาร การแจกเกลือไอโอดีนสําหรับ
ไอโอดีน
บริโภคทุกครัวเรือน

30,000

30,000

30,000

30,000 ประชาชนมีเกลือ ประชาชนในชุมชนไมป:วยเป;น กองสาธารณสุขฯ
ชุมชนในเขต
ไอโอดีนสําหรับ
โรคขาดสารไอโอดีน
เทศบาล 1 - 6
บริโภคทุกครัวเรือน

3 โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ
และสุขภาพเด็ก

เด็กแรกเกิด - 3 ขวบ และเด็กที่มี
ป=ญหาภาวะโภชนาการและสุขภาพ
ในชุมชน 3 - 6

20,000

20,000

20,000

20,000 เด็กในชุมชน ไดรับ ป=ญหาภาวะโภชนาการและ
สงเสริมภาวะ
สุขภาพเด็กในชุมชนลดลง
โภชนาการและ
สุขภาพเด็ก

ประชาชนในชุมชนที่ 1 และ 2

20,000

20,000

20,000

20,000 มีศูนยเพื่อนใจวัยรุน ป=ญหายาเสพติดในชุมชนลดลง กองสาธารณสุขฯ
ชุมชนในเขต
ในชุมชน/หมูบาน

เพื่อสงเสริมภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็กในชุมชน

4 โครงการรณรงคและแกไขป=ญหายา เพื่อแกไขป=ญหายาเสพติดในชุมชน
เสพติด To be number one (ศูนย
เพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน)
รวม 4 โครงการ

กองสาธารณสุขฯ
ชุมชนในเขต
เทศบาล 3 - 6

เทศบาล 1 - 2

120,000 120,000 120,000 120,000
31

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป= (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 2
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
เทศบาลตําบลป@าติ้ว
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยโสธร ที่ 2 สงเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การคาและการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีการคาและการทองเที่ยว
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เป'าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการสงเสริมและอนุรักษ สงเสริมและอนุรักษภูมิปญญา อุดหนุนสภาวัฒนธรรม 20,000
20,000 20,000
20,000
ภูมิปญญาทองถิ่นดาน
ทองถิ่นดานศิลปวัฒนธรรม
อําเภอป&าติ้ว
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นของ
ทองถิ่น
สภาวัฒนธรรมอําเภอป&าติ้ว
(เพิ่มเติม ป, 2562-2564)
รวม

1 โครงการ

-

-

20,000
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20,000

20,000

20,000

ผ.02

ตัวชี้วัด
KPI
ศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่นไดรับการ
สงเสริมและ
อนุรักษใหคงอยู
สืบไป
-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับ
ผิดชอบ

ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
ไดรับการสงเสริมและ
อนุรักษใหคงอยูสืบไป

กองการศึกษาฯ

-

-

หนวยงาน
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน
สภาวัฒนธรรม
อําเภอป&าติ้ว

-

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท"องถิ่นสี่ป; (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2

แบบ ผ 07

เทศบาลตําบลป?าติ้ว
ป; 2561

ป; 2562

ป; 2563

ป; 2564

รวม 4 ป;

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน
โครงการ
(บาท) โครงการ
(บาท)
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
โครงการ

ยุทธศาสตร
1) ยุทธศาสตรการบริหารองคกรตามหลักกการ
บริหารจัดการบ"านเมืองที่ดีและ และยกระดับ
การศึกษาสู+ความเป,นเลิศ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รวม

-

-

1
1

400,000
400,000

-

รวม

-

-

1
1

10,000,000
10,000,000

-

-

-

1
1
3

300,000
300,000
10,700,000
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-

งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

1
1

400,000
400,000

-

-

-

1
1

10,000,000
10,000,000

-

-

-

1
1
3

300,000
300,000
10,700,000

2) ยุทธศาสตรการบริหารองคกรตามหลักกการ
บริหารจัดการบ"านเมืองที่ดีและ และยกระดับ
การศึกษาสู+ความเป,นเลิศ
2.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
3) ยุทธศาสตรการบริหารองคกรตามหลักกการ
บริหารจัดการบ"านเมืองที่ดีและ และยกระดับ
การศึกษาสู+ความเป,นเลิศ
3.1 แผนงานการศึกษา
รวม
รวมทั้งสิ้น

-

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปB (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
สําหรับ สําหรับประสานโครงกรพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
เทศบาลตําบลปCาติ้ว
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยโสธร ที่ 2 สงเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การคาและการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรสงเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เป-าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม
เพื่อแกไขป-ญหาการคมนาคม
กอสรางทอเหลี่ยม คสล. ลํา
400,000
คสล. ลําหวยวังกะละ ม. 5 ต. ขนสงใหกับเกษตรกร
หวยวังกะละ ม. 5 ขนาด
โพธิ์ไทร อ.ป"าติ้ว จ.ยโสธร
1.80x1.80 เมตร จํานวน 4
(เพิ่มเติม ป& 2562)
ชองทาง ขนาดผิวจราจร
กวาง 7 เมตร (ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลป"าติ้ว
กําหนด)
รวม

1 โครงการ

-

-

-
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400,000

-

-

ผ.03

ตัวชี้วัด
KPI
กอสรางทอเหลี่ยม
จํานวน 1 แหง

-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
การคมนาคมขนสง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการสัญจรไปมามี
ความสะดวกและรวดเร็ว
มากขึ้น

-

หนวยงาน
ที่รับ
ผิดชอบหลัก
กองชาง/อบจ.
สวนกลาง

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป= (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
สําหรับ สําหรับประสานโครงกรพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
เทศบาลตําบลป?าติ้ว
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยโสธร ที่ 2 สงเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การคาและการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีการคาและการทองเที่ยว
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เป'าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการกอสรางสวนสุขภาพ เพื่อเป.นสวนสาธารณะสําหรับ กอสรางสวนสุขภาพและ
10,000,000
และปรับปรุงภูมิทัศนสระน้ํา ใหประชาชนพักผอนหยอนใจ ปรับปรุงภูมิทัศนสระน้ํา
บริเวณขางโรงพยาบาลป#าติ้ว ออกกําลังกาย เป.นแลนดมารค บริเวณขางโรงพยาบาล
(เพิ่มเติมป' 2562)
อําเภอป#าติ้ว
ป#าติ้ว(ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลป#าติ้ว
กําหนด)

รวม

1 โครงการ

-

-

-
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10,000,000

-

-

ผ.03

ตัวชี้วัด
KPI
อําเภอป#าติ้วมี
สวนสาธารณะและ
สถานที่พักผอน
หยอนใจเพิ่มขึ้น

-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
อําเภอป#าติ้ว มี
สวนสาธารณะ และ
สถานที่พักผอนหยอนใจ
และออกกําลังมากขึ้น

-

หนวยงาน
ที่รับ
ผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ
กองชาง/
สวนกลาง

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป> (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
สําหรับ สําหรับประสานโครงกรพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
เทศบาลตําบลป@าติ้ว
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยโสธร ที่ 2 สงเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การคาและการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีการคาและการทองเที่ยว
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

1 โครงการกอสรางสระวายน้ํา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลปาติ้ว ศูนย 2
(เพิ่มเติม ป' 2562)

รวม

1 โครงการ

วัตถุประสงค

เป'าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรูใหกับ กอสรางสระวายน้ํา
นักเรียนของศูนยพัฒนาเด็ก
จํานวน 1 สระ(ตามแบบ
เทศบาลตําบลปาติ้ว
แปลนเทศบาลตําบลปา
ติ้วกําหนด)

-

-

2561
(บาท)
-

-
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งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
300,000
-

300,000

-

2564
(บาท)
-

-

ผ.03

ตัวชี้วัด
KPI
สระน้ําจํานวน 1
สระ

-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับ
ผิดชอบหลัก
นักเรียนมีทักษะการเรียนรู กองการศึกษาฯ
เพิ่มมากขึ้น
กองชาง/
สวนกลาง

-

-

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท"องถิ่นสี่ป; (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
เทศบาลตําบลป?าติ้ว
ป; 2561

ป; 2562

แบบ ผ 07

ป; 2563

ป; 2564

รวม 4 ป;

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน
โครงการ
(บาท) โครงการ
(บาท)
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
โครงการ

ยุทธศาสตร
1) ยุทธศาสตรการบริหารองคกรตามหลักกการ
บริหารจัดการบ"านเมืองที่ดีและ และยกระดับ
การศึกษาสู+ความเป,นเลิศ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รวม

-

-

1
1

400,000
400,000

-

รวม

-

-

1
1

10,000,000
10,000,000

-

-

-

1
1
3

300,000
300,000
10,700,000
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-

งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

1
1

400,000
400,000

-

-

-

1
1

10,000,000
10,000,000

-

-

-

1
1
3

300,000
300,000
10,700,000

2) ยุทธศาสตรการบริหารองคกรตามหลักกการ
บริหารจัดการบ"านเมืองที่ดีและ และยกระดับ
การศึกษาสู+ความเป,นเลิศ
2.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
3) ยุทธศาสตรการบริหารองคกรตามหลักกการ
บริหารจัดการบ"านเมืองที่ดีและ และยกระดับ
การศึกษาสู+ความเป,นเลิศ
3.1 แผนงานการศึกษา
รวม
รวมทั้งสิ้น

-

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปB (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
สําหรับ สําหรับประสานโครงกรพัฒนาจังหวัด
เทศบาลตําบลปCาติ้ว
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยโสธร ที่ 2 สงเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การคาและการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรสงเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เป-าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม
เพื่อแกไขป-ญหาการคมนาคม กอสรางทอเหลี่ยม คสล. ลํา
400,000
คสล. ลําหวยวังกะละ ม. 5 ต. ขนสงใหกับเกษตรกร
หวยวังกะละ ม. 5 ขนาด
โพธิ์ไทร อ.ป"าติ้ว จ.ยโสธร
1.80x1.80 เมตร จํานวน 4
(เพิ่มเติม ป& 2562)
ชองทาง ขนาดผิวจราจรกวาง
7 เมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลป"าติ้วกําหนด)

รวม

1 โครงการ

-

-

-
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400,000

-

-

ผ.05

ตัวชี้วัด
KPI
กอสรางทอเหลี่ยม
จํานวน 1 แหง

-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
การคมนาคมขนสง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการสัญจรไปมามี
ความสะดวกและรวดเร็ว
มากขึ้น

-

หนวยงาน
ที่รับ
ผิดชอบหลัก
กองชาง/อบจ.
สวนกลาง

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป= (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
สําหรับ สําหรับประสานโครงกรพัฒนาจังหวัด
เทศบาลตําบลป?าติ้ว
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยโสธร ที่ 2 สงเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การคาและการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีการคาและการทองเที่ยว
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เป'าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการกอสรางสวนสุขภาพ เพื่อเป.นสวนสาธารณะสําหรับ กอสรางสวนสุขภาพและ
10,000,000
และปรับปรุงภูมิทัศนสระน้ํา ใหประชาชนพักผอนหยอนใจ ปรับปรุงภูมิทัศนสระน้ํา
บริเวณขางโรงพยาบาลป#าติ้ว ออกกําลังกาย เป.นแลนดมารค บริเวณขางโรงพยาบาล
(เพิ่มเติมป' 2562)
อําเภอป#าติ้ว
ป#าติ้ว(ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลป#าติ้ว
กําหนด)

รวม

1 โครงการ

-

-

-
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10,000,000

-

-

ผ.05

ตัวชี้วัด
KPI
อําเภอป#าติ้วมี
สวนสาธารณะและ
สถานที่พักผอน
หยอนใจเพิ่มขึ้น

-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
อําเภอป#าติ้ว มี
สวนสาธารณะ และ
สถานที่พักผอนหยอนใจ
และออกกําลังมากขึ้น

-

หนวยงาน
ที่รับ
ผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ
กองชาง/
สวนกลาง

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป> (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
สําหรับ สําหรับประสานโครงกรพัฒนาจังหวัด
เทศบาลตําบลป@าติ้ว
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยโสธร ที่ 2 สงเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การคาและการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีการคาและการทองเที่ยว
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

1 โครงการกอสรางสระวายน้ํา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลปาติ้ว ศูนย2
(เพิ่มเติม ป' 2562)

รวม

1 โครงการ

วัตถุประสงค

เป'าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรูใหกับ กอสรางสระวายน้ํา
นักเรียนของศูนยพัฒนาเด็ก
จํานวน 1 สระ(ตามแบบ
เทศบาลตําบลปาติ้ว
แปลนเทศบาลตําบลปา
ติ้วกําหนด)

-

-

2561
(บาท)
-

-
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งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
300,000
-

300,000

-

2564
(บาท)
-

-

ผ.05

ตัวชี้วัด
KPI
สระน้ําจํานวน 1
สระ

-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับ
ผิดชอบหลัก
นักเรียนมีทักษะการเรียนรู กองการศึกษาฯ
เพิ่มมากขึ้น
กองชาง/
สวนกลาง

-

-

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาท3องถิ่นสี่ป4 (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลป:าติ้ว
วัตุถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

ผ.08

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
5,500
-

2564
(บาท)
-

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใชสําหรับเก็บเอกสาร
งานการเจาหนาที่

ตูเก็บเอกสาร (ชนิดบานเลื่อน)จํานวน 1 ตู
ตูละ 5,500.-บาท

2 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ
จากการใชงานมานานของส3วนราชการ
กองคลัง

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอขนาดไม3นอยกว3า 19 นิ้ว)
จํานวน 2 เครื่องๆละ 22,000.-บาท
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป; พ.ศ.2561)

-

3 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เพื่อใชในโครงการปรับปรุงขอมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED
ขาวดํา (18 หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่องๆละ
3,300.-บาท
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป; พ.ศ.2561)

3,300

กองคลัง

4 รักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร

ติดตั้งกับโรงสูบน้ําเทศบาลตําบลปGาติ้ว
บริเวณสระน้ําหนาโรงเรียนปGาติ้ววิทยา

เครื่องสูบน้ํา แบบหอยโข3ง(มอเตอรไฟฟIา)
สูบน้ําได 1,130 ลิตรต3อนาที จํานวน 1 เครื่อง
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
เดือนมกราคม 2561)

16,000

สป.

5 บริหารงานทั่วไป

เพื่อจัดหากลองบันทึกภาพ

กลองบันทึกภาพ จํานวน 1 ตัว

ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร3

41

-

44,000

34,990

-

-

-

-

สป.
กองคลัง

สป.

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตุถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
11,000
-

2564
(บาท)
-

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

6 รักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร

เพื่อใชในงานปIองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

เลื่อยยนต จํานวน 2 เครื่อง คุณลักษณะ
1. ชนิดเครื่องยนต 2 จังหวะ
2 .แรงขับไม3ต่ํากว3า 0.9 แรงมา
3. ความเร็วรอบไม3ต่ํากว3า 8,000 รอบ/นาที
4. แผ3นบังคับโซ3ยาว ระหว3าง 10-11.5 นิ้ว

7 รักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย

เพื่อติดตั้งบนรถกูชีพกูภัยเทศบาล
ตําบลปGาติ้ว ตามโครงการ
ใหบริการการแพทยฉุกเฉิน

อุปกรณเคลื่อนยายผูปGวย เตียงพยาบาลแบบลอเลื่อน
ชนิดปรับนั่งได พรอมอุปกรณ
ขนาดเตียงกวาง 53 ซม. ยาว 1.92 ม.
ปรับนั่งสูงสุดได 1.40 ม. ความสูงพรอมใชงาน 84 ซม.
จํานวน 1 ชุด

-

40,000

-

-

สป.

8 รักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย

เพื่อติดตั้งบนรถกูชีพกูภัยเทศบาล
ตําบลปGาติ้ว ตามโครงการ
ใหบริการการแพทยฉุกเฉิน

รางรองเตียงพยาบาล พรอมชุดล็อค และอุปกรณ
ขนาดกวาง 60 ซม. ยาว 2 เมตร สูง 16 ซม.
จํานวน 1 ชุด

-

22,000

-

-

สป.

-

99,000

-

-

สป.

9 รักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟIาและวิทยุ เพื่อติดตั้งเพิ่มเติมในสํานักงานเทศบาล กลองโทรทัศนวงจรปQด(CCTV) พรอมอุปกรณติดตั้ง
ตําบลปGาติ้ว
ครบชุด ดังนี้
1. กลองโทรศนวงจรปQด จํานวน 8 ตัว
2. อุปกรณบันทึกภาพ แบบ 8 ช3อง 8TB
3. จอภาพ ขนาดไม3นอยกว3า 19 นิ้ว
4. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ
5. เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800VA
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สป.

ที่

แผนงาน

10 การศึกษา

หมวด

ประเภท

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

วัตุถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

สําหรับติดตั้งที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาล เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส3วน
ตําบลปGาติ้ว หองเรียนชั้นอนุบาล1,2,3 ชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ)
หองละ 1 เครื่อง) ทดแทนเครื่องเดิมที่ ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 3 เครื่อง
ชํารุดเสียหาย และใชงานมานาน

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
63,000
-

2564
(บาท)
-

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา

1.ชั้นอนุบาล 1 จํานวน 1 เครื่อง
2.ชั้นอนุบาล 2 จํานวน 1 เครื่อง
3. ชั้นอนุบาล 3 จํานวน 1 เครื่อง

11 การศึกษา

ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร3

เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ
จากการใชงานมานานของสําหรับติดตั้ง
ที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ จํานวน 1 เครื่อง
และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลปGา
ติ้ว จํานวน 3 เครื่อง ทดแทนเครื่องเดิม
ที่ใชงานมานาน

12 การพาณิชย

ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟIาและวิทยุ เพื่อติดตั้งแทนชุดเดิมที่ชํารุดในตลาดสด กลองโทรทัศนวงจรปQด(CCTV) พรอมอุปกรณติดตั้ง
เทศบาลตําบลปGาติ้ว
ครบชุด ดังนี้
1. กลองโทรศนวงจรปQด จํานวน 8 ตัว
2. อุปกรณบันทึกภาพ แบบ 8 ช3อง 8TB
3. จอภาพ ขนาดไม3นอยกว3า 19 นิ้ว
4. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ
5. เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800VA
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โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV)
แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ
1920 X 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว จํานวน
4 เครื่องๆละ 10,300.-บาท
1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ จํานวน 1 เครื่อง
2.ชั้นอนุบาล 1 จํานวน 1 เครื่อง
3.ชั้นอนุบาล 2 จํานวน 1 เครื่อง
4. ชั้นอนุบาล 3 จํานวน 1 เครื่อง

-

41,200

-

99,000

กองการศึกษา

-

-

กองสาธารณสุข/
กองคลัง

ที่

แผนงาน

13 แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

หมวด

ประเภท

ครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา

วัตุถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

เพื่อส3งเสริมการออกกําลังใหกับ
ประชาชนในเขตเทศบาล

เครื่องออกกําลังกายกลางแจง จํานวน 3 ชุด
ชุดละ 97,750.-บาท สําหรับติดตั้งในชุมชน

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
293,250

22,600 689,940

รวม
44

-

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา

-

