แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8
พ.ศ. 2564
เทศบาลตําบลป'าติว้
อําเภอป'าติ้ว จังหวัดยโสธร

คํานํา
ตามที่ เทศบาลตําบลปาติ้ว ไดจัดทําและประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตํ า บลปาติ้ ว และไดแกไข เพิ่ ม เติ ม เปลี่ ย นแปลง ไปแลว จํ า นวน 7 ฉบั บ ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว1าดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององค3กรปกครองส1วนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่3) พ.ศ. 2561 และแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด เพื่อใหแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบล
ปาติ้ว มีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ1มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป=จั งหวัด แผนปฏิบัติ ราชการประจําป= กลุ1มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ไดอย1างมีประสิทธิภาพ อันจะก1อใหเกิดประโยชน3สูงสุดใหกับประชาชนและ
เพื่อประโยชน3ในการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ1มจังหวัดไปแลว นั้น
เทศบาลตําบลปาติ้ว มีความจําเปCนตองเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.25612565) เทศบาลตํ าบลปาติ้ ว ครั้ งที่ 8 พ.ศ.2564 เพื่ อประโยชน3 ของประชาชน ตามภารกิ จ อํ านาจหนาที่
นโยบายผูบริหารเทศบาลตําบลปาติ้ว ในการแกไขปDญหาและตอบสนองความตองของประชาชนในทองถิ่น
อันจะก1อใหเกิดประโยชน3สูงสุดใหกับประชาชนในทองถิ่น รวมถึงเพื่อใชเปCนแนวทางในการจัดทํางบประมาณ
รายจ1ายประจําป= ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว1าดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององค3กรปกครองส1วนทองถิ่น
พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลปาติ้ว

สารบัญ
1. เหตุผลความจําเปนในการ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
หนา 1
2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ผ.01) หนา 2
3. รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ผ.02) หนา 3

เหตุผลความจําเปนในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบลป+าติ้ว ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2564
ตามที่ เทศบาลตําบลปาติ้ว ไดจัดทําและประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตําบลปาติ้ว และไดแกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง จํานวน 7 ฉบับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว1าดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององค3กรปกครองส1วนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2561
และแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด เพื่อใหแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลปาติ้ว มีความสอดคลอง
และเชื่ อ มโยงกั บ แผนพั ฒ นาจั งหวั ด แผนพั ฒ นากลุ1 ม จั งหวั ด รวมทั้ ง แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป= จั ง หวั ด
แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป= ก ลุ1 ม จั ง หวั ด ตลอดจนสามารถบู ร ณาการแผนงาน/โครงการ/กิ จ กรรม
และงบประมาณในพื้ นที่ ไดอย1 า งมี ป ระสิ ทธิภ าพ อั น จะก1 อใหเกิด ประโยชน3 สู งสุ ดใหกั บ ประชาชนและเพื่ อ
ประโยชน3ในการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ1มจังหวัดไปแลว นั้น
ผูบริหารเทศบาลตําบลปาติ้ว มีความจําเปCนตองเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตํา บลปาติ้ว เพื่อประโยชน3ของประชาชน ตามภารกิจ อํานาจหนาที่ นโยบาย
ผูบริหารเทศบาลตําบลปาติ้ว ในการแกไขปDญหาและตอบสนองความตองของประชาชนในทองถิ่นเปCนการ
เร1งด1วน อันจะก1อใหเกิดประโยชน3สูงสุดใหกับประชาชนในทองถิ่น โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลปาติ้ว
ไดพิจารณาเห็นชอบใหเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ในป= 2565 ใน
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลปาติ้ว ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว1าดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององค3กรปกครองส1วนทองถิ่น
พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 22,22/1 ดังนี้
1. เพิ่ ม เติ ม แผนพั ฒ นาทองถิ่ น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาลตํ า บลปาติ้ ว (แบบ ผ.02)
ยุ ทธศาสตร3 การส1 งเสริ มภาคการเกษตร การพั ฒนาแหล1 งน้ํ า และโครงสรางพื้ นฐานใหไดมาตรฐาน แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา เพิ่มเติมป= 2565 จํานวน 1 โครงการ ดังนี้
1.1 โครงการวางท1อระบายน้ํา คสล. ถนนเทศบาล 5 หมู1 5 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว
จังหวัดยโสธร โดยการวางท1อระบายน้ํา คสล. อัดแรง Ø 0.60x1.00 เมตร ยาว 285.00 เมตร พรอมบ1อพักน้ํา
จํานวน 28 บ1อ (ฝาบ1อพัก คสล. 25 ชุด,ฝาบ1อพักเหล็ก 3 ชุด) (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)
สถานที่ก1อสราง ถนนเทศบาล 5 หมู1 5(ทางไปบานหนองสําโรง) ป= 2565 งบประมาณ 528,800.-บาท
2. เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบลปาติ้ว เพิ่มเติมครั้งที่ 2
พ.ศ.2562 แบบ ผ.02/1 โครงการที่ เ กิ น ศั ก ยภาพขององค3 กรปกครองส1 ว นทองถิ่ น โครงการที่ 1 หนา 3
โครงการก1อสรางธนาคารน้ําใตดินระบบปOด(แบบบ1อผันน้ําลงใตดิน) โดยการก1อสรางธนาคารน้ําใตดินระบบปOด
(แบบบ1อผันน้ําลงใตดิน) ขนาดกวาง 0.70-0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร จํานวน 50 บ1อ (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลปาติ้ว กําหนด) งบประมาณ 189,500 บาท ป= 2565 เปลี่ ยนแปลงเปน แผนพัฒนาทองถิ่ น
(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตําบลปาติ้ว เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 แบบ ผ.02 โครงการก1อสราง ปรับปรุงและ
พั ฒนาการบริ หารจั ดการน้ํ าระบบธนาคารน้ํ าใตดิ น ภายในเขตเทศบาลตํ าบลปาติ้ ว ป= 2565 งบประมาณ
133,900.-บาท ดังนี้
2.1 ก1อสราง ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ําระบบธนาคารน้ําใตดิน ขนาด
กวาง 2.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร จํานวน 1 จุด งบประมาณ 23,900.-บาท สถานที่
ก1อสราง ขางอาคารหองสมุดศูนย3ไอทีและเรียนรูชุมชน จํานวน 1 จุด
2.2 ก1อสราง ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ําระบบธนาคารน้ําใตดิน ขนาด
กวาง 1.60 เมตร ยาว 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร จํานวน 3 จุด งบประมาณ 110,000.-บาท สถานที่
ก1อสราง ขางรานบัวการช1าง จํานวน 1 จุด, ก1อนถึงวังกะละดานทิศเหนือถนนอรุณประเสริฐ จํานวน 1 จุด,
สถานที่ก1อสราง ก1อนถึงวังกะละดานทิศใตถนนอรุณประเสริฐ จํานวน 1 จุด

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

ยุทธศาสตร

ป@ 2562

แบบ ผ.01

ป@ 2563

ป@ 2564

ป@ 2565

รวม 5 ป@

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
งบประมาณ(บาท)
งบประมาณ(บาท)
งบประมาณ(บาท)
งบประมาณ(บาท)
งบประมาณ(บาท)
งบประมาณ(บาท)
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
1. ยุทธศาสตรสงเสริมภาคการเกษตร การ
พัฒนาแหลงน้ํา และโครงสร)างพื้นฐานให)ได)
มาตรฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รวม
รวมทั้งสิ้น

-

-

-

-

-

-

2

-

-

2
2
2.00

662,700.00
662,700.00
662,700.00

2
2
2.00

662,700.00
662,700.00
662,700.00

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท&องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2564
เทศบาลตําบลป7าติ้ว

แบบ ผ.02

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

โครงการ

วัตถุประสงค0

เป@าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.
- เพื่อป1องกันป2ญหาน้ําทวมขังในเขต
ถนนเทศบาล 5 หมู 5 ตําบลโพธิ์ไทร เทศบาล
อําเภอป%าติ้ว จังหวัดยโสธร
(เพิ่มเติม ป+ 2565)

-วางทอระบายน้ํา คสล. อัดแรง Ø 0.60x1.00
เมตร ยาว 285.00 เมตร พร;อมบอพักน้ําจํานวน 28
บอ (ฝาบอพัก คสล.25 ชุด,ฝาบอพักเหล็ก 3 ชุด)
(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป%าติ้วกําหนด)
-สถานที่กอสร;าง ถนนเทศบาล 5 หมู 5
(ทางไปบ;านหนองสําโรง)

2 โครงการกอสร;าง ปรับปรุง

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

-แก;ไขป2ญหาน้ําทวมขัง
และพัฒนาการบริหารจัดการน้ํา -ชวยเพิ่มระดับน้ําใต;ดิน น้ําบาดาล
-ลดปริมาณน้ําเสียในชุมชน
ระบบธนาคารน้ําใต;ดิน
-ลดความเสียหายด;านโครงสร;างพื้นฐาน
ภายในเขตเทศบาลตําบลป%าติ้ว
-ชวยลดการเกิดโรคระบาดจากแมลงตางๆ
(เปลี่ยนแปลง ป+ 2565)
-แก;ป2ญหาน้ําเค็ม โดยการสงน้ําจากผิวดิน
ลงไปกดทับ

รวม

2 โครงการ

2561
(บาท)

2562
(บาท)
-

-

-

-

-

3

-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)

-

-

-

-

2565
ตัวชี้วัด (KPI)
(บาท)
528,800 วางทอระบายน้ําถนน
จํานวน 1 สาย

133,900 เทศบาลมีรางระบายน้ําใต;
ดิน จํานวน 4 แหง

-

662,700

ผลลัพธ0ที่คาดว1าจะได&รับ
- ไมมีป2ญหาน้ําทวมขังในเขต
เทศบาล

หน1วยงาน
รับผิดชอบหลัก
- กองชาง

-ป2ญหาน้ําทวมขังลดลง
กองชาง
-น้ําเสียได;รับการบําบัดเบื้องต;น
-การเกิดโรคระบาดจากแมลง
ตางๆลดลง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท&องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2564
เทศบาลตําบลป7าติ้ว

แบบ ผ.02

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

โครงการ

วัตถุประสงค0

เป@าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.
- เพื่อป1องกันป2ญหาน้ําทวมขังในเขต
ถนนเทศบาล 5 หมู 5 ตําบลโพธิ์ไทร เทศบาล
อําเภอป%าติ้ว จังหวัดยโสธร
(เพิ่มเติม ป+ 2565)

-วางทอระบายน้ํา คสล. อัดแรง Ø 0.60x1.00
เมตร ยาว 285.00 เมตร พร;อมบอพักน้ําจํานวน 28
บอ (ฝาบอพัก คสล.25 ชุด,ฝาบอพักเหล็ก 3 ชุด)
(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป%าติ้วกําหนด)
-สถานที่กอสร;าง ถนนเทศบาล 5 หมู 5
(ทางไปบ;านหนองสําโรง)

2 โครงการกอสร;าง ปรับปรุง

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

-แก;ไขป2ญหาน้ําทวมขัง
และพัฒนาการบริหารจัดการน้ํา -ชวยเพิ่มระดับน้ําใต;ดิน น้ําบาดาล
-ลดปริมาณน้ําเสียในชุมชน
ระบบธนาคารน้ําใต;ดิน
-ลดความเสียหายด;านโครงสร;างพื้นฐาน
ภายในเขตเทศบาลตําบลป%าติ้ว
-ชวยลดการเกิดโรคระบาดจากแมลงตางๆ
(เปลี่ยนแปลง ป+ 2565)
-แก;ป2ญหาน้ําเค็ม โดยการสงน้ําจากผิวดิน
ลงไปกดทับ

รวม

2 โครงการ

2561
(บาท)

2562
(บาท)
-

-

-

-

-

3

-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)

-

-

-

-

2565
ตัวชี้วัด (KPI)
(บาท)
528,800 วางทอระบายน้ําถนน
จํานวน 1 สาย

133,900 เทศบาลมีรางระบายน้ําใต;
ดิน จํานวน 4 จุด

-

662,700

ผลลัพธ0ที่คาดว1าจะได&รับ
- ไมมีป2ญหาน้ําทวมขังในเขต
เทศบาล

หน1วยงาน
รับผิดชอบหลัก
- กองชาง

-ป2ญหาน้ําทวมขังลดลง
กองชาง
-น้ําเสียได;รับการบําบัดเบื้องต;น
-การเกิดโรคระบาดจากแมลง
ตางๆลดลง

