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สวนที่  1 

บทนํา 

 

1.1  ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 

  

แผนพัฒนาสามป   หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ซึ่งเปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ โดยมีแนวคิด

หลักคือ ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง และภายใตแนว

ทางการพฒันาหนึ่ง จะมีโครงการ/กจิกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรมทีจ่ะตองนํามาดําเนินการ เพื่อใหบรรลุ

ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา  ซึ่งจะมีผลตอวัตถุประสงค เปาหมาย 

จุดมุงหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนและวิสัยทัศนในที่สุด แผนพัฒนาสามป  มีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียด

แผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเน่ืองและเปนแผนกาวหนา 

ครอบคลุมระยะเวลาสามป โดยมีการทบทวน เพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป ซึ่งจะมีความเชื่อมโยงกับการจัดทํา

งบประมาณประจําปอยางใกลชิด โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดทํางบประมาณในระบบมุงเนนผลงาน (PBB) กลาวคือ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจาย โดยนํา

โครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปในปทีจ่ะจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไปจัดทํางบประมาณ เพื่อให

กระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบและผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 

แผนพัฒนาสามปมีลกัษณะเปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ไปสูการปฏิบัติ  ซึ่งกําหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาภายใตยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา  

ดังนั้น  ในการกําหนดโครงการและกิจกรรมใหคํานึงถึงความเปนไปไดในทางปฏิบัติ  สถานะทางการคลังและความ

จําเปนเรงดวนที่มีผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชน  ทั้งนี้  เพื่อใหแผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจัดทํา

งบประมาณรายงานประจาํปที่ใกลเคยีงความเปนจริง  โดยเฉพาะโครงการ/กิจกรรมในปแรกของแผนพัฒนาสามป  โดย

อาจแยกโครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏในแผนพัฒนาสามปออกเปนอยางนอย  3  ประการ  คือ  (1)  โครงการ/กิจกรรมที่

องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง   (2)  โครงการ/กิจกรรมที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอุดหนุนใหหนวยงาน

อื่นดําเนินการ  และ (3) โครงการ/กิจกรรมที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น 

ดังนั้น  เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิน่ไดรับแจงกรอบยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตจังหวัด  และ/หรอืขอบเขตประเภทโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  หรือกรณี

ไดรับแจงวาใหใชฉบับเดิม  ใหนํามาเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาสามปฯ  โดยยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง”  เปนแนวทางควบคูกับการพัฒนาที่ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” เชื่อมโยงทุกมิติทั้งตัวคน  สังคม  

เศรษฐกิจ  สิ่งแวดลอมและการเมือง  อยาง “มีเหตุผล”  ใชหลัก “ความพอประมาณ”  โดยมีการเตรียม “ระบบ

ภูมิคุมกัน”  และนําทุนที่มีศักยภาพในทองถิ่นมาใชประโยชนอยางบูรณาการและเกื้อกูลกัน   
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1.2   วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

1.  เพื่อแสดงความสัมพันธเชื่อมโยงและสอดคลองกนัระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาล

และการจัดทํางบประมาณประจําป 

2.  เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในชวงระยะเวลาสามป พ.ศ. 2559-2561 ที่มีความสอดคลอง

และสามารถสนองตอบตอยุทธศาสตรการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ 

    3.  เพื่อเปนการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตาง ๆ ใหอยูในลักษณะพรอมที่จะบรรจุในเอกสาร

งบประมาณประจําป และสามารถนําไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรับงบประมาณ 

1.3  ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

ขั้นตอนท่ี 1  

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นรวมกับคณะผูบริหารทองถิ่นจัดประชุมประชาคมทองถิ่นพรอมสวน

ราชการและรัฐวิสาหกจิที่เกี่ยวของรวมถงึองคกรภาคประชาชน  และภาคธุรกิจเอกชน  บูรณาการความรวมมือทุกภาค

สวน  สรางการมสีวนรวมของประชาชนในทองถิ่น  เพื่อแจงแนวทางการพัฒนาทองถิน่และรบัทราบปญหาความตองการ

ของประชาชน  

หากมีการประชุมประชาคมที่จัดขึ้นโดยการสงเสริม  สนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่

บูรณาการทุกภาคสวน  เพื่อดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาหมูบานในกรณีหมูบานหรือดําเนินการจัดทําแผนชุมชนใน

ชุมชนเพื่อใหไดมาซึง่ปญหาความตองการของประชาชนในหมูบาน  ชุมชน  ตําบลแลวองคกรปกครองสวนทองถิน่อาจไม

จําเปนอาจไมจําเปนตองดําเนินการจัดประชุมประชาคมใหเกิดความซ้ําซอนก็ได  และใหคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น

นําแผนพัฒนาหมูบาน  แผนชุมชน  ที่ไดจากการจัดประชุมประชาคมมาประกอบในการพิจารณาดําเนินการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถิ่นใหสอดคลองกับความตองการและแกปญหาของประชาชนในทองถิ่น 

ใหสํานัก/กอง/สวน  ที่มีหนาที่ในการพัฒนาชุมชน  สงเสริม  สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน

ในทองถิ่นในการจัดทาํ ทบทวนและปรบัปรงุแผนชมุชน  แผนพัฒนาหมูบาน  โดยดําเนินการใหครบทุกชุมชน  หมูบาน

และนําแผนชุมชน  แผนพัฒนาหมูบานมาเปนสวนประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

ขั้นตอนท่ี 2   

สํานัก/กอง/สวน ที่มีหนาที่จัดทําแผนทําหนาที่รวบรวมขอมูลที่ไดพรอมขอมูลจาก สํานัก/กอง/สวน 

อื่นๆ  และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  พิจารณาสงคณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นยกรางแผนพัฒนาทองถิ่น 

ขั้นตอนท่ี 3 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่  จัดทํารางแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น  และบัญชีโครงการพัฒนาที่ตองประสานกับองคการบริหารสวนจังหวัดที่จะเสนอคณะกรรมการประสาน

แผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอ เพื่อประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เสนอคณะกรรมการพัฒนา

ทองถิ่นเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 
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ขั้นตอนท่ี 4 

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณาใหความเหน็ชอบรางแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นและบัญชีโครงการพัฒนาที่ตองประสานกับองคการบริหารสวนจังหวัดแลวนําเสนอนายกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

ขั้นตอนท่ี 5  

ผูบริหารทองถิน่พิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถิน่  และประกาศใช

แผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  และเสนอบัญชโีครงการพัฒนาที่ตองประสานกับองคการบริหารสวน

จังหวัดใหคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอ  เพื่อประสานแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นกับแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัด 

 

สําหรับกรณีองคการบรหิารสวนตําบล  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเสนอรางแผนพัฒนาสามป

ขององคการบรหิารสวนตําบลตอสภาองคการบริหารสวนตําบล  เพื่อใหความเห็นชอบกอน  แลวนายกองคการบริหาร

สวนตําบลจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบลตอไป 

 เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศใชแผนพัฒนาสามปแลว  ใหนําไปปฏิบัติรวมทั้งแจงสภา

ทองถิ่น  หนวยงานทีเ่กี่ยวของและประกาศใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันภายใน  15  วัน  นับแตวันประกาศใช

และปดประกาศไมนอยกวา  30  วัน 

1.4 ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

                     -  เทศบาลมีแผนพัฒนาสามปที่สามารถใชประโยชนในการนําไปปฏิบัติใหสอดคลองกับ

แผนยุทธศาสตรการพฒันาที่ไดจัดทําไวแลว 

             -  เทศบาลมีแผนพัฒนาสามปที่สามารถใชเปนแนวทางสําหรับผูปฏิบัติในการดําเนินการ

พัฒนาในชวงสามป พ.ศ. 2559-2561 ใหบรรลุจุดมุงหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

                 -  เทศบาลใชงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัดในการพัฒนาทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ 

                 -  ลดความเสี่ยง- ความไมแนนอนตาง ๆ  

                   -  สงเสริมใหเกิดนวัตกรรมใหม ๆ  และกิจกรรมสรางสรรคอันเปนประโยชนตอทองถิ่น 

                   -  พัฒนาแรงจูงใจ การแขงขันและกอใหเกิดการประสานงานที่ดีในองคกร 

 

 

 

 

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



สวนท่ี  2 

สรุปผลการพัฒนาทองถิน่ในปท่ีผานมา 

 

2.1  การสรุปสถานการณพัฒนา 

ผลการการวิเคราะหศักยภาพเพือ่ประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ

ทองถิ่น ดวยเทคนิค  SWOT Analysis 

  SWOT  Analysis  เปนเทคนิคการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน

ปจจุบันและโอกาสในการพัฒนาในอนาคตของทองถิน่  เพื่อเปนการตอบคําถามใหไดวา  ปจจุบันทองถิน่ (เทศบาล) 

ของเรามีสถานภาพการพัฒนาอยูทีจุ่ดใด  เพื่อใชขอมูลใหเปนประโยชนในการนํามากําหนดแนวทางการดําเนินงาน

ในอนาคตตอไป   

  การทํา  SWOT  Analysis  ของเทศบาลตําบลปาติ้ว  ไดพิจารณาทั้งจากปจจัยภายในและปจจัย

ภายนอก  การบริหาร  ระเบียบกฎหมาย  บุคลากร  งบประมาณ  ทรัพยากร  เครื่องมือ  อุปกรณ  และการใช

เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน  และปจจัยภายนอก  ไดแก  ดานการเมือง  ดานเศรษฐกิจ  ดานสังคม  กฎหมาย/

นโยบายรัฐบาล  เทคโนโลยี  จําแนกรายละเอียดไดดังนี ้

 

ปจจัยภายใน 

ดานการบริการ 

จุดแข็ง (Strength)     จุดออน (Weak) 

1. มีการแบงสวนราชการอยางเปนระบบ   1. ขาดเจาหนาทีป่ฏบิัติงานในบางตาํแหนง 

   ตามภารกจิและอาํนาจหนาที่                                        

2. มีการมอบอาํนาจการกาํกับดแูลชัดเจน เปนระบบ   

ขาราชการการเมืองรูปญหาของทองถิ่นเปนอยางด ี      

 

กฎหมาย/ระเบียบฯ 

จุดแข็ง (Strength)     จุดออน (Weak) 

1. มีอาํนาจในการตราเทศบัญญัติขึ้นใชเองได ภายใต  1. การบังคบัใชกฎหมาย  ระเบียบ และ 

อํานาจหนาทีข่องเทศบาลตาํบลตามที่กาํหนดไวใน      เทศบัญญัติของเทศบาลยังไมเครงครัด 

พ.ร.บ. เทศบาล      2. ประชาชนยงัไมเขาใจถึงสิทธิตาม 

2. เปดโอกาสใหถายโอนภารกิจ บุคลากรสูทองถิ่น               พ.ร.บ.เลอืกตั้งฯ   

อยางเปนรปูธรรม ตาม พ.ร.บ. กาํหนดแผนและ 

ขั้นตอนการกระจายอาํนาจฯ      
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3. พ.ร.บ.การเลอืกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นและการถอด  

ถอนผูบริหารทองถิ่นเปดโอกาสใหประชาชนเขามาม ี

สวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

บุคลากร 

จุดแข็ง (Strength)      จุดออน (Weak) 

1. มีการวางแผนอัตรากาํลังอยางเปนระบบ    1. ไมมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในบาง 

                                                                                       ตําแหนง 

2. บุคลากรสวนใหญเปนคนในพื้นที่ จึงเขาใจและ     

ทราบปญหาทองถิ่นของตนเองเปนอยางด ี     

3. บุคลากรมีความรูความสามารถและ             

   มีวินยัในการปฏิบัตหินาที ่          

งบประมาณ 

จุดแข็ง (Strength)      จุดออน (Weak) 

1. ทองถิ่นมีอสิระในการบริหารงาน    1. งบประมาณในการพัฒนาทองถิ่น 

        ไมเพียงพอสาํหรบัการพัฒนา 

2. การบรหิารงบประมาณไมเปนไปตามที่

กําหนดในเทศบัญญัต ิ
 

ทรัพยากรเครือ่งมอือปุกรณในการปฏิบัตงิาน 

จุดแข็ง (Strength)      จุดออน (Weak) 

1. มีการวางแผนในการจัดหาวสัดุอปุกรณ    1. เครื่องมอืเครือ่งใชบางชนิดมรีาคาสงู 

เครื่องมือเครื่องใชทีจ่าํเปนสาํหรบังาน    มาก ทองถิ่นไมสามารถจัดหาไดทันท ี

ตางๆ                  2. เจาหนาทีข่าดความรูความเขาใจใน  

                                                                                   การซอมบาํรุง หรือใชงานอยางถกูวธิ ี

ปจจัยภายนอก 

ดานการเมือง 

โอกาส (Opportunity)      ขอจาํกัด (Threat) 

1. ประชาชนในพื้นที่มีอสิระและมีโอกาส    1. ประชาชนยงัไมเขาใจในระบอบ 

เขามามีสวนรวมทางการเมือง                                                   ประชาธิปไตยอยางแทจริง  

2. รัฐบาลกระจายอาํนาจการปกครอง     

ใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นมากขึ้น     
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ดานเศรษฐกิจ 

โอกาส (Opportunity)      ขอจาํกัด (Threat) 

1. พื้นทีส่วนใหญใชในการทาํการเกษตรกรรม   1. ผลผลิตทางการเกษตรราคาต่าํ 

ซึ่งมผีลผลิตทางการเกษตรคือขาว มกีารทาํ    2. ปญหาภัยธรรมชาต ิ

ปศสุัตว เชน เลี้ยงโค,กระบือ     3. เกษตรกรนิยมใชปุยเคมแีละยาปราบ 

2. รัฐบาลสงเสริมการทาํเกษตรอินทรีย    ศัตรูพชื 

และเกษตรปลอดสารพิษ  

3. มแีรงงานจาํนวนมากและราคาถูก    4. มีการอพยพเคลื่อนยายแรงงานเขาสู 

4. รัฐบาลสงเสริมเศรษฐกจิแบบพอเพียงตาม   เมืองใหญ    

แนวพระราชดาํร ิ      5. แรงงานขาดความรูและทักษะในการ 

5. มีการสงเสรมิกลุมอาชีพเพ่ือสรางรายได    6. ขาดแหลงน้าํธรรมชาติเพื่อใชในการ 

                                                      ประกอบอาชพีเกษตรในฤดแูลง 

        7. ชุมชนขาดความเขมแข็ง ทาํใหกลุม 

        อาชีพตางๆ ไมย่ังยืน 

        9. ไมมีตลาดรองรบัสินคา 

ดานสงัคม 

โอกาส (Opportunity)      ขอจาํกัด (Threat) 

1. มีการจัดตัง้ชุมชนครอบคลุมทัว่พื้นที่ในเขตเทศบาล  1. ประชาชนสวนใหญมีการศึกษาต่าํ 

2. สงเสรมิใหมกีารพฒันาชมุชนใหเขมแขง็และ   การเขามสีวนรวมทางการเมืองนอย หรือ                                 

   ยั่งยืนชวยเหลือดานสวัสดิการและสงัคมสงเคราะห                     คิดวาไมใชหนาที่ของตน 

3. มีการใหบริการดานสาธารณสขุขั้นพื้นฐาน     

อยางเพียงพอและทัว่ถึง       

4. มสีถานศึกษาระดับประถมศกึษาและมัธยมศกึษา    

ในพื้นที่ 

นโยบายรัฐบาล/กฎหมาย 

โอกาส (Opportunity)      ขอจาํกัด (Threat) 

1. รัฐบาลสงเสริมการกระจายอํานาจและเปดโอกาส   1. ระเบียบ กฎหมายบางอยางมขีั้นตอนใน 

ใหทองถิ่นมีอิสระในการบริหารงานและพัฒนาตนเอง   การปฏิบัติยากตอการนาํไปปฏิบัติ ทําให 

มากขึ้น        การปฏิบัตงิานลาชา 
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2.2  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปรมิาณ ตามแผนพัฒนา(พ.ศ.2557-2559) 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จํานวนโครงการตาม

แผนพัฒนาสามป

ประจําป 2557 

จํานวนโครงการ 

ที่ดําเนินการ 

คิดเปน

รอยละ 

1.  ดานคุณภาพชวีิต 64 36 56.25 

2.  ดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน 10 6 

(อยูระหวางดาํเนินการ 

 4 โครงการ) 

60 

3.  ดานการรกัษาความสงบเรียบรอยและการ 

    ปองกันสาธารณภัย 

16 10 62.5 

4.  การวางแผนการสงเสริมการลงทุน 

    พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 

2 1 50 

5.  การบรหิารจัดการ การอนุรกัษ   

    ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 

9 

(โครงการในป 59 

1 โครงการ) 

5 

(อยูระหวางดาํเนินการ 

 1 โครงการ) 

55.55 

6.  ดานศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี  

    และภูมปิญญาทองถิ่น 

8 8 100 

7.  ดานการบริหารจัดการองคกร การปกครอง 

    และบุคลากรทองถิ่น 

26 19 73.07 

8.  ดานการสงเสริมพฒันาประชาธปิไตยและ 

    กระบวนการประชาสังคม 

7 

(โครงการในป 59 

1 โครงการ) 

6 

 

85.71 

รวม 142 91 64.08 
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2.3  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ   

      การประเมินประสทิธผิลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ  เทศบาลตาํบลปาติว้ใชการประเมินตามเกณฑการ

พิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร(พ.ศ.2558-2562) และแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2558-2560) ของเทศบาลตาํบลปาติว้  

ประกอบดวยขอมลูตางๆ  ดังนี้  ขอมูลสภาพทัว่ไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  การวิเคราะหสภาวการณและ

ศักยภาพ  ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล  ดังนี ้

1. ขอมูลสภาพทั่วไปของ อปท. 

ควรประกอบดวยขอมูลดงันี ้

-  ขอมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสรางพื้นฐานสถานที่ทองเที่ยว เปนตน และขอมลูเชิงสถิติทีส่าํคญั 

-  การประชมุประชาคมหรือการประชุมอื่นๆที่มลีักษณะคลายกัน 

-  การสาํรวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทาํแผนพฒันาและ/หรือการใชขอมลู จปฐ. 

-  มีขอมลูสรปุผลการดาํเนินงานที่ผานมา (เพื่อดูการดาํเนินงานในแตละปที่ผานมาวามกีารดาํเนินการบรรล ุ

   เปาหมายของยุทธศาสตรของแผนพัฒนามากนอยเพียงใด 

 

2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 

ครอบคลุมการวเิคราะห ขอมูลท่ีสาํคัญดานเศรษฐกิจ สงัคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมและมีการ

วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลที่สาํคัญเพื่อชี้ใหเห็นศักยภาพปญหาและความตองการ 

 การวิเคราะหขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาและ/หรือ จปฐ. 

-  ภาพรวมรายไดครัวเรอืน การสรางอาชีพ 

-  มีการวิเคราะหหรือเปรียบเทียบขอมลูทีส่าํคญัของจังหวัดและแสดงใหเห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปญหา 

 การวิเคราะหขอมูลสังคม 

-  ครอบคลมุการวิเคราะหขอมูลที่สาํคญัดานสังคม เชนกาํลงัแรงงาน การศึกษา การสาธารณสขุ ความยากจน 

อาชญากรรม ปญหายาเสพติด เปนตน 

-  การวิเคราะหหรือเปรียบเทียบขอมูลที่สาํคัญของ อปท. และแสดงใหเห็นศักยภาพและระดบัความรุนแรงของ

ปญหา 

 การวิเคราะหขอมูลทรัพยากรฯและสิง่แวดลอม 

-  ครอบคลมุการวิเคราะหขอมูลที่สาํคญัดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 

-  มีการนําเสนอใหเห็นถึงสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกของ อปท. 

 SWOT ตองสอดคลองกับโอกาสและศักยภาพของ อปท. 

-  การวิเคราะหสอดคลองกับการวิเคราะหขอมลูพืน้ฐานมีการจาํแนกผลการวิเคราะหปจจัยภายในภายนอกอยาง

ถูกตอง 
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 สรุปประเด็นปญหาและความตองการของประชาชนเชงิพื้นท่ี 

-  มีการประมวลปญหาและความตองการของประชาชนในพื้นที่โดยชี้ใหเห็นขนาดและความรุนแรงของปญหาและ

ความตองการ 

-  มีการระบปุญหาหรือความตองการในเชิงพืน้ที่หรือกลุมเปาหมายทีช่ัดเจน 

-  การใชแผนชมุชน/แผนหมูบานเปนสวนประกอบในการจดัทําแผนพัฒนา 

 

3.ยุทธศาสตร 

3.1 วิสัยทัศน 

 มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท.ตองการจะเปนหรอืบรรลุถึงในอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับ

โอกาสและศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะของ อปท. 

-  จุดเนนและสิ่งที่ตองการจะเปน สอดคลองกบัการวิเคราะหขอมูล 

-  มีความเปนไปไดตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที ่

3.2 พันธกิจ 

-  แสดงถงึภารกจิทีค่วรจะเปนเพื่อนาํไปสูการบรรลวุสิัยทศัน 

-  มีความเปนไปไดในเชิงคุณภาพหรือเชิงปรมิาณ 

3.3 ประเด็นยุทธศาสตร 

 มีความชัดเจนสอดคลองกับวิสัยทัศนและเงือ่นไขเฉพาะของพื้นท่ี 

-  ยุทธศาสตรแสดงถงึทศิทางการพัฒนา 

-  ยุทธศาสตรเชื่อมโยงสอดคลองกันและตอบสนองปญหาศกัยภาพของ อปท. 

-  มีความสอดคลองกับนโยบายของทางรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและกรอบยุทธศาสตรการพฒันาของ อปท. 

3.4 เปาประสงค 

 สอดคลองกบัประเดน็ยุทธศาสตร 

-  มีความสอดคลองและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 

-  มีความชัดเจนเปนรูปธรรมแสดงใหเห็นวามคีวามตองการที่จะบรรลุอะไรในชวง 4 ป 

3.5 ตวัชีว้ัดและคาเปาหมายของแตละประเด็นยุทธศาสตร 

ตัวชีว้ัดและคาเปาหมาย 

ตัวชีว้ัด  

-  มีความชัดเจนสอดคลองกับเปาประสงค และสะทอนผลลพัธตามเปาประสงค 

-  สามารถวัดไดในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
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คาเปาหมาย 

-  แสดงถงึความกาวหนาในแตละป 

-  มีความเปนไปไดในขีดความสามารถที่ทาํไดทั้งดานปรมิาณงาน งบประมาณ เทคนคิ 

3.6 กลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตร 

 มีการกําหนดกลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่สอดรับและสนบัสนุนการบรรลุผลตาม

เปาประสงคของแตละประเด็นยทุธศาสตรและสอดคลองกบัลักษณะเฉพาะของพื้นที ่

-  กลยุทธหรือแนวทางการพฒันาเชื่อมโยงสอดคลองกันและมีการบูรณาการกันในแตละยุทธศาสตรและนาํไปสูการ

บรรลุเปาประสงคและยุทธศาสตร 

-  มีการแสดงแนวทางการดาํเนินงาน/วธิีการที่ชัดเจนที่นาํไปสูการกาํหนดแผนงานโครงการ 
3.7 บัญชีรายการ/ชุดโครงการการพัฒนา 
บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบดวย 

 โครงการ/กิจกรรม 

-  มีการวิเคราะหความคุมคาและผลกระทบตอสิง่แวดลอมของโครงการฯกอนมีการบรรจุไวในแผน 

-  มีความเพียงพอและชัดเจนของโครงการ/กจิกรรม 

-  การจัดลาํดับของโครงการ/กจิกรรม 

 โครงการสอดคลองและตอบสนองกลยุทธอยางชัดเจนและนําไปสูผลสาํเร็จของเปาประสงค 

-  โครงการฯ มีสาระสอดคลองและตอบสนองกลยุทธอยางชัดเจนและนาํไปสูผลสาํเร็จของเปาประสงค 

-  มีโครงการฯครบถวนทัง้ 3 ป (ในภาพรวมของแผน) 

-  มีรูปแบบแผนที่กาํหนดบริเวณดําเนินการตามโครงการพฒันา 

 

 
 



สวนที่ 3        

การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ 
3.1  แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

1.  สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในทองถิ่นใหมี 

ประสิทธิภาพ คุณภาพ สอดคลองกับความตองการ ของ

ทองถิ่นอยางท่ัวถึง 

การศึกษามีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น  

2. พัฒนาการกีฬาและนันทนาการ ประชาชนใน เขต เทศบาลหันมาเลนกีฬ าและมีกิจกรรม

นันทนาการรวมกัน 

3. สงเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนาและไดรับสวัสดิการอยางทั่วถึง 

4. ดําเนินการใหมีการประกอบการที่ถูกสุขลักษณะในสถาน

บริการผูประกอบการ ตลาดและโรงฆาสัตว 

ตลาด โรงฆาสัตวและสถานประกอบการมีการประกอบการที่

ถูกสุขลักษณะ 

5. สงเสริมกลุมอาชีพแกประชาชน ประชาชนในเขตเทศบาลมีอาชีพเสริม สรางรายไดในครัวเรือน 

6. พัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงและสงเสริมการทําเกษตร

อินทรียปลอดสารพิษ 

รอยละของเกษตรที่ทําเกษตรอินทรียปลอดสารพิษเพ่ิมขึ้น 

7. สงเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห ผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูปวยติดเชื้อ และผูดอยโอกาส ไดรับการ

ชวยเหลือครบทุกราย 

8. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและการสรางชุมชน

เขมแข็ง 

จํานวนชุมชนที่มีการรวมกลุมกันเพิ่มขึ้น 

9. การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน ไมมีปญหายาเสติดในเขตเทศบาล 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

1.  กอสราง ปรับปรุง ขยายเขตสาธารณูปโภคตาง ๆ และการ

คมนาคมขนสง 

มีระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการที่ไดมาตรฐานและทั่วถึง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการรักษาความสงบเรียบรอย 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

1. สงเสริม สนับสนุน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย -เทศบาลมีการเตรียมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใน

เขตเทศบาล 

-เทศบาลมีการฝกซอมแผนปองกันภัย 

-เทศบาลมีการอบรม อปพร. 

2. การรักษาความสงบเรียบรอย และความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชีว้ัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

1.  สงเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม รอยละที่เพิ่มขึ้นของการจําหนายสินคา 

2.  สงเสริมการทองเที่ยว - กิจกรรมที่สงเสริมการทองเที่ยวไดรับการพัฒนา 

-จํานวนนักทองเที่ยวที่มาเท่ียวชมงานเพิ่มมากขึน้ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

1.  สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

- ประชาชนมีจิต สํานึกและความตระหนักในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2.  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการส่ิงแวดลอม ลด ปริมาณขยะมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูลรวมทั้งมลพิษตาง ๆ 

 -เทศบาลมีการจัดการส่ิงแวดลอม ลด ปริมาณขยะมูลฝอยและ

ส่ิงปฏิกูลรวมทั้งมลพิษตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

1.  อนุรักษ ฟนฟู ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญา

ทองถิ่น 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นไดรับการ

อนุรักษและสืบสานใหคงอยูตลอดไป 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกร การปกครองและบุคลากรทองถิ่น 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

1.  สรางระบบบริหารจัดการองคกรที่ดี มีประสิทธิภาพ โปรงใส 

ตรวจสอบได ลดขั้นตอน การปฏิบัติงาน บุคลากรมีคุณภาพ 

เทศบาลมีการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

2. สงเสริมการใหบริการหนวยงานภาครัฐ ประชาสังคม และ

องคกรประชาชน พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และเครือขายการเรียนรู 

เทศบาลมีการพัฒนาเทคโนโลยีและเครือขายการเรียนรู 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

1.  สงเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น 

-  ประชาชนมีความรูความเขาใจในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย 

-  ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานในดานตางๆ 
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3.2  กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ/จังหวัด-องคกร ปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดยโสธร 

ยุทธศาสตรของคณะรักษาความสงบแหงชาติ(คสช.)  

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางความเปนธรรมในสังคม   

      กลยุทธที่ 1  การจัดบริการทางสังคมตามสิทธิขั้นพื้นฐาน 

      กลยุทธที่ 2  การลดความเหล่ือมลํ้าและการคุมครองสิทธิทางสังคม 

      กลยุทธที่ 3  การจัดระเบียบการใหบริการขนสงสาธารณะรับจาง 

      กลยุทธที่ 4  การแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 

      กลยุทธที่ 5  การสรางความปรองดองสมานฉันท   

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน 

     กลยุทธที่ 1  การปฏิรูปการศึกษา 

     กลยุทธที่ 2  การสรางความรูใหกับประชาชนมีภูมิคุมกันตอปญหาดานสาธารณสุข 

     กลยุทธที่ 3  การเสริมสรางและพัฒนาสุขภาพของประชาชน 

     กลยุทธที่ 4  การเสริมสรางคานิยม จิตสํานึก และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

     กลยุทธที่ 5  การจัดทํานวัตกรรมในการสงเสริมการพัฒนาและความมั่นคงของประเทศ 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  การสรางความเขมแข็งภาคการเกษตร ความม่ันคงของอาหาร และพลังงาน 

     กลยุทธที่ 1  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ 

     กลยุทธที่ 2  การแกไขปญหาเกษตรกรและการประมงอยางย่ังยืน 

     กลยุทธที่ 3  การพัฒนาพลังงานทางเลือก 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 

     กลยุทธที่ 1  การเพิ่มขีดความสามารถผูประกอบการ 

     กลยุทธที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคม 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5  การสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

     กลยุทธที่ 1  การปรับโครงรางพื้นฐานในการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค 

     กลยุทธที่ 2  การสงเสริมแรงงานในการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มรายไดของประเทศ 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 

     กลยุทธที่ 1  จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

     กลยุทธที่ 2  การสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7  การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารงานภาครัฐวิสาหกิจ ใหเกิด 

                                         ประโยชนกับประชาชนในการใชบริการอยางแทจริง 

     กลยุทธ  การปรับปรุงการบริหารรัฐวิสาหกิจใหเกิดประโยชนแกประชาชน 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8  การปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติใหเกิดความมั่นคงและยั่งยื่น 

     กลยุทธที่ 1  การปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของชาติใหใหทัดเทียมอาเซียนและประชาคมโลก 

     กลยุทธที่ 2  การปรับปรุงเทคโนโลยีของชาติใหเกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 9  การปองกันและปราบปรามการทุจรติคอรัปชั่นอยางยั่งยนื 

     กลยุทธ  จัดระบบการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นอยางยั่งยืน 



 

 

- 14 -

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดยโสธร 

1) สงเสริมการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรียครบวงจร 

2) สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการคาการทองเที่ยว 

3) ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน  

4) อนุรักษฟนฟู พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ยุทธศาสตรการพัฒนาพัฒนาอําเภอปาต้ิว 

1)  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

2)  อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

3)  สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี และการทองเท่ียว 

4)  สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรียครบวงจร 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดยโสธร 

 1)  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 2)  สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น  วัฒนธรรมประเพณีและการทองเที่ยว 

 3)  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม 

 4)  สงเสริมภาคการเกษตร การเศรษฐกิจ การลงทุนในสังคม 

 5)  การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ มุงใหบริการแกประชาชน 

 6)  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
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นโยบายของนายกเทศมนตรีตําบลปาติ้ว 

นายพิตรพิบูล  สิริเรืองธนชัย  นายกเทศมนตรีตําบลปาต้ิว 

แถลงตอสภาเทศบาลตําบลปาติ้ว  เมื่อวันท่ี  27  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2556 

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

1. นโยบายดานการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 

          (1) การจัดการศึกษาอยางทั่วถึง 

                - สงเสริมการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน 

                - สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา อนุรักษศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและสืบสานวัฒนธรรมของทองถิ่น 

               - ขยายโอกาสทางการศึกษาแกเยาวชน และผูดอยโอกาสในชุมชน 

          (2) การจัดการบริการสาธารณสุขที่ดีและทั่วถึง 

               - สงเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขที่เนนการสงเสริมสุขภาพและปองกันควบคุมโรค ตลอดจนสงเสริมการ

ออกกําลังกาย 

               - สงเสริมและพัฒนาดานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดลอม 

               - สงเสริมระบบประกันสุขภาพ โดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุ กลุมคนยากจน และผูดอยโอกาส 

          (3) การพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง และการทําเกษตรอินทรียปลอดสารพิษ 

                 - สงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมประกอบอาชีพของชุมชน  และปรับปรุงจัดหาสถานที่จําหนายสินคาของชุมชน 

                 - สงเสริมและการพัฒนาการรวมกลุมของประชาชนในลักษณะของการออมทรัพย หรือสหกรณและการสราง

เครือขาย 

                 - สนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยีแกเกษตรกร เพื่อประโยชนในการเพิ่มผลผลิต หรือการ 

                   แปรรูปผลผลิต  

                 - สนับสนุนสงเสริมการทําเกษตรอินทรียปลอดสารพิษ 

                 - ปรับปรุง และพัฒนาแหลงน้ําเพื่อใชในการอุปโภค และการเกษตรของประชาชน 

             (4) การพัฒนาสังคมที่ดี 

                 - เสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว และชุมชน พรอมจัดตั้งประชาคมชุมชน 

                 - สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสังคมสงเคราะห โดยเฉพาะครอบครัวผูมีรายไดนอย และผูดอยโอกาสในชุมชน 

                 - สรางเครือขายชุมชน โดยใหชุมชนไดรวมมือกันประสานและชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

                 - สงเสริมใหชุมชนไดตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและรวมมือปองกันแกไข    

     (5) การจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

                 - เพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบรอย 

                   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

                 - สงเสริมใหชุมชนไดรวมมือกันปองกันตนเอง 

                 - สงเสริมการจัดระเบียบชุมชน 
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2. การพัฒนาทางดานสิ่งแวดลอม 

         (1) การจัดการขยะมูลฝอย 

                  - เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยใหเปนไปตามหลักวิชาการ 

                  - รวมมือกับสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันในการจัดการขยะมูลฝอย 

                  - กระตุนและแสวงหาความรวมมือจากประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 

         (2) การจัดการระบบระบายน้ําและบําบัดน้ําเสีย 

                  - กอสราง ปรับปรุงระบบระบายน้ําทิ้งในชุมชนที่ไดมาตรฐาน เพื่อปองกัน แกไขปญหาน้ําทวมขงั และเนาเสีย 

        -  ขุดลอกทอระบายน้ํา  เพื่อปองกัน แกไขปญหาน้ําทวมขังและเนาเสีย 

         (3) การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในชุมชน 

                 - กอสราง และปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชน และพัฒนาสวนสาธารณะเพ่ือเปนสถานที่พักผอนหยอนใจและออกกําลัง

กาย 

                 - สงเสริมชุมชนใหมีสวนรวมตระหนักถึงความสําคัญในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน 

 

3. นโยบายการพัฒนาทางดานสาธารณูปโภค และโครงสรางพื้นฐาน 

         (1) การกอสรางและปรับปรุงถนน 

                 - กอสราง และปรับปรุงถนนสายหลักใหเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมวางทอระบายน้ํา 

                 - กอสราง ซอมแซมและปรับปรุงถนน ซอย ที่ชํารุดใหใชการไดตามปกติ 

                 - พัฒนาและปรับปรุงถนนสายหลักใหมีทางเทาและตนไมตลอดทั้งสองฝง ตามความเหมาะสม 

         (2) การปรับปรุงขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 

                 - ขยายเขตระบบไฟฟาสาธารณะทัว่ทุกถนน ซอยตางๆ ใหครอบคลุมทั้งเขตเทศบาล 

                 - ติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟาสาธารณะในถนนสายหลักโดยใชโคมไฟขนาดที่ใหแสงสวางเพียงพอและไดมาตรฐาน   

         (3) การปรับปรุงขยายเขตบริการน้ําประปา 

                - สนับสนุนการขยายเขตบริการน้ําประปาสวนภูมิภาคใหทั่วถึงทุกครัวเรือนในเขตเทศบาล 

         (4) การปรับปรุงขยายบริการโทรศัพทสาธารณะ 

     - สนับสนุนการขยายบริการโทรศัพทพื้นฐาน(สาธารณะ)ใหทั่วถึงทุกชุมชนในเขตเทศบาล 

                - สงเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบอินเตอรเน็ตในชุมชน  

 

4. การพฒันาดานบริหารจัดการ 

            (1) การบริการประชาชน  

                   - ปรับปรุงขั้นตอนการใหบริการในดานตางๆ ของเทศบาลใหรวดเร็วทั่วถึง เปนธรรม และเปนที่พอใจของประชาชน 

                   - พัฒนาระบบการใหบริการขอมูลขาวสารของประชาชน 

                   - พัฒนาและปรับปรุงการบริการประชาชนโดยใชเทคนิคการบริหารงานสมัยใหม และใชเทคโนโลยีทันสมัยอยาง

เหมาะสม 

           (2) การบริหารจัดการที่ดี 

                    - ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการที่ดีทุกขั้นตอนใหโปรงใส ตรวจสอบได 

                    - พัฒนาระบบการจัดเก็บ รวบรวมและนําเสนอขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ 

                    - เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยยึดประโยชนของประชาชนเปนหลัก 
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(3) การมีสวนรวมของประชาชน 

                    - สนับสนุนกจิกรรมที่เสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง และสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ

ทุกขั้นตอน 

                    - สงเสริมและจัดตั้งเวทีประชาคมเพื่อจุดประกายพลังชุมชนในการพัฒนาทองถิ่น 

                    - เตรียมความพรอมของชุมชน อบรมเพิ่มพูนความรูแกแกนนําของชุมชนในการพัฒนาทองถิ่นตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพยีง 

           (4) การบริหารสํานักงาน 

                   - พัฒนาเพ่ิมทักษะและความรูใหกับบุคลากร 

                   - ปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน 

                   - ปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายไดของเทศบาล 

 

 

 



 

 

 

 

 

ผ  01  บัญชีโครงการพัฒนา 
 



ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนาสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในทองถิ่นใหมี ประสิทธิภาพ คุณภาพ สอดคลองกับความตองการของทองถ่ินอยางทั่วถึง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 KPI จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 จัดหาอาหารกลางวัน อุดหนุนคาอาหารกลางวันใหกับ นักเรียนโรงเรียนปาติ้วรมโพธาฯ 620,000 620,000 620,000 100% โรงเรียนไดรับการจัดสรร กองการศึกษา

 โรงเรียนอนุบาลปาติ้วรมโพธาฯ (632,000) งบประมาณในดานอาหาร  (โครงการ

กลางวันเพียงพอ ตอเน่ือง)

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

กระบวนการจัดการเรียนการสอน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (5,000) วุฒิบัตรและมีความภาคภูมิใจ  (โครงการ

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ที่ผานกระบวนการจัดการเรียน ตอเน่ือง)

การสอนจาก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลปาติ้ว

3 โครงการสนับสนุนคาใช เพื่อสนับสนุนคาใชจายในการ  -เด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 744,800       744,800     744,800     100%  -เด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ

จายการบริหารสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา ดังนี้ ทต.ปาติ้ว 1,2 (530,984) ไดรับประทานอาหารที่ถูก

 -คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนา สุขลักษณะ ครบ 5 หมู

 เด็กเล็ก ทต.ปาติ้ว  -ครูผูดูแลเด็กศูนยฯ  ไดรับ

 -คาใชจายในการพัฒนาครูผู การพัฒนาความรูความ

ดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สามารถครบทุกคน

ผ.01

ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท.จังหวัดยโสธร  ท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เลสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและสรางความเปนธรรมในสังคม

18

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลตําบลปาติ้ว

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็ง ของครอบครัวและชุมชน



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 KPI จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

4 โครงการสนับสนุนพัฒนา เพื่อเปนการแบงเบาภารคาใชจาย จัดซื้อชุดนักเรียนและชุดกีฬา 60,000 60,000 60,000 100% สามารถแบงเบาภาระดาน

คุณภาพผูเรียน เกี่ยวกับการศึกษาแกผูปกครอง ใหกับเด็กเล็กของศูนยพัฒนา คาใชจายในดานการศึกษาใหกับ

เด็กเล็กเทศฐาลตําบลปาติ้ว ผูปกครองและเด็กเล็กของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กแตงกาย

เปนระเบียบเรียบรอย

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

I.T.และศูนยเรียนรูชุมชน หองสมุดI.T และศูนยการเรีนยรูชุมชน  -จัดซื้อคอมพิวเตอร (162,675) ประชาชนทั่วไปไดเขามา

ศึกษาคนควา

 - เทศบาลมีแหลงเรียนรูเพิ่มข้ึน

6 โครงการจัดหาบุคลากรทาง เพื่อใหนักเรียนมีความรู  สามารถอาน จัดหาบุคลากรสอนวิชาภาษา 200,000 200,000 200,000 100% นักเรียนในเขตเทศบาลมีผล กองการศึกษาฯ/

การศึกษา เขียน พูด ภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี อังกฤษใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (130,150) สัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ร.ร.ปาติ้วโพธา

เทศบาลตําบลปาติ้ว

7 โครงการจัดทําแผนการศึกษา เพื่อจัดทําแผนการศึกษาของศูนย จัดทําแผนการศึกษา 30,000         30,000      30,000      100% ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีแผน กองการศึกษาฯ

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปาติ้ว การศึกษา

8 โครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 10,000         10,000      10,000      100% เด็กเล็กมีแหลงเรียนรูเพิ่มข้ึน กองการศึกษาฯ

แหลงเรียนรูและการศึกษา แหลงเรียนรูและการศึกษา แหลงเรียนรูและการศึกษา

ตามอัธยาศัย ตามอัธยาศัย ตามอัธยาศัย

9 โครงการวันไหวครู เพื่อจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดสํานึกใน จัดกิจกรรมวันไหวครู 2,000 2,000 2,000 100% เด็กนักเรียนไดสํานึกในบุญคุณ กองการศึกษาฯ

บุญคุณของครู ของครู
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งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 KPI จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

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

รวมกับครูผูดูแลเด็ก/ศูนย1,2 ภาคเรียนละ 1 ครั้ง (2,000) บริหารในการบริหารศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

11 จัดหาอาหารเสริมนม เพื่อใหนักเรียนไดรับประมานอาหาร จัดหาอาหารเสริม(นม)ใหกับ 590,080      590,080    590,080   100% นักเรียนมีสุขภาพดีและลด กองการศึกษาฯ

เสริม(นม) นักเรียนร.ร.อนุบาลปาติ้วฯและ (608,996.97) อัตรานักเรียนที่ขาดสารอาหาร

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1,2 ในโรงเรียน

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

เทิดไทองคราชันย และนิสัยรักการอานของเด็กปฐมวัย สรางพัฒนาการ สรางพัฒนาการ

เรียนรูและนิสัย เรียนรูและนิสัย

รักการอาน รักการอาน

13 โครงการจัดหายานพาหนะ เพื่อจัดหายานพาหนะสวนกลาง จัดหารถบรรทุก 6 ลอ  1,500,000 - - รถจํานวน 1 คัน กองการศึกษาฯ มีรถสวนกลาง กองการศึกษาฯ

สวนกลางของการการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ จํานวน 1 คัน สําหรับใชในงาน/กิจกรรมตางๆ
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งบประมาณและที่มา



แนวทางการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 KPI จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการจัดการแขงขันกีฬา เพื่อสนับสนุนและสงเสริมเยาวชน  - จัดใหมีการแขงขันกีฬาเยาวชน 100,000 100,000 100,000 100% เยาวชนและประชาชนหันมา กองการศึกษา

และประชาชนเห็นความสําคัญในการ กีฬาชุมชน ฯลฯ (80,885) สนใจและเลนกีฬามากขึ้น มี

เลนกีฬาและมีสุขภาพที่แข็งแรง สุขภาพแข็งแรงและสามารถ

เปนตัวแทนของเทศบาล

เขารวมการแขงขันกีฬา

ประเภทตางๆได

2 โครงการจัดงาน เพื่อเปนการสงเสริมใหเด็กรูจัก จัดกิจกรรมในวันเด็กแหงชาติ 20,000 20,000 20,000 100% เด็กไดรับความรู ความบันเทิง กองการศึกษา

วันเด็กแหงชาติ การใชชีวิตในสังคม  สามารถปรับตัวเอง 1 ครั้ง (20,000) เปนเด็กดีมีคุณธรรม สรางสรรค

ใหอยูรวมกับคนอื่นไดอยางมีความสุข สิ่งที่ดีงามและเปนประโยชนตอ

และแสดงออกในกิจกรรมที่สรางสรรค ประเทศชาติ

และใหความรูความบันเทิง

3 โครงการแขงขันกีฬาภายใน เพื่อสงเสริมใหพนักงานเทศบาล จัดกิจกรรมแขงขันกีฬาภายใน 10,000 10,000 10,000 100% คณะผูบริหาร  พนักานเทศบาล กองการศึกษาฯ

เทศบาลตําบลปาติ้ว คณะผูบริหาร และพนักงานจางได หนวยงานเทศบาล (15,000) และพนักงานจางมีความรัก

เลนกีฬาเพื่อสรางความสัมพันธ ความสัมพันธอันดีระหวางกัน

อันดีระหวางหนวยงาน

4 สนับสนุนอุปกรณกีฬา เพื่อเปนการสงเสริมให พื้นที่รับผิดชอบของ 60,000 60,000 60,000 100% ประชาชนไดใชเวลาวางในการ กองการศึกษา

เครื่องออกกําลังกายใหแก ประชาชนไดเลนกีฬา เทศบาลทั้ง  6  ชุมชน (31,602) ออกกําลังกาย เลนกีฬา

ชุมชน/ชมรม และหางไกลยาเสพติด

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

ปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดเลนกีฬา เด็กเล็กเทศบาลตําบลปาติ้ว 1,2 (8,000) 1ครั้ง/ป ไดเขารวมแขงขันกีฬา 

รูรักสามัคคี มีน้ําใจเปนนักกีฬา รูรักสามัคคี มีน้ําใจเปนนักกีฬา
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งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 KPI จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

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

แขงขันกีฬาทองถิ่น ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง ในสังกัด กีฬา (30,000) ทองถิ่น อ.ปาติ้ว ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง  

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

ในการประสานงานและสรางความ กีฬา เกิดปฏิสัมพันธในการประสาน

สามัคคีระหวางกัน งานและสรางความสามัคคี

ระหวางกัน

7 โครงการกอสรางสนามเปตอง เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนได กอสรางสนามเปตองขนาด 5,000 - - กอสรางสนาม ประชาชนมีสถานที่ออกกําลังกาย กองชาง

ออกกกําลังกายสงเสริมสุขภาพ 4X5เมตร พื้นหินเกร็ดพรอมขอบ เปตอง จํานวน และพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน

ใหสมบูรณแข็งแรง คอนกรีต 1 สนาม ความคิดเห็น

8 โครงการสนับสนุนกิจกรรมการ เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดเลนกีฬา และ อุดหนุนโรงเรียนปาติ้วรมโพธาฯ 40,000         - -

แขงขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ออกกําลังกาย  มีพัฒนาการที่เหมาะสม

อนุบาลรมโพธาภินันทนุกูล

9 โครงการกอสรางสวนสุขภาพ เพื่อเปนที่พักผอนหยอนใจและ กอสรางสวนสาธารณะและ - 2,000,000 - เทศบาลมี ประชาชนในเขตเทศบาลมี กองชาง

และปรับปรุงภูมิทัศนสระน้ํา เปนสถานที่ออกกําลังกายของ ปรับปรุงภูมิทัศนสระน้ํา งบสวนกลาง สถานที่พักผอน สถานที่พักผอนหยอนใจและ

บริเวณหนาโรงเรียนปาติ้ววิทยา ประชาชน บริเวณหนาโรงเรียนปาติ้ววิทยา และออกกําลังกาย สถานที่ออกกําลังกาย

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด) เพิ่มข้ึน

10 โครงการกอสรางลานกีฬาอเนก เพื่อสงเสริมใหประชาชนหันมาเลนกีฬา กอสรางลานกีฬา,สนามฟุตซอล - 8,000,000 - กอสรางลานกีฬา ประชาชนในเขตเทศบาล กองชาง

ประสงค ใชเวลาวางใหเปนประโยชน งบสวนกลาง สนามฟุตซอล มีสถานที่ออกกําลังกายเพิ่มขึ้น

หางไกลยาเสพติด จํานวน 3 แหง

งบประมาณและที่มา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 KPI จะไดรับ ท่ีรับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1  โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัย  - เพื่อใหหญิงตั้งครรภไดรับการ   - สนับสนุนอาหารเสริม 30,000 30,000 30,000 หญิงต้ังครรภ  - หญิงต้ังครรภคลอดบุตร  กองสาธารณสุขฯ

แมและเด็ก  ฝากครรภครบตามเกณฑที่  หญิงตั้งครรภ / (24,955) ไดรับการ  อยางปลอดภัยทุกราย อสม./

 กําหนด  สนับสนุนสตรีคลอดบุตรใหม ฝากครรภ  แมและเด็กมีสุขภาพแข็งแรง กองทุน สปสช.

ครบตามเกณฑ สมบูรณและไดรับเงินสงเคราะห

2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อพัฒนาความรูของ อสม.  - อบรม อสม.ในเขตเทศบาล 30,000 30,000 30,000 อสม.ไดรับการ งานสาธารณสุขมูลฐานได  กองสาธารณสุขฯ

ดานสาธารณสุข และงานสาธารณสุขมูลฐาน    จํานวน 1 รุน (131,540) พัฒนาความรู รับการพัฒนาไปสูระบบที่ดี อสม./

 - จัดกิจกรรมดานสาธารณสุข สงผลใหเกิดการพัฒนา กองทุน สปสช.

   อ่ืน ๆ คุณภาพชีวิตของประชาชน

3 โครงการรณรงคปองกัน เพื่อลดอัตราการเกิด  - จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน/ 50,000 50,000 50,000 ลดอัตราการโรค  อัตราการเกิดโรคไขเลือด- กองสาธารณสุข

โรคไขเลือดออก โรคไขเลือดออกในชุมชน  ทําลายแหลงเพาะพันธุยุง (47,900) ไขเลือกออก ออกในชุมชนลดลง อสม.

 โดยการฉีดพนกําจัดยุง (โครงการตอเนื่อง)

 - สนับสนุนอุปกรณใหชุมชน

 ในเขตเทศบาลใชกําจัดยุง

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

โรคพิษสุนัขบา  ที่มีในทุกชุมชนในเขตเทศบาล (30,000) ของโรคพิษ โรคพิษสุนัขบา อสม.

 -  ทําหมันสุนัขและแมว สุนัขบา (โครงการตอเนื่อง)

 ในชุมชนในเขตเทศบาล

 - กําจัดสุนัข/แมวจอนจัด

5 โครงการควบคุมโรคระบาด เพื่อปองกันโรคระบาดที่เกิดขึ้น  รวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ/ 20,000 20,000 20,000 ไมเกิดโรคระบาด ประชาชนปลอดภัยจากโรค กองสาธารณสุข

ในชุมชน(ตามชวงที่ระบาด) ในชุมชนเชน  โรคอุจจาระรวง   ของชุมชนในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาล ระบาดตางๆที่ระบาดในชุมชน อสม.

โรคไขหวัดสายพันธใหม โรคไขหวัดนก   ทําลายแหลงแพรเชื้อทุกชนิด/

ฯลฯ  ตามชวงที่ระบาด เฝาระวังการ ระบาดของโรค

งบประมาณและที่มา

แนวทางการพัฒนา สงเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 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 (10,000) 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 (7,000) โรคเอดสไดรับ รอยละ 85 รพ.ปาติ้ว/สปสช.

โรคเอดส ในเขต ทต.ปาติ้ว การดูแลที่บาน  - อัตราการขาดยานอยกวา

รอยละ 5

 -ผูปวยวัณโรคและโรคเอดสไดรับ

การดูแลที่บานทุกคน

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 ตัวช้ีวัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 KPI จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

11 โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ เพื่อสงเสริมใหประชาชนไดออกกําลังกาย ประชาชนในเขตเทศบาล 10,000 10,000 10,000 ประชาชนได ประชาชนไดออกกําลังกายอยาง  กองสาธารณสุขฯ

โดยการเตนแอโรบิค ออกกําลังกาย ตอเนื่องและมีสุขภาพรางกาย

ที่สมบูรณแข็งแรง

12 โครงการรณรงครับบริจาคโลหิต เพื่อใหสงเสริมใหประชาชน ประชาชนในเขตเทศบาลและ 16,000 16,000 16,000 สงเสริมการ มีผูมาบริจาคโลหิตตามเปาหมาย  กองสาธารณสุขฯ

ออกมาบริจาคโลหิต อ.ปาติ้ว (16,000) บริจาคโลหิตล ที่วางไว อ.ปาติ้ว

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

สาธารณสุข อสม. ในชุมชนของเทศบาล จํานวน 6 ชุมชนๆละ 15,000.- (90,000) . เขมแข็ง  มีความเขมแข็ง

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

มูลฐานชุมชน มีศูนยบริการสาธารณสุขเบื้องตน สุขภาพเบื้องตน สุขภาพดีถวนหนา

งบประมาณและที่มา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 KPI จะไดรับ ท่ีรับ

(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 30,000 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 โครงการตอเติมหลังคาอาคาร เพื่อใหตลาดสดเทศบาลตําบลปาติ้ว ตอเติมหลังคาอาคารตลาดสด 305,000 - - มีบริเวณแสดง เพื่อใหผูจําหนายสินคามีสถานที่ กองสธารณสุข

ตลาดสดเทศบาลพรอมปาย มีสถานที่แสดงสินคาที่สะอาด พรอมปายประชาสัมพันธ สินคาที่สะอาด จําหนายหรือแสดงสินคา

ประชาสัมพันธตลาดสด และถูกสุขลักษณะมีที่กําบังแดดและฝน ตลาดสดเทศบาลตําบลปาติ้ว ถูกสุขลักษณะ สะดวก สะอาด ถูกสุขลักษณะ

เทศบาลตําบลปาต้ิว สําหรับพอคาแมคาและประชาชนที่เขามา จํานวน 1 หลัง และปลอดภัย

ใชบริการที่ตลาดสด

5 ปรับปรุง/ตอเติมอาคารเพิงพัก เพื่อปรับปรุงพัฒนาเพิงพักขางตลาด  -ปรับปรุง/ตอเติมหลังคาเพิงพัก 100,000 100,000 100,000 ผูประกอบการ  เพื่อใหผูจําหนายสินคา กองสาธารณสุข

ขางตลาดสดเทศบาล/ สดเทศบาลใหสามารถกันแดดกันฝน ขางตลาดสดเทศบาล ไดรับความสะดวก  มีที่จําหนายหรือวางสินคา

ตอเติมอาคารปงยางตลาดสด ไดทุกดานและตอเติมอาคารปงยาง  -ปรับปรุงหองน้ําตลาดสดและ ในการจําหนาย  ไดรับความสะดวก สบาย  

เทศบาล เพิ่มขึ้น อางลางมือ จํานวน 2 แหง สินคา  สะอาดปลอดภัย  

 -ตอเติมอาคารปงยางเพิ่มเติม

แนวทางการพัฒนา  ดําเนินการใหมีการประกอบการที่ถูกสุขลักษณะในสถานบริการ  ผูประกอบการ  ตลาดและโรงฆาสัตว
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งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 KPI จะไดรับ ท่ีรับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

6 จัดซื้อพัดลมดูดอากาศใบพัดเหล็ก

  ขนาด 14  นิ้ว  จํานวน  4  ตัว

เพื่อระบายอากาศในตลาดสดเทศบาล จัดซื้อพัดลมดูดอากาศ         

จํานวน 4 ตัว

9,000 - - มีระบบระบาย

อากาศในตลาด

สดเทศบาลที่ดี

มีระบบระบายอากาศในตลาดสด

เทศบาลที่ดี

กองสาธารณสุข

7 ปรับปรุงหองน้ําตลาดสดเทศบาล เพื่อใหมีหองน้ําที่สะอาดไดมาตรฐาน ปรับปรุงหองน้ําตลาดสดเทศบาล 100,000 100,000 100,000 หองน้ําตลาดสด

เทศบาลได

มาตรฐาน

หองน้ําตลาดสดเทศบาลได

มาตรฐาน

กองสาธารณสุข

8 โครงการปรับปรุงโรงฆาสัตวและ

โรงพักสัตว

เพื่อใหโรงฆาสัตวเทศบาลไดมาตรฐาน ปรับปรุงโรงฆาสัตวเทศบาล 300,000 100,000 100,000 โรงฆาสัตว

เทศบาลได

มาตรฐาน

โรงฆาสัตวเทศบาลไดมาตรฐาน กองสาธารณสุข

9 จัดซื้อไฟฉุกเฉินตลาดสดเทศบาล  -เพื่อใหตลาสดเทศบาลมีแสงสวางที่เพียงพอ  -ติดตั้งไฟฉุกเฉินบริเวณตลาด

สดเทศบาล

15,000 15,000 15,000 มีไฟฟาสํารองใน

เวลาไฟฟาดับ

มีไฟฟาสํารองในเวลาไฟฟาดับ กองสาธารณสุขฯ

10 โครงการตอเติมอาคารแสดงสินคา เพื่อใหตลาดสดเทศบาลมีสถานที่แสดง กอสรางอาคารแสดงสินคา - 400,000 - มีพื้นที่จําหนาย มีพื้นที่จําหนาย กองสาธารณสุขฯ

ตลาดสดเทศบาล สินคาที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ ตลาดสดจํานวน 1 หลัง สินคาเพียงพอ สินคาเพียงพอ

สําหรับผู สําหรับผู

ประกอบการ ประกอบการ
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งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 KPI จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1  โครงการสงเสริมอาชีพใหกับ เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีอาชีพเสริม ประชาชนในเขตเทศบาล 30,000 30,000 30,000 รอยละ50ของ ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น กองการศึกษาฯ

ประชาชนในเขตเทศบาล จํานวนประชากร รูจักใชเวลาวางหลังฤดูกาล

เก็บเก่ียว เปนการสรางงาน

สรางอาชีพ

แนวทางการพัฒนา สงเสริมกลุมอาชีพแกประชาชน
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งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 KPI จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการสงเสริมการเกษตรแนว เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรมีความรู กลุมเกษตรกรในพื้นที่เทศบาล 200,000 200,000 200,000 100% ประชาชนมีความรูและสามารถ กองการศึกษาฯ

ทฤษฎีใหม ไรนาสวนผสม เกี่ยวกับการเกษตรทฤษใหม ไรนา ผลิตผลผลิตทางการเกษตร

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ สวนผสม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ ไดมาตรฐานสากล ปลอดภัยจาก

พอเพียง พอเพียง สารเคมี เปนที่ยอมรับและ

สามารถแขงขันกับตลาดโลกได

2 โครงการไถกลบตอซัง เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรลดการใชสาร เกษตรกรทุกครัวเรือนในเขต 30,000 30,000 30,000 100% เกษตรกรหันมาไถกลบตอซัง กองการศึกษาฯ

ลดการใชสารเคมี เคมีและหันมาไถกลบตอซังขาว เทศาบตําบลปาติ้ว (30,000) ลดปริมาณการใชสารเคมีในการ

แทนการเผา ทําการเกษตร

3 โครงการผลิตปุยอินทรีย เพื่อสงเสริมการเกษตร ลดการใชสารเคมี ผลิตปุยอินทรีย จากมูลสัตวและ 100,000 100,000 100,000 100% ประชาชนลดปริมาณการใช กองการศึกษาฯ

จําหนายในราคาถูก กิ่งไม ปุยเคมี  และซื้อปุยในราคาถูก

4 โครงการกอสรางอาคารศูนยการ

เรียนรูเกษตรนวัตกรรมใหม เฉลิม

พระกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว

เพื่อใหมีสถานที่ฝกอบรมและเรียนรูเกษตร

นวัตกรรมใหมของชุมชน

 -กอสรางอาคารศูนยศูนยการ

เรียนรูเกษตรนวัตกรรมใหม เฉลิม

พระกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ให

มีความสวยงาม (ตามแบบแปลน

เทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)

- 9,500,000 

(สวนกลาง)

- เกษตรกันมาทํา

การเกษตรอินทรีย

 เกษตรปลอดภัย

เพิ่มขึ้นรอยละ 5 

ตอป

เทศบาลมีสถานที่ในการฝกอบรม

เรียนรู เกี่ยวกับเกษตรนวัตกรรมใหม

 ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม

กองการศึกษาฯ/

กองชาง

29

แนวทางการพัฒนา พัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง และสงเสริมการทําเกษตรอินทรียปลอดสารพิษ

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 KPI จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

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

 ผูปวยเอดสและผูดอยโอกาส และผูดอยโอกาสในสังคม ผูปวยเอดสและผูดอยโอกาส (2,601,300)  เขตเทศบาลไดรับเบี้ยยังชีพ  โครงการตอเนื่อง

ไดรับเบี้ยยังชีพหรือเงิน ในชุมชนในเขตเทศบาล  หรือชวยเหลือคาครองชีพ

ชวยเหลือตางๆ   ทุกเดือน(ตลอดป)

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

 ครอบครัวผูเสียชีวิตและมีฐานะ  ผูเสียชีวิตและมีฐานะยากจน (12,000)  มีฐานะยากจนไดรับความ  โครงการตอเนื่อง

 ยากจน  ในเขตเทศบาล  ชวยเหลือคาทําศพ

3 โครงการบานมั่นคงเพ่ือคนยากจน เพื่อสรางความมั่นคงใหกับชีวิต  - กอสรางบานหรือปรับปรุง 100,000 100,000 100,000 100%  ผูที่มีฐานะยากจนในเขต กองการศึกษาฯ

ในเขตเทศบาล และทรัพยสินใหกับผูที่มีฐานะ  ซอมแซมที่อยูอาศัยใหกับผูที่มี (80,000)  เทศบาลมีบานเรือนหรือ

 ยากจนในเขตเทศบาล ใหมีความ  ฐานะยากจนในเขตเทศบาล  ที่อยูอาศัย มีความม่ันคง

 เปนอยูที่ดีขึ้น  และมีความเปนอยูที่ดีขึ้น

4 โครงการจัดหาเครื่องนุงหม เพื่อใหผูสูงอาย,ุผูพิการ,ผูดอยโอกาสและ  -จัดหาเครื่องนุงหมกันหนาว 100,000 100,000 100,000 100% ผูยากไรและผูดอยโอกาสใน กองการศึกษา

กันหนาวใหกับผูสูงอายุ,ผูพิการ ผูยากไรในเขตเทศบาลมีเครื่องนุงหม ใหกับผูดอยโอกาสและผูยากไร (90,000) เขตเทศบาลมีคุณภาพชีวิตที่ดี

และผูยากไรในเขตเทศบาล กันหนาวที่เพียงพอ ในเขตเทศบาล

5 สมทบกองทุนสวัสดิการในชุมขน  - สมทบกองทุนสวัสดิการในชุมชน  -สมทบกองทุนสวัสดิการ 130,000 130,000 130,000 กองทุนมีความ สมาชิกในกลุมไดรับสวัสดิการ กองการศึกษา

ในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาล ผูสูงอายุและผูดอยโอกาส (121,550) เขมแข็ง อยางถวนหนา โครงการตอเน่ือง

เทศบาลตําบลปาติ้ว, กองทุน

สวัสดิการชุมชน ม.5 ออมวัน

ละบาท ฯลฯ

30

แนวทางการพัฒนา สงเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 KPI จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการจัดทําปายคณะกรรมการ เพื่อใหมีปายบอกชื่อชุมชน/ปายหนาบาน จัดทําปายชุมชน/ปายหนาบาน 100,000 100,000 100,000 100% ชุมชน/บานในเขตเทศบาลมี กองการศึกษาฯ

ชุมชน/ปายบาน เพื่อความสะดวกในการติดตอ ในเขตเทศบาล ปายบานครบทุกบาน

2 โครงการจัดเก็บขอมูลในการ เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหผูจัดเก็บขอมูล ราษฎรภายในเขตเทศบาล 30,000 30,000 30,000 100% เทศบาลตําบลปาติ้วไดขอลชุมชน กองการศึกษาฯ

จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  เก็บขอมูลอยางมีประสิทธิภาพและ ตําบลปาติ้ว (23,230) ในการจัดทําแผนฯมีคุณภาพ 

ถูกตองตามหลักความเปนจริง ถูกตอง และนําไปบันทึกขอมูล

ไดอยางถูกตองและรวดเร็ว

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

ในเขตเทศบาล จํานวน 1 ชุมชน ครัวเรือน ครัวเรือนและสามารถลดรายจาย

ลดลง ที่ไมจําเปนได

4 โครงการจัดทําแผนที่เดินดิน เพื่อจัดทําขอมูลชุมชนในเขตเทศบาล ชุมชนในเขตเทศบาล - 50,000      - 100% เทศบาลตําบลปาติ้วไดขอมูลที่เปน กองการศึกษาฯ

ชุมชนเทศบาลตําบลปาติ้ว ตําบลปาติ้ว จริงสําหรับเปนแนวทางในการ

พัฒนาชุมชนตอไป

5 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 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและการสรางชุมชนเขมแข็ง

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 KPI จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการฝกอบรมเยาวชนปองกัน  -เพื่อฝกอบรมใหความรูเยาวชนเกี่ยวกับ  -ใหความรูโทษภัยของยาเสพติด 80,000 80,000 80,000 ปญหายาเสพติด  - เยาวชนหางไกลจาก สํานักปลัดฯ

และแกไข ปญหายาเสพติดใน ยาเสพติด กับกลุมเด็กเยาวชน (70,000) ในเขตเทศบาล    ยาเสพติด

ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว  - จัดกิจกรรมสรางความสามัคคี ลดลงหรือไมมี  - ลดปญหายาเสพติดใน

   ชุมชน

 -เยาวชนเกิดความรักใครสามัคคี

กลมเกลียวกัน

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

แกไขปญหายาเสพติด ปฏิบัติการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด อ.ปาติ้ว  (20,000) ในเขตเทศบาล ลดลงหรือไมมี

อําเภอปาติ้ว ตามวัตถุประสงคที่วางไว ลดลงหรือไมมี

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

วันตอตานยาเสพติดโลก ยาเสพติด กลุมพลังมวลชน (10,000) ในเขตเทศบาล ของยาเสพติด

(26 มิถุนายน) ลดลงหรือไมมี

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

สารเสพติด ชุมชนเขตเทศบาล ในเขตเทศบาล  -เปนหมูบานนํารองตนแบบ

 -ตรวจสารเสพติดในชุมชน ลดลงหรือไมมี ปลอดยาเสพติด

 -แกไขปญหายาเสพติดในหมูบาน
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แนวทางการพัฒนา การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน



ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง ขยายเขตสาธารณูปโภคตาง ๆ และการคมนาคมขนสง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 KPI จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาล ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 500,000 500,000 500,000 ขยายเขตไฟฟา ประชาชนมีไฟฟาใช กองชาง

มีไฟฟาสาธารณะใชอยางท่ีทั่วถึง ในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว สาธารณะ อยางท่ัวถึงและเพียงพอ การไฟฟาฯ

(ตามแบบแปลนการไฟฟาสวน จํานวน 1 สาย จ.ยโสธร

ภูมิภาคจังหวัดยโสธร)

2 โครงการ ขยายเขตน้ําประปา  เพื่อใหมีระบบน้ําประปาใช  วางระบบจายน้ําประปา 500,000 500,000 500,000 ขยายเขต  ประชาชนในเขตเทศบาล กองชาง

ในเขตเทศบาล  ในเขตเทศบาลอยางมี  ใหทั่วถึงทุกครัวเรือนในเขต น้ําประปา มีน้ําประปาใชอยาง การประปาฯ

 ประสิทธิภาพและทั่วถึง  เทศบาล จํานวน 1 สาย  ทั่วถึงทุกครัวเรือน จ.อํานาจฯ

(ตามแบบแปลนการประปาสวน  

ภูมิภาคจังหวัดอํานาจเจริญ)

3 โครงการวางทอระบายน้ําถนน เพื่อปองกันปญหาน้ําทวม วางทอระบายน้ํา ถนนเทศบาล 2  หมูท่ี 5 75,000 - - วางทอระบายน้ํา ไมมีปญหาน้ําทวม กองชาง

 เทศบาล 2 หมูท่ี 5 ในเขตเทศบาล  วางทอ คสล. 0.60x1.00 ม. ยาว 4 ถนน จํานวน ในเขตเทศบาล

พรอมบอพักจํานวน 4 บอ 1 สาย

(ตามแบบแปลน ทต.ปาติ้วกําหนด)

4 โครงการขยายไหลทาง  -เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาล ขยายไหลทางถนนเทศบาล 5 ม.5 200,000 - - ขยายไหลทาง  ประชาชนในเขตเทศบาล กองชาง

ถนนเทศบาล 5 ม.5 มีถนนสําหรับใชคมนาคมไดอยาง ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 350 ตรม. จํานวน 1 สาย  ไดรับความสะดวกในการ

สะดวก รวดเร็ว (ตามแบบแปลน ทต.ปาติ้วกําหนด)  สัญจรไปมา 

 -ถนนในเขตเทศบาลเปนถนน  -ถนนในเขตเทศบาลเปน

ปลอดฝุนและไดมาตรฐาน ถนนปลอดฝุนและ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็ง ของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท.จังหวัดยโสธร  ที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การสาธารณูปโภค และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

งบประมาณและที่มา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 KPI จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

5 โครงการวางทอระบายน้ําทางเขาวัด เพื่อปองกันปญหาน้ําทวมใน วางทอระบายน้ํา วางทอ คสล. 0.60 X 480,000 - - วางทอระบายน้ํา ไมมีปญหาน้ําทวมในเขต กองชาง

ปาสุริยาลัย เขตเทศบาล 1.00 ม. ยาว 300 ม. พรอมบอพัก 30 บอ ถนน จํานวน เทศบาล

(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลปาติ้ว 1 สาย

กําหนด)

6 โครงการขยายไหลทาง  -เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาล  ขยายไหลทาง  ซอยเทศบาล 7 50,000 - - ขยายไหลทาง  ประชาชนในเขตเทศบาล กองชาง

ซอยเทศบาล 7 มีถนนสําหรับใชคมนาคมไดอยาง พื้นที่ไมนอยกวา 80  ตรม. จํานวน 1 สาย  ไดรับความสะดวกในการ

สะดวก รวดเร็ว (ตามแบบแปลน ทต.ปาติ้วกําหนด)  สัญจรไปมา 

 -ถนนในเขตเทศบาลเปนถนน  -ถนนในเขตเทศบาลเปน
ปลอดฝุนและไดมาตรฐาน ถนนปลอดฝุนและ

7 โครงการขยายไหลทาง  -เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาล ขยายไหลทาง ซอยเทศบาล 3 100,000 - - ขยายไหลทาง  ประชาชนในเขตเทศบาล กองชาง

ซอยเทศบาล 3  หมูที่ 12 มีถนนสําหรับใชคมนาคมไดอยาง  หมูที่  12  ขนาดพ้ืนที่รวม  200 ตรม. จํานวน 1 สาย  ไดรับความสะดวกในการ

สะดวก รวดเร็ว (ตามแบบแปลน ทต.ปาติ้วกําหนด)  สัญจรไปมา 

 -ถนนในเขตเทศบาลเปนถนน  -ถนนในเขตเทศบาลเปน

ปลอดฝุนและไดมาตรฐาน ถนนปลอดฝุนและ

8 โครงการจัดทําและวางระบบ เพือวางระบบผังเมืองใน  - ศึกษาออกแบบการวางแผน 50,000         -  - เทศบาลมี เทศบาลตําบลปาติ้วมี  กองชาง

ผังเมืองในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว เขตเทศบาลตําบลปาติ้ว  ผังเมืองในเขตเทศบาล ระบบผังเมือง ระบบผังเมืองที่ดี

ที่ดี

9 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. เพื่อปองกันปญหาน้ําทวม วางทอระบายน้ํา คสล.ถนนเทศบาล 6 360,000 - - วางทอระบายน้ํา ไมมีปญหาน้ําทวม กองชาง

ถนนเทศบาล 6 ในเขตเทศบาล ม.12 (ทางไปอําเภอกุดชุม) ถนน จํานวน ในเขตเทศบาล

วางทอ คสล.0.60x1.00 ม. 1 สาย

ยาวรวม 200 ม. พรอมบอพัก

จํานวน  20  บอ

(ตามแบบแปลน ทต.ปาติ้วกําหนด)

งบประมาณและที่มา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 KPI จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

10 โครงการวางทอระบายนํ้า ซอย เพื่อปองกันปญหานํ้าทวมในเขต วางทอระบายน้ํา คสล. 0.60 X 1.00 ม. 240,000 - - วางทอระบายน้ํา ไมมีปญหาน้ําทวมในเขต กองชาง

เทศบาล 4 เทศบาล ยาว 150 ม. หรอมบอพัก 15 บอ (ตาม ถนน จํานวน เทศบาล

แบบแปลนเทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด) 1 สาย

11 โครงการกอสรางรั้วสวนสุขภาพ เพื่อกอสรางร้ัวสวนสุขภาพ กอสรางร้ัวสวนสุขภาพ  ขนาดพื้นที่ 173,000 - - กอสรางร้ัว สวนสุขภาพมีความ กองชาง

หนาที่วาการอําเภอปาติ้ว หนาที่วาการอําเภอปาติ้ว ยาว 65 เมตร สวนสุขภาพ สวยงาม

12 โครงการกอสรางปายศาลหลักเมือง เพื่อกอสรางปายศาลหลักเมือง กอสรางปายศาลหลักเมืองและทาง 100,000 - - กอสรางปาย ประชาชนและบุคคลทั่วไป กองชาง/

และทางเขา - ออก สนง.เทศบาล และทางเขา - ออก สนง. เขา - ออก สนง.เทศบาล(ตามแบบแปลน ศาลหลักเมือง ไดทราบตําแหนงที่ตั้ง

เทศบาลตําบลปาติ้ว เทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด) และทาง เขา- สถานที่สําคัญของเทศบาล

ออก สนง. ตําบลปาติ้ว

เทศบาล

13 ขุดลอกและปรับปรุงภูมิทัศน เพื่อใหมีแหลงนํ้าใช ขุดลอกลําหวยวังกะละ  500,000 1,000,000 - มีแหลงนํ้าใช ประชาชนมีแหลงนํ้าใช กองชาง

ลําหวยวังกะละ ในดานการเกษตรตลอดทั้งป (ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด) สวนกลาง สวนกลาง ในการเกษตร ในดานการเกษตรตลอดทั้งป 

และเปนที่พักผอนหยอนใจ ตลอดทั้งป และเปนที่พักผอนหยอนใจ

14 โครงการกอสรางถนนแอสฟลท  -เพื่อปรับปรุงถนนเทศบาล กอสรางถนนแอสฟลทคอนกรีตเสริมผิว AC 10,000,000 - - กอสรางถนน  -ประชาชนมีเสนทางการ กองชาง

คอนกรีตในเขตเทศบาล เพื่อใหประชาชนมีเสนทางการ ถนนเทศบาล 1,2,6,ซ.2 สวนกลาง / ลาดยาง 4สาย คมนาคมที่สะดวกขึ้น กรมทาง

คมนาคมที่สะดวกขึ้น กรมทางหลวง  -เทศบาลมีถนนที่ได หลวงชนบท

 -เทศบาลมีถนนที่ไดมาตรฐาน ชนบท มาตรฐานเปนถนน

เปนถนนปลอดผุน ปลอดฝุน

15 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม คสล. เพื่อแกไขปญหาการคมนาคม โครงการกอสรางทอเหลี่ยม คสล. 300,000 - - กอสราง การคมนาคมขนสงผล กองชาง

ถนนเทศบาล 5  หมูที่ 5 (ทางไป ขนสงใหกับเกษตรกร ถนนเทศบาล 5  หมูที่ 5 (ทางไปบาน สวนกลาง/อบจ. ทอเหลี่ยม ผลิตทางการเกษตร สวนกลาง

บานหนองสําโรง) หนองสําโรง) คสล. และการสัญจรไปมา อบจ.

 ขนาด 1.80 X 1.80 ม. จํานวน 3 มีความสะดวกรวดเร็ว

ชองทาง  ผิวจราจร  กวาง 5.00 ม. มากยิ่งขึ้น

(ตามแบบแปลน ทต.ปาติ้วกําหนด)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 KPI จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

16 โครงการวางทอระบายน้ํา  -เพื่อปองกันปญหาน้ําทวม วางทอระบายน้ําซอยเทศบาล11/2 - 270,000      - วางทอระบายน้ํา  -ไมมีปญหาน้ําทวม กองชาง
ซอยเทศบาล11/2 ในเขตเทศบาล  วางทอ คสล. 0.60x1.00 ม. ยาว 200 ม. ถนน จํานวน ในเขตเทศบาล

(ตามแบบแปลน ทต.ปาติ้วกําหนด) 1 สาย

17 โครงการจัดทําปายซอย/ถนน เพื่อใหมีปายบอกชื่อซอย/ถนน จัดทําปายซอย/ถนนในเขตเทศบาล - 100,000      - มีปายซอย/ถนนในเขตเทศบาลมีปายบอกชื่อซอย/ถนน

ในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาล

18 โครงการกอสรางถนน คสล.  -เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาล กอสรางถนน คสล - 680,000 - กอสรางถนน  ประชาชนในเขตเทศบาล กองชาง

ซอยเทศบาล 18 หมูที่ 4 มีถนนสําหรับใชคมนาคมไดอยาง จรดซอยเทศบาล18 หมูที่ 4  คสล.  ไดรับความสะดวกในการ

สะดวก รวดเร็ว กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 5.00 ม. จํานวน 1 สาย  สัญจรไปมา 

 -ถนนในเขตเทศบาลเปนถนน ยาว1,500 เมตร  หนา 0.15 เมตร  -ถนนในเขตเทศบาลเปน

ปลอดฝุนและไดมาตรฐาน  (ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด) ถนนปลอดฝุนและ

19 โครงการกอสรางถนน คสล.  -เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาล กอสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 13 - 1,996,000 - กอสรางถนน  ประชาชนในเขตเทศบาล กองชาง

ซอยเทศบาล 13 มีถนนสําหรับใชคมนาคมไดอยาง กวาง 5 เมตร   ยาว 670 ม. สวนกลาง  คสล.  ไดรับความสะดวกในการ

สะดวก รวดเร็ว หนา 0.15 ม. พื้นที่ จํานวน 1 สาย  สัญจรไปมา 

 -ถนนในเขตเทศบาลเปนถนน ไมนอยกวา 3,350 ตารางเมตร  -ถนนในเขตเทศบาลเปน

ปลอดฝุนและไดมาตรฐาน (ตามแบบแปลน ทต.ปาติ้วกําหนด) ถนนปลอดฝุนและ

ไดมาตรฐาน

20 โครงการกอสรางถนน คสล.  -เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาล กอสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 17  - 350,000 - กอสรางถนน  ประชาชนในเขตเทศบาล กองชาง

ซอยเทศบาล 17 มีถนนสําหรับใชคมนาคมไดอยาง ขนาดกวาง 5.00 ม.ยาว 120 เมตร  คสล.  ไดรับความสะดวกในการ

สะดวก รวดเร็ว  หนา  0.15 เมตร จํานวน 1 สาย  สัญจรไปมา 

 -ถนนในเขตเทศบาลเปนถนน (ตามแบบแปลน ทต.ปาติ้วกําหนด)  -ถนนในเขตเทศบาลเปน

ปลอดฝุนและไดมาตรฐาน ถนนปลอดฝุนและ

ไดมาตรฐาน

36

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 KPI จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

21 โครงการกอสรางถนน คสล.  -เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาล กอสรางถนน คสล. ถนนเทศบาล 7  - 960,000 - กอสรางถนน  ประชาชนในเขตเทศบาล กองชาง

ถนนเทศบาล 7 มีถนนสําหรับใชคมนาคมไดอยาง ม.4 กวาง 5.00 ม.ยาว350 ม.  คสล.  ไดรับความสะดวกในการ

สะดวก รวดเร็ว หนา 0.15 ม. จํานวน 1 สาย  สัญจรไปมา 

 -ถนนในเขตเทศบาลเปนถนน (ตามแบบแปลน ทต.ปาติ้วกําหนด)  -ถนนในเขตเทศบาลเปน

ปลอดฝุนและไดมาตรฐาน ถนนปลอดฝุนและ

ไดมาตรฐาน

22 โครงการกอสรางถนน คสล. ทางเขา  -เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาล กอสรางถนน คสล. ทางเขาหนองหัวลิง - 280,000 - กอสรางถนน  ประชาชนในเขตเทศบาล กองชาง

หนองหัวลิง มีถนนสําหรับใชคมนาคมไดอยาง ม. 12 กวาง 5.00 ม.ยาว 100 ม.  คสล.  ไดรับความสะดวกในการ

สะดวก รวดเร็ว หนา 0.15 ม. จํานวน 1 สาย  สัญจรไปมา 

 -ถนนในเขตเทศบาลเปนถนน (ตามแบบแปลน ทต.ปาติ้วกําหนด)  -ถนนในเขตเทศบาลเปน

ปลอดฝุนและไดมาตรฐาน ถนนปลอดฝุนและ
ไดมาตรฐาน

23 โครงการกอสรางถนนลูกรังจากซอย เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาล กอสรางถนนลูกรังจากซอยหลังวัด - 350,000 - กอสรางถนน  ประชาชนในเขตเทศบาล กองชาง
หลังวัดบูรพาไปบานโพธิ์ไทร มีถนนสําหรับใชคมนาคมได บูรพาไปบานโพธิ์ไทร หมูที่ 1 ลูกรัง  ไดรับความสะดวกในการ

อยางสะดวก รวดเร็ว ต.โพธิ์ไทรยาว 450 ม. จํานวน 1 สาย  สัญจรไปมา 

สูงโดยเฉลี่ย 0.80 เมตร

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

24 โครงการกอสรางรั้วอาคาร เพื่อพัฒนาพื้นที่ใหมีความสวยงาม โครงการกอสรางรั้วอาคารหองสมุด - 600,000 - กอสรางอาคาร อาคารหองสมุดศูนยไอทีฯ กองชาง

หองสมุดศูนยไอทีและเรียนรูชุมชน และมีขอบเขตที่ชัดเจน ศูนยไอทีและเรียนรูชุมชน หองสมุดศูนย มีพื้นที่ที่ชัดเจน

ไอที และสวยงาม

งบประมาณและที่มา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 KPI จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

25 โครงการกอสรางถนน คสล.  -เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาล กอสรางถนน คสล. ทางไปภูดิน  - 1,500,000 - กอสรางถนน  ประชาชนในเขตเทศบาล กองชาง

ทางไปภูดิน มีถนนสําหรับใชคมนาคมไดอยาง กวาง 5.00 ม.ยาว 500 ม. สวนกลาง  คสล.  ไดรับความสะดวกในการ

สะดวก รวดเร็ว หนา 0.15 ม. จํานวน 1 สาย  สัญจรไปมา 

 -ถนนในเขตเทศบาลเปนถนน (ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)  -ถนนในเขตเทศบาลเปน

ปลอดฝุนและไดมาตรฐาน ถนนปลอดฝุนและ

ไดมาตรฐาน

26 โครงการกอสรางถนน คสล.  -เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาล กอสรางถนน คสล. ซ. 12/1 - 650,000 - กอสรางถนน  ประชาชนในเขตเทศบาล กองชาง

ซอยเทศบาล 12/1 มีถนนสําหรับใชคมนาคมไดอยาง กวาง 5.00 ม. ยาว 250 ม. หนา 0.15 ม.  คสล.  ไดรับความสะดวกในการ

สะดวก รวดเร็ว (ตามแบบแปลน ทต. ปาติ้วกําหนด) จํานวน 1 สาย  สัญจรไปมา 

 -ถนนในเขตเทศบาลเปนถนน  -ถนนในเขตเทศบาลเปน

ปลอดฝุนและไดมาตรฐาน ถนนปลอดฝุนและ

ไดมาตรฐาน

27 โครงการกอสรางถนน คสล.  -เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาล กอสรางถนน คสล. ถนนเทศบาล 5 ม.5 - 1,950,000 - กอสรางถนน  ประชาชนในเขตเทศบาล กองชาง

ถนนเทศบาล 5 หมูที่ 5 มีถนนสําหรับใชคมนาคมไดอยาง ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร  ขนาดผิว สวนกลาง  คสล.  ไดรับความสะดวกในการ

สะดวก รวดเร็ว จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 600 เมตร จํานวน 1 สาย  สัญจรไปมา 

 -ถนนในเขตเทศบาลเปนถนน หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ไมนอยกวา  -ถนนในเขตเทศบาลเปน

ปลอดฝุนและไดมาตรฐาน 3,000 ตรม. ถนนปลอดฝุนและ

(ตามแบบแปลน ทต. ปาติ้วกําหนด) ไดมาตรฐาน

28 โครงการกอสรางถนน คสล.   -เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาล กอสรางถนน คสล. ภายในวัดปาสุริยาลัย - 598,000 - กอสรางถนน  ประชาชนในเขตเทศบาล กองชาง

ภายในวัดปาสุริยาลัย มีถนนสําหรับใชคมนาคมไดอยาง จราจรกวาง 4 เมตร ยาว 230 เมตร  คสล.  ไดรับความสะดวกในการ

สะดวก รวดเร็ว หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ไมนอยกวา จํานวน 1 สาย  สัญจรไปมา 

 -ถนนในเขตเทศบาลเปนถนน 920 ตรม.  -ถนนในเขตเทศบาลเปน

ปลอดฝุนและไดมาตรฐาน (ตามแบบแปลน ทต. ปาติ้วกําหนด) ถนนปลอดฝุนและ

ไดมาตรฐาน

งบประมาณและที่มา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 KPI จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

29 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.  -เพ่ือปองกันปญหาน้ําทวม วางทอระบายน้ํา ซอยเทศบาล 3 - 360,000 - วางทอระบายน้ํา  -ไมมีปญหาน้ําทวม กองชาง

ซอยเทศบาล 3 ในเขตเทศบาล  วางทอ คสล. 0.60x1.00 ม. ยาว 200 ม. ถนน จํานวน ในเขตเทศบาล

(ตามแบบแปลน ทต.ปาติ้วกําหนด) 1 สาย

30 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.  -เพ่ือปองกันปญหาน้ําทวม  วางทอระบายน้ํา ซอยเทศบาล 12 - 323,000 - วางทอระบายน้ํา  -ไมมีปญหาน้ําทวม กองชาง

ซอยเทศบาล 12 ในเขตเทศบาล  วางทอ คสล. 0.60x1.00 ม. ยาว 178 ม. ถนน จํานวน ในเขตเทศบาล

(ตามแบบแปลน ทต.ปาติ้วกําหนด) 1 สาย

งบประมาณ 323,000.-บาท

31 โครงการวางทอระบายน้ํา  -เพ่ือปองกันปญหาน้ําทวม วางทอระบายน้ํา ถนนเทศบาล 6  - 700,000 - วางทอระบายน้ํา  -ไมมีปญหาน้ําทวม กองชาง

ถนนเทศบาล 6 (ไปบานปาตอง) ในเขตเทศบาล หมูที่ 4 (ไปบานปาตอง) ถนน จํานวน ในเขตเทศบาล

 วางทอ คสล.  0.60x1.00  ม. 1 สาย

ยาวรวม450  ม. พรอมบอพักน้ํา

จํานวน 45 บอ

(ตามแบบแปลน ทต.ปาติ้วกําหนด)

32 โครงการกอสรางถนน คสล.  -เพ่ือใหประชาชนในเขตเทศบาล กอสรางถนน คสล.  ถนนเทศบาล 5 - 1,200,000 - กอสรางถนน  ประชาชนในเขตเทศบาล กองชาง

ถนนเทศบาล 5 หมูที่ 5 มีถนนสําหรับใชคมนาคมไดอยาง หมูที่ 5 ต.โพธิ์ไทร  อ.ปาติ้ว  จ.ยโสธร (สวนกลาง)  คสล.  ไดรับความสะดวกในการ สวนกลาง

สะดวก รวดเร็ว ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร จํานวน 1 สาย  สัญจรไปมา อบจ.

 -ถนนในเขตเทศบาลเปนถนน ยาว 405 เมตร  หนา 0.15 เมตร  -ถนนในเขตเทศบาลเปน

ปลอดฝุนและไดมาตรฐาน  หรือพื้นที่ไมนอยกวา 2,025ตรม. ถนนปลอดฝุนและ

33 โครงการกอสรางถนนลูกรังจาก เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาล กอสรางถนนลูกรังจาก - 150,000 - กอสรางถนน  ประชาชนในเขตเทศบาล กองชาง

ถนนอรุณประเสริฐจดถนน มีถนนสําหรับใชคมนาคมได ถนนอรุณประเสริฐจดถนน ลูกรัง  ไดรับความสะดวกในการ

เทศบาล 2 อยางสะดวก รวดเร็ว เทศบาล 2 หมูที่ 4 จํานวน 1 สาย  สัญจรไปมา 

ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 ม.

ยาว 450 ม. สูงโดยเฉลี่ย 0.80 เมตร

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

งบประมาณและที่มา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 KPI จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

34 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.  -เพื่อปองกันปญหาน้ําทวม วางทอระบายน้ํา คสล. ขางถนน - - 1,900,000 วางทอระบายน้ํา  -ไมมีปญหาน้ําทวม กองชาง

ขางถนนอรุณประเสริฐ (จากถนน ในเขตเทศบาล อรุณประเสริฐ (ถนนทางเขาวัดปาติ้ว - สวนกลาง ถนน จํานวน ในเขตเทศบาล

เขาวัดปาติ้ว-ซอนหนองบัวแดง) ซอยหนองบัวแดง) 1 สาย

ขนาด Ø 1.00 x 1 ม. ยาวรวม 583 ม

. พรอมบอพักจํานวน 52 บอพัก

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

35 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.  -เพื่อปองกันปญหาน้ําทวม วางทอระบายน้ํา คสล.  - - 1,400,000 วางทอระบายน้ํา  -ไมมีปญหาน้ําทวม กองชาง

ขางถนนอรุณประเสริฐ (จากศูนย ในเขตเทศบาล  ขางถนนอรุณประเสริฐ สวนกลาง ถนน จํานวน ในเขตเทศบาล

อปพร.-รองคอม) (จากศูนย อปพร.-รองคอม) 1 สาย

 ขนาด Ø 1.00 x 1 ม. ยาวรวม 459 ม. 

พรอมบอพักจํานวน 42 บอพัก

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

36 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.  -เพื่อปองกันปญหาน้ําทวม วางทอระบายน้ํา ถนนเทศบาล 4 - - 396,000 วางทอระบายน้ํา  -ไมมีปญหาน้ําทวม กองชาง

ถนนเทศบาล 4 ในเขตเทศบาล  ขนาด Ø 0.60 x 1 ม. ยาวรวม 220 ม. ถนน จํานวน ในเขตเทศบาล

พรอมบอพักจํานวน 11บอพัก 1 สาย

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

37 โครงการวางทอระบายน้ํา  -เพื่อปองกันปญหาน้ําทวม วางทอระบายถนนเทศบาล 5 - - 720,000 วางทอระบายน้ํา  -ไมมีปญหาน้ําทวม กองชาง

ถนนเทศบาล5 ในเขตเทศบาล  ขนาด Ø 0.60 x 1 ม. ยาวรวม 400 ม. ถนน จํานวน ในเขตเทศบาล

พรอมบอพักจํานวน 36 บอพัก 1 สาย
(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

38 โครงการขยายไลทาง  -เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาล  ขยายไหลทาง ซอยเทศบาล 4 - - 220,000 ขยายไหลทาง  ประชาชนในเขตเทศบาล กองชาง

ซอยเทศบาล 4  หมูที่ 4,12 มีถนนสําหรับใชคมนาคมไดอยาง  หมูที่ 4,12 ขนาดพ้ืนที่รวม 400 ตรม. จํานวน 1 สาย  ไดรับความสะดวกในการ

สะดวก รวดเร็ว (ตามแบบแปลน ทต.ปาติ้วกําหนด)  สัญจรไปมา 

 -ถนนในเขตเทศบาลเปนถนน  -ถนนในเขตเทศบาลเปน

ปลอดฝุนและไดมาตรฐาน ถนนปลอดฝุนและไดมาตรฐาน

งบประมาณและที่มา

40



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 KPI จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

39 โครงการกอสรางปายเขตเทศบาล เพื่อบอกเขตเริ่มตนสิ้นสุดของ กอสรางปายเขตเทศบาล จํานวน - - 350,000 กอสรางปาย ประชาชนและผูคนที่ กองชาง

เทศบาลตําบลปาติ้ว 2  ปาย เขตเทศบาล สัญจรไปมา

(ตามแบบแปลน ทต.ปาติ้วกําหนด) ทราบถึงเขตพื้นที่เทศบาล

40 โครงการกอสรางตอเติมอาคาร เพื่อใหอาคารสํานักงานเทศบาลมี กอสรางตอเติมอาคารสํานักงาน -  - 1,900,000 ตอเติมอาคาร ประชาชนไดรับความ กองชาง

สํานักงานเทศบาลตําบลปาติ้ว พื้นที่ในการบริการประชาชน เทศบาล(ตามแบบแปลน สะดวกในการติดตอ

เพิ่มข้ึน ทต.ปาติ้วกําหนด) กับทางราชการ

41 โครงการกอสรางถนนลาดยางทับ  -เพื่อปรับปรุงถนนเทศบาล กอสรางถนนลาดยางทับคอนกรีต - - 2,100,000 กอสรางถนน  -ประชาชนมีเสนทางการ กองชาง

คอนกรีต  ซอยเทศบาล 8 เพื่อใหประชาชนมีเสนทางการ ซอยเทศบาล 8 (ทางเขา อบต.โพธไทร สวนกลาง / ลาดยาง 1สาย คมนาคมที่สะดวกขึ้น กรมทาง

(ทางเขาอบต.โพธิ์ไทร) คมนาคมที่สะดวกขึ้น ขนาดผิวจราจรกวาง 7.00 ม. กรมทางหลวง  -เทศบาลมีถนนที่ได หลวงชนบท

 -เทศบาลมีถนนที่ไดมาตรฐาน ยาว 1,000 ม. ชนบท มาตรฐานเปนถนน

เปนถนนปลอดผุน (ตามแบบแปลน ทต.ปาติ้วกําหนด) ปลอดฝุน

42 โครงการกอสรางทอเหล่ียม คสล. เพื่อแกไขปญหาการคมนาคม กอสรางทอเหล่ียม คสล. ลําหวย - - 400,000 กอสราง การคมนาคมขนสงผล กองชาง

ลําหวยวังกะละ ม. 12 ต.โพธิ์ไทร ขนสงใหกับเกษตรกร วังกะละ ม. 12 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว สวนกลาง/อบจ. ทอเหล่ียม ผลิตทางการเกษตร

 อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร จ.ยโสธร  ขนาด 1.80 X 1.80 ม. คสล. และการสัญจรไปมา

(ไปบานหนองสําโรง ม.8 จํานวน 4 ชองทาง ขนาดผิวจราจร มีความสะดวกรวดเร็ว

ต.โคกนาโก) กวาง 7.00 ม. มากยิ่งขึ้น

(ตามแบบแปลน ทต.ปาติ้วกําหนด)

43 โครงการกอสรางอาคารเอนก เพื่อเปนสถานที่ในการจัดกิจกรรม กอสรางอาคารเอนกประสงค  - - 1,800,000 กอสราง เทศบาลมีอาคารเอนก กองชาง

ประสงค ตางๆของเทศบาลตําบลปาติ้ว จํานวน  1  หลัง สวนกลาง อาคาร 1 หลัง ประสงคสําหรับจัด สวนกลาง

(ตามแบบแปลน ทต.ปาติ้วกําหนด) กิจกรรมตางๆ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 KPI จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

44 จัดหารถตักหนาขุดหลัง เพื่อใชในงานโครงสรางพื้นฐาน  -รถตักหนาขุดหลัง 1 คัน - - 3,000,000 จัดซื้อรถ การบริการสาธารณะใน กองชาง

และการบริการสารธารณะ ตักหนาขุดหลัง เขตเทศบาลมีความรวดเร็ว

ยิ่งขึ้น

45 โครงการกอสรางถนน คสล.  -เพ่ือใหประชาชนในเขตเทศบาล กอสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 18 - - 2,640,000 กอสรางถนน  ประชาชนในเขตเทศบาล กองชาง

ซอยเทศบาล 18 มีถนนสําหรับใชคมนาคมไดอยาง ขนาดกวาง 5.00 ม. จรดบานโพธิญาณ สวนกลาง  คสล.  ไดรับความสะดวกในการ

สะดวก รวดเร็ว ยาว1,200 เมตร  หนา 0.15 เมตร จํานวน 1 สาย  สัญจรไปมา 

 -ถนนในเขตเทศบาลเปนถนน (ตามแบบแปลน ทต.ปาติ้วกําหนด)  -ถนนในเขตเทศบาลเปน

ปลอดฝุนและไดมาตรฐาน ถนนปลอดฝุนและ

ไดมาตรฐาน

46 โครงการกอสรางถนน คสล.  -เพ่ือใหประชาชนในเขตเทศบาล กอสราง  ถนน  คสล.ซอยเทศบาล 11 - - 1,200,000 กอสรางถนน  ประชาชนในเขตเทศบาล กองชาง

ซอยเทศบาล 11 มีถนนสําหรับใชคมนาคมไดอยาง ม. 4 กวาง5.00 ม.ยาว 445 ม. สวนกลาง  คสล.  ไดรับความสะดวกในการ

สะดวก รวดเร็ว หนา 0.15 ม. จํานวน 1 สาย  สัญจรไปมา 

 -ถนนในเขตเทศบาลเปนถนน (ตามแบบแปลน ทต.ปาติ้วกําหนด)  -ถนนในเขตเทศบาลเปน

ปลอดฝุนและไดมาตรฐาน ถนนปลอดฝุนและ

ไดมาตรฐาน

47 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม คสล. เพื่อแกไขปญหาการคมนาคม กอสรางทอเหลี่ยม คสล. ลําหวย - - 400,000 กอสราง การคมนาคมขนสงผล กองชาง

ลําหวยวังกะละ ม. 5 ต.โพธิ์ไทร ขนสงใหกับเกษตรกร วังกะละ ม. 5 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว สวนกลาง/อบจ. ทอเหลี่ยม ผลิตทางการเกษตร สวนกลาง

 อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร จ.ยโสธร (ไปบานทรัพยเจริญ ต.โพธิ์ไทร) คสล. และการสัญจรไปมา อบจ.

(ไปบานทรัพยเจริญ)  ขนาด 1.80 X 1.80 ม. จํานวน 4 มีความสะดวกรวดเร็ว

ชองทางขนาดผิวจราจร  กวาง 7.00 ม. มากยิ่งขึ้น

(ตามแบบแปลน ทต.ปาติ้วกําหนด)

งบประมาณ 326,000.-บาท

สวนกลาง/อบจ.
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ยุทธศาสตรการพัฒนา การรักษาความสงบเรียบรอยและการปองกันสาธารณภัย

แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 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

 - รวมกับหนวยงานตางๆในอําเภอปาติ้ว 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. (10,000) และประชาชน  รักความสามัคคีในหมู

จํานวน 80 คน ทั่วไปเห็นความ  คณะมีความพรอมในการ

 - คัดเลือกสมาชิก อปพร. สําคัญของ อปพร.  ปฏิบัติหนาที่ สามารถ

ดีเดน เรียปฏิบัติหนาที่ไดตลอด

เวลา เม่ือมีเหตุฉุกเฉิน

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

 ปองกันและแกไขปญหาภัยแลง ปองกันและแกไขปญหาภัยแลง เทศบาล (82,000) ไดรับการแกไข มีนํ้าใชอยางเพียงพอ

 -จัดหาปมน้ําและถังน้ําเพื่อ

กักเก็บน้ํา

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

ของ อปพร. ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ดูงาน (120,000) อปพร.มีความรู มีความรูเกียวกับเกี่ยวกับ

ใหมีความรูมากยิ่งขึ้น  - เจาหนาที่และ อปพร. เขา เกี่ยวกับการ การปองกันภัยตางๆ

รวมโครงการจํานวน 80 คน ปองกันภัยตางๆ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็ง ของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท.จังหวัดยโสธร  ที่ 3  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและสรางความเปนธรรมในสังคม

งบประมาณและที่มา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 KPI จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

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

บรรเทาภัยหนาว ใหแกประชาชนภายในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว (99,840) ชวยเหลืออยาง อยางทั่วถึงและพัฒนา

ทั่วถึง คุณภาพชีวิต

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

น้ําทวมขังในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาล  -จัดหากระสอบทรายทําเปน (39,200) ทวมขังในเขต ในเขตเทศบาล

แนวกั้น เทศบาล

7 โครงการฝกทบทวน อปพร.  - เพื่อฝกอบรม/ทบทวน อปพร. อปพร. เทศบาลตําบลปาต้ิว  100,000 100,000 100,000 อปพร.มีความ  อปพร. ฯ มี สํานักปลัดฯ

เทศบาลตําบลปาต้ิว ใหมีความรูความเขาใจในการ จํานวน 80 คน  จํานวน 3 วัน (131,800) พรอมในการ มีความพรอมในการ-

ปฏิบัติปองกันฯ ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานอยูเสมอ

8 โครงการกอสรางอาคารปองกัน เพื่อกอสรางอาคารปองกัน กอสรางอาคารปองกัน 9,500,000   1  หลัง เทศบาลมีอาคารปองกันฯ กองชาง

และบรรเทาสาธารณภัย และบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 หลัง สวนกลาง เพื่อใหบริการประชาชน สป.

เทศบาลตําบลปาต้ิว เทศบาลตําบลปาต้ิว

9 จัดหาครุภัณฑเคร่ืองดับเพลิง เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน จัดหาวงลอสําหรับติดต้ังบน - - 30,000 สามารถชวยเหลือ สามารถชวยเหลือ สํานักปลัดฯ

เพื่อติดต้ังประจํารถบรรทุกน้ําของเทศบาล ระบรรน้ํา ผูประสบภัยได ผูประสบภัยได

ทันทวงที ทันทวงที

งบประมาณและที่มา
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แนวทางการพัฒนา การรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 KPI จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

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

เทศบาล รอยของยานยนตในเขตเทศบาล ตางๆ (40,013) ลดลงในเขต เปนระเบียบเรียบรอย 

เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในชีวิตและ -ติดตั้งไฟโซลาเซลลตามจุดเสี่ยง เทศบาล และปลอดภัย

ทรัพยสิน -จัดหาวัสดุอุปกรณดานการ

จราจรเพิ่มเติมเชน  แผงเหล็ก

กรวยจราจร  แผงไฟวาบ

 

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

สงบเรียบรอยในงานประเพณีบุญ สงบเรียบรอยในงานประเพณีบุญเดือนสาม ปฎิบัติหนาที่รักษาความสงบ (15,000) ทะเลาะวิวาท ในชีวิตและทรัพยสิน สํานักปลัดฯ

เดือนสาม เรียบรอย จํานวน 2 คืน ในงานประเพณี

3 โครงการตั้งจุดตรวจและบริการ  -เพื่อตั้งจุดตรวจและบริการ  -ตั้งจุดตรวจและบริการ 25,000      25,000     25,000     ไมมีหรืออุบัติเหตุ ไมเกิดอุบัติเหตุในชวง สํานักปลัดฯ

ประชาชนชวงเทศกาลปใหม  ประชาชนชวงเทศกาลปใหม  ประชาชน บริเวณปอมยามหนา (25,000) ลดลงในชวง เทศกาลปใหม

ร.ร.ปาติ้วรมโพธาภินันทนุกูล เทศกาลปใหม

 -อปพร.ปฏิบัติหนาที่ประจํา

จุดตรวจ

4 โครงการตั้งจุดตรวจและบริการ  - เพื่อตั้งจุดตรวจและบริการ  -ตั้งจุดตรวจและบริการ 25,000      25,000     25,000     ไมมีหรืออุบัติเหตุ ไมเกิดอุบัติเหตุในชวง สํานักปลัดฯ

ประชาชนชวงเทศกาลสงกรานต  ประชาชนชวงเทศกาลสงกรานต  ประชาชน บริเวณปอมยามหนา (23,347) ลดลงในชวง เทศกาลสงกรานต

ร.ร.ปาติ้วรมโพธาภินันทนุกูล เทศกาลสงกรานต

 -อปพร.ปฏิบัติหนาที่ประจํา

จุดตรวจ

งบประมาณและที่มา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 KPI จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน  -จัดเวรยามเตรียมรับผูปวยฉุกเฉิน จัดหา  -ใหบริการการแพทยฉุกเฉิน 20,000      20,000     20,000     ประชาชนไดรับ ประชาชนไดรับบริการ สํานักปลัดฯ

อุปกรณในการกูชีพ บริการรวดเร็ว ไดรวดเร็ว

6 จัดหาครุภัณฑการแพทย เครื่องชวย เพื่อใชสําหรับรถกูชีพกูภัยของ เครื่องชวยหายใจ(ถังออกซิเจน) 9,000 - - มีเครื่องมือในการ การบริการกูชีพกูภัยของ สํานักปลัดฯ

หายใจ (ถังออกซิเจน) ขนาด 1.5 คิว เทศบาลตําบลปาต้ิว ขนาด 1.5 คิว จํานวน 1 ถัง ชวยเหลือคนไข เทศบาลไดมาตรฐาน

7 จัดหาไฟหยุดตรวจแบบแบตเตอรี่/ไฟฟา เพื่อจัดหาไฟหยุดตรวจแบบแบตเตอรี่/ไฟฟา จัดหาไฟหยุดตรวจแบบ - - 16,500 มีอุปกรณในการ มีอุปกรณในการ สํานักปลัดฯ

แบตเตอรี่/ไฟฟา ปฏิบัติงานท่ี ปฏิบัติงานท่ี

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพ

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตรการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว

แนวทางการพัฒนาการสงเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 KPI จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางแหลงผลิตพลังงาน เพื่อกอสรางแหลงผลิตพลังงาน กอสรางแหลงผลิตพลังงาน - 20,000,000 500,000 กอสรางแหลง มีแหลงพลังงาน กองชาง

แสงอาทิตย(โซลาเซลล) แสงอาทิตย(โซลาเซลล) แสงอทิตย(โซลาเซลล) สวนอื่น ผลิตพลังงาน แสงอาทิตยในเขต

แสงอาทิตย เทศบาล

1 แหง
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการคาการทองเที่ยว/ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็ง ของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท.จังหวัดยโสธร  ที่ 4 สงเสริมภาคการเกษตร การเศรษฐกิจ การลงทุนในสังคม

ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท.จังหวัดยโสธร  ที่ 2 การสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรม ประเพณีและการทองเที่ยว

งบประมาณและที่มา



แนวทางการพัฒนาการสงเสริมทองเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 KPI จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดทําเอกสารแนะนําแหลงทองเท่ียวใน เพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ยว จัดทําแผนพับโปสเตอรแนะนํา 20,000 20,000 20,000 เอกสาร เพื่อประชาสัมพันธ กองการศึกษา

ทองถิ่น ในทองถิ่น สถานท่ีทองเท่ียวในทองถิ่น แนะนํา การทองเที่ยวและ

และงานประเพณีตางๆ แหลงทองเท่ียว งานประเพณีตางๆ

2 โครงการประชาสัมพันธกิจกรรม/ เพื่อประชาสัมพันธกิจกรรม/ จัดทําปาย/แผนพับ 50,000 50,000 50,000 ปายประชาสัม- ประชาชนท่ัวไปไดรับ สํานักปลัดฯ

งานประเพณี/วัฒนธรรมทองถิ่น/ งานประเพณีและวัฒนธรรม ประชาสัมพันธ กิจกรรม/ พันธตางๆ ทราบถึงกิจกรรม

รวมถึงประชาสัมพันธหนวนงาน และประชาสัมพันธหนวยงาน งานประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่น ที่เทศบาล งานประเพณี

เทศบาลตําบลปาติ้ว เทศบาลตําบลปาติ้ว ใหเปนที่รูจัก รวมถึงประชาสัมพันธหนวยงาน จัดทํา วัฒนธรรมทองถิ่น

ของคนทั่วไป เทศบาลตําบลปาติ้ว ที่เทศบาลไดดําเนิน

การ

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนา สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 KPI จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1  โครงการกําจัดขยะมูลฝอยและ เพื่อใหชุมชนมีสภาพแวดลอม มีที่ฝงกลบขยะที่ถูก 100,000 100,000 100,000 ชุมชนในเขต  ชุมชนในเขตเทศบาลมีสภาพ กองสาธารณสุข

 สิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาล ที่ดีสะอาด ปราศจากขยะมูลฝอย สุขาภิบาล (71,000) เทศบาลมีสภาพ  แวดลอมที่สะอาด ปราศจาก (โครงการตอเนื่อง)

 และสิ่งปฏิกูล แวดลอมที่สะอาด  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ปราศจากขยะ

มูลฝอยและ

สิ่งปฏิกูล

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ  - เพื่อเปนการปลูกฝงใหประชาชน ประชาชนในเขตเทศบาลและ 10,000 10,000 10,000 ชุมชนในเขต ชุมชนในเขตเทศบาลมีสภาพ กองสาธารณสุข

เครือขายเฝาระวังสิ่งแวดลอม ในเขต ทต.ปาติ้ว ชวยกันอนุรักษ ภาคีเครือขายทุกภาคสวน เทศบาลมีสภาพ แวดลอมที่ดี 

สิ่งแวดลอม แวดลอมที่ดี

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  อนุรักษฟนฟู พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท.จังหวัดยโสธร  ที่  6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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แนวทางการพัฒนา เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดลอม ลดปริมาณขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวมทั้งมลพิษตาง ๆ 

เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 KPI จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขุดลอกทอระบายน้ํา เพื่อใหทองถิ่นมีสภาพแวดลอมที่ดี ขุดลอกทอระบายน้ําในชุมชน 30,000 30,000 30,000 ทอระบายน้ํา ทอระบายน้ํา  กองสาธารณสุขฯ

ในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาล ไมเนาเสียและ ไมเนาเสียและ

สงกลิ่นเหม็น สงกลิ่นเหม็น

2 โครงการสงเสริมการติดตั้ง เพื่อใหชุมชนมีสภาพแวดลอมที่ดี  - กอสราง บอดักไขมัน 30,000 30,000 30,000 ชุมชนในเขต  ชุมชนหรือสถานประกอบการ  กองสาธารณสุขฯ

บอดักไขมันในสถานประกอบการ สะอาด ปราศจากมลพิษ สถานผูประกอบการตาง ๆ เทศบาลมีสภาพ  มีสภาพแวดลอมที่ดี ปราศจาก

 และสิ่งปฏิกูลตาง ๆ  แวดลอมที่ดี  มลพิษและสิ่งปฏิกูลตาง ๆ

ปราศจากมลพิษ

3 โครงการจัดหาครุภัณฑ เพื่อใหมีครุภัณฑเพียงพอแก จัดซื้อครุภัณฑงานบาน 100,000 100,000 100,000 มีครุภัณฑ มีครุภัณฑที่ทันสมัยเพียงพอ  กองชาง

งานบานงานครัว การปฏิบัติงาน งานครัว   ที่จําเปนในการ เพียงพอแกการ แกการปฏิบัติงาน  กองสาธารณสุขฯ

ปฏิบัติงาน เชน ปฏิบัติงาน

 เครื่องตัดหญา /ถังขยะ

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

มีความสะอาดและปลอดภัย จํานวน 6 ชุมชน เทศบาลเปน ชุมชนนาอยู

ชุมชนนาอยู

5 โครงการดูแลสวนสาธารณะ เพื่อใหสวนสาธารณะในเขตเทศบาล สวนสาธารณะในเขต 100,000 100,000 100,000 สวนสาธารณะมี สวนสาธารณะในเขตเทศบาล กองชาง

มีความสะอาดและสวยงาม เทศบาล ความสะอาด มีความสะอาดและสวยงาม

เปนสถานที่พักผอนหยอนใจ สวยงาม เปนสถานที่พักผอนหยอนใจ

และออกกําลังกาย และออกกําลังกาย
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค



เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 KPI จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6 จัดหาเคร่ืองยนตสําหรับ เพื่อทดแทนเครื่องยนตเดิมที่ชํารุด เครื่องยนตาสําหรับรถ 50,000 - - เทศบาลมีรถ การปฏิบัติงานเปนไป กองชาง

รถอเนกประสงค ไมสามารถซอมแซมได อเนกประสงคจํานวน  เครื่อง อเนกประสงค ดวยความรวดเร็ว

ใชบริการ

ประชาชน

7 โครงการกอสรางบอบําบัดน้ํา เพื่อบําบัดน้ําเสียกอนระบายลง กอสรางบอบําบัดน้ําเสีย - 200,000 - น้ําในแมน้ํา มีการบําบัดน้ําเสียกอนระบายลง กองชาง

เสีย แมน้ําลําคลอง จํานวน 1 บอ ลําคลองไม แมน้ําลําคลอง กองสาธาฯ

เนาเสีย

8 จัดหาครุภัณฑยานพาหนะ  -เพื่อจัดหาเครื่องบดอัด-ยอยกิ่งไม จัดหาเคร่ืองบด-ยอยกิ่งไม - 100,000 - เทศบาลมีการ เทศบาลมีการบริหารจัดการ กองชาง

และขนสง จํานวน 1 เครื่อง บริหารจัดการ ขยะอยางมีประสิทธิภาพ

ขยะอยางมี

ประสิทธิภาพ

9 โครงการจัดหาเตาเผาขยะมูลฝอย  ทองถิ่นมีอุปกรณกําจัดขยะ-  - ซื้อเตาเผาขยะ ขนาด - 18,000,000 - เทศบาลสามารถ  ทองถิ่นสามารถกําจัดขยะ  กองสาธารณสุข

 มูลฝอยที่ไดมาตรฐานและมี  ไมเกิน  15 ลูกบาศกเมตร (สวนกลาง,อบจ.) กําจัดขยะ  มูลฝอยไดอยางมี       เทศบาล

 ประสิทธิภาพ ตอวัน  จํานวน 1 เตา ไดอยางมี  ประสิทธิภาพสภาพ   อบต.ในเขตพื้นที่

ประสิทธิภาพ แวดลอมปราศจากมลพิษ

วัตถุประสงค
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 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

แนวทางการพัฒนา อนุรักษ ฟนฟูจารีตประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 KPI จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

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

ลอยกระทง วัฒนธรรมอันดีงามของไทย  - มหรสพ ประกวดกระทง (54,000)  ในการอนุรักษประเพณี  ในการอนุรักษประเพณี  (โครงการ

ใหคงอยูสืบไป  - การละเลนพื้นบาน  ใหคงอยูสืบไป  ใหคงอยูสืบไป ตอเนื่อง)

ฯลฯ

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

บุญมหาชาติ(บุญผะเหวด) ของทองถิ่น วัดบูรพาปาติ้ว (60,000) อันดีงามของทองถิ่น ดีงามของทองถิ่น  (โครงการ

ใหคงอยูตลอดไป ใหคงอยูตลอดไป ตอเนื่อง)

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

หลักเมืองและรดน้ําขอพร วัฒนธรรมอันดีงามของไทย  - สรงน้ําศาลหลักเมืองและ (40,000) อนุรักษประเพณีอันดีงาม อนุรักษประเพณีอันดีงาม  (โครงการ

ผูสูงอายุ ใหคงอยูสืบไป   พิธีรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ และเกิดความเปนสิริมงคล และเกิดความเปนสิริมงคล ตอเนื่อง)

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

ปดทองรอยพระพุทธบาทจําลอง วัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยมีกิจกรรมดังนี้ (470,000) มีสวนรวมในการสืบทอด มีสวนรวมในการสืบทอด  (โครงการ

และปดทองรูปเหมือนหลวงปู ใหคงอยูสืบไป  - จัดกิจกรรมประกวดภาพ/ งานประเพณีของทองถิ่น งานประเพณีของทองถิ่น ตอเนื่อง)

โพธาภินันทนุกูล(บุญเดือนสาม)  ประกวดเหรียญหลวงปูโพธา/

 กอสรางรูปเหมือนหุนขี้ผึ้ง

 -การจัดหามหรสพ
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการคาการทองเที่ยว

ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท.จังหวัดยโสธร  ที่ 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการทองเที่ยว



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 KPI จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

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

บุญบ้ังไฟ ทองถิ่นไหคงอยูสืบไป (350,000) การอนุรักษประเพณีทองถิ่น การอนุรักษประเพณีทองถิ่น  (โครงการ

ตอเนื่อง)

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

แหเทียนพรรษา กิจกรรมในวันสําคัญทาง (139,000) ประชาชนมีสวนรวมในการ ประชาชนมีสวนรวมในการ  (โครงการ

ศาสนา  สืบทอดพระพุทธศาสนา  สืบทอดพระพุทธศาสนา ตอเนื่อง)

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

อันดีของทองถิ่น ทางพระพุทธศาสนา (30,000) อนุรักษและสืบสานตอไป อนุรักษและสืบสานตอไป

งานประเพณีของทองถิ่น งานประเพณีของทองถิ่น

8 โครงการรวมสืบสานงานประเพณี เพื่อรวมสืบสานงานประเพณี อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ 5,000 5,000 5,000 งานประเพณีบุญบั้งไฟ งานประเพณีบุญบั้งไฟ กองการศึกษาฯ

ทองถิ่นจังหวัดยโสธร บุญบ้ังไฟจังหวัดยโสธร ปาติ้ว  ในการจัดทําขบวนแห (5,000) จังหวัดยโสธรไดรับการ จังหวัดยโสธรไดรับการ

บั้งเขารวมงานประเพณีบุญ สืบสานใหคงอยูสืบไป สืบสานใหคงอยูสืบไป

บั้งไฟจังหวัดยโสธร

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

การไหวและบวงสรวงปูตาของ อันดีใหคงอยูสืบไป เทศบาลตําบลปาติ้ว ประเพณีไหวปูตา ประเพณีไหวปูตา

ทองถิ่น

10 โครงการกอสรางศาลหลักบาน ม.4 เพื่อกอสรางศาลหลักบาน ม.4 กอสรางศาลหลักบาน ม.4 (ตามแบบแปลน100,000 - - กอสรางศาล ประชาชนในเขตเทศบาล กองชาง/

เทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด) หลักบาน ม.4 มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปนที่ยึด สป

เหนี่ยวจิตใจ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 KPI จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการกอสรางศาลหลักเมือง เพื่อกอสรางศาลหลักเมือง กอสรางศาลหลักเมือง(ตามแบบแปลน - 3,500,000 - กอสรางศาล ประชาชนในเขตเทศบาล สวนกลาง/

เทศบาลตําบลปาติ้ว เทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด) สวนกลาง หลักเมือง 1 มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปนที่ยึด อบจ.

หลัง เหนี่ยวจิตใจ

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

 สถานใหเกิดความสวยงาม ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด ศาลหลักเมือง  บูรณะใหสวยงามอยูเสมอ

 จํานวน 1 แหง

(ตามแบบแปลน ทต.ปาติ้วกําหนด)
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ยุทธศาสตรการพัฒนา การบริหารจัดการองคกร การปกครองและบุคลากรทองถิ่น 
แนวทางการพัฒนา สรางระบบบริหารจัดการองคกรที่ดี มีประสิทธิภาพ โปรงใส ปตรวจสอบได ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคลากรมีคุณภาพ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 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 (25,000) จัดกิจกรรมรวม อนุรักษประเพณีอันดีงาม

วันข้ึนปใหม ทําบุญตักบาตร และเกิดความเปนสิริมงคล

ในวันขึ้นปหม เพื่อใหสาธารณชนไดเห็น

ความสําคัญขององคกร

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

ปฏิบัติงานเพื่อประชาชนของ  -กิจกรรมอานสารวันเทศบาล (10,000) 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 (40,000) จัดกิจกรรม ความจงรักภักดีที่มีตอ

พระนางเจาสิริกิตพระบรม  -ปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ เทิดพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย

ราชินีนารถ

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

วันปยะมหาราช ของ ร.5  ที่ทรงบําเพ็ญพระราช  -จัดสถานที่พรอมประดับตกแตง (10,000) 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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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 (30,000) ดําเนินการ ภารกิจและเกิดความสามัคคี

ตามนโยบาย ในหมูคณะ

ของรัฐบาล

และจังหวัด

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

ออกถึงความจงรักภักดีแด พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (88,164) จัดกิจกรรม ความรัก ความสามัคคีของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เทิดพระเกียรติ ประชาชนในพื้นที่ และไดแสดง

พระบาทสมเด็จ ถึงความจงรักภักดีแดพระบาท

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

ปกปองสถาบันพระมหากษัตริย เพื่อเปนคาใชจายในการจัดสถานที่ (75,360) ความสําคัญ ของสถาบันสําคัญของชาติ

และพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค และวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการ ของสถาบันชาติ ประกอบดวยสถาบันชาติ

ซึ่งเปนสถาบันสําคัญของชาติ ดําเนินงาน ศาสนาและ ศาสนาพระมหากษัตริย
สมควรที่จะเทิดทูนไวเหนือหัว พระมหากษัตริย
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9 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานของ เพื่อเปดโลกทัศนและเพิ่มประ  - ฝกอบรม/ทัศนศึกษาดูงาน 150,000 150,000 150,000 เทศบาลมีการ คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ  สป.

คณะผูบริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล สิทธิภาพในปฏิบัติงาน ของ ใหกับคณณะผูบริหารและสมาชิก (129,650) 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 (277,350) จัดฝกอบรมใหกับ ทุกระดับมีประสิทธิภาพ

สรางความสัมพันธและการ การอบรมอยางพรอมเพรียงกัน พนักงานเทศบาล มากขึ้น สามารถทํางานได

บูรณาการระหวางทุกหนวยงาน และพนักงานจาง ตามเปาหมาย 

กับผูบริหาร สรางความเขาใจ ของเทศบาล

และการประสานงานที่ดีตอกัน

11 โครงการบริการศูนยรวมขอมูลขาวสาร เพื่อเปนคาใชจายในการจางเหมา เพื่อเปนสถานที่กลาง เพื่อเปนศูนย 30,000 30,000 30,000 อปท.ในเขต การจัดซื้อจัดจางขององคกร สป

การจัดซื้อจัดจาง ของ อปท. ระดับอําเภอ บริการทําความสะอาดดูแลศูนย รวมขาวสารการจัดซื้อจัดจางและเปน (25,000) พื้นที่ อ.ปาติ้ว ปกครองสวนทองถิ่นในเขต

การเชาเครื่องถายเอกสาร  จัดหาวัสดุ สถานที่สําหรับใชในการรับซอง มีศูนยรวมขอมูลขาว อําเภอปาติ้วมีความโปรงใส

ครุภัณฑที่จําเปนแกการปฏิบัติงาน เปดซอง และพิจารณาผลการจัดซื้อ สารการจัดซื้อจัดจาง ตรวจสอบได

ของเจาหนาที่ฯลฯ จัดจาง ของ อปท.ในเขตพื้นที่

อําเภอปาติ้ว

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

พื้นที่สีเขียว เขามามีสวนรวมในการแกภาวะ เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกตนไม (29,700) เพิ่มพื้นที่สีเขียว ประชาชนทั่วไป มีสวนรวมใน

โลกรอนโดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขต ลดภาวะโลกรอน ในเขตเทศบาล โครงการฯ ใหความสําคัญ

ชุมชน กับสิ่งแวดลอม

13 จัดหาพวงมาลัย  ชอดอกไม เพื่อจัดหาพวงมาลัย  ชอดอกไม จัดหาพวงมาลัย  ชอดอกไม 5,000 5,000 5,000 เทศบาลมีการจัดหา จัดหาพวงมาลัย  ชอดอกไม 
กระเชาดอกไม และพวงมาลา ฯลฯ กระเชาดอกไม และพวงมาลา ฯลฯ กระเชาดอกไม และพวงมาลา ฯลฯ พวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา ฯลฯ

สําหรับผูทรงเกียรติ สําหรับผูทรงเกียรติ
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14 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

15 โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษี เพื่อควบคุมการชําระภาษีที่เปน จัดทําฐานขอมูลแผนที่ภาษี 200,000 200,000 200,000 เทศบาลมีการจัด เทศบาลมีการจัดเก็บภาษี กองคลัง

และทะเบียนทรัพยสิน ระบบและมีประสิทธิภาพใน และทะเบียนทรัพยสินถูกตอง เก็บภาษีอยาง อยางเปนระบบเทศบาลมี

การจัดเก็บภาษีเทศบาลมี ตรงตามความเปนจริงและ เปนระบบ รายไดเพิ่มมากขึ้น

รายไดเพิ่มมากขึ้น เปนปจจุบัน

16 กิจกรรมประชาสัมพันธการ เพื่อเปนการประชาสัมพันธ ประชาชนในเขตเทศบาลตําบล 40,000 40,000 40,000 ผูมีหนาที่เสียภาษี ประชาชนผูมีหนาที่เสียภาษี กองคลัง

จัดเก็บรายได และสรางแรงจูงใจใหประชาชน ปาติ้วที่มีหนาที่เสียภาษี (22,770) มาชําระภาษีภายใน มาชําระภาษีภายในกําหนด

มาชําระภาษีภายในกําหนด กําหนด และเทศบาลมีรายไดเพิ่มขึ้น

17 โครงการภาษีพบประชาชนและ เพื่อใหผูมีหนาที่เสียภาษีได ประชาชนไดรับความสะดวก 30,000 30,000 30,000 เทศบาลมีรายได ประชาชนในเขตเทศบาล กองคลัง

รับชําระภาษีเคลื่อนที่ รับความสะดวกในการชําระ รวดเร็วในการชําระภาษีและ (10,075) จากการจัดเก็บ ไดรับความสะดวก รวดเร็ว 

ภาษีและคาธรรมเนียมใบ พนักงานเทศบาลกับประชาชน ภาษีเพิ่มขึ้น ในการชําระภาษีและมี

อนุญาตและประชาชนมีความ มีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน รายไดเพิ่มมากขึ้น

เขาใจถึงหนาที่ของการชําระ

ภาษีคาธรรมเนียมใบอนุญาต

18 โครงการอบรมผูประกอบ เพื่อใหผูประกอบการคาภายใน ผูประกอบการรูและเขาใจ 40,000 40,000 40,000 ผูประกอบการเขารับ ผูประกอบการคาในเขต กองคลัง

การคาภายในเขตเทศบาล เขตเทศบาลรูและเขาใจเกี่ยว เกี่ยวกับภาษีที่ตองชําระ (48,000) การอบรมครบทุกคน เทศบาลมีความเขาใจเกี่ยว

กับภาษีตางๆ ที่ตองชําระ กับภาษีตางๆที่ตองชําระและ
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19 โครงการพัฒนาความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว 20,000      20,000       20,000       เทศบาลสามารถ ประชาชนในเขตเทศบาลมี

ในการจัดเก็บภาษี ภาษีทองถิ่นและปรับปรุงรายได ที่มีหนาที่เสียภาษี จัดเก็บภาษีได ความสัมพันธและเกิดทัศนคติ

ครบตามเปาหมาย ที่ดีตอการชําระภาษีและ

สามารถจัดเก็บภาษีไดอยาง

มีประสิทธิภาพครบถวนตาม

เปาหมายที่วางไว

20 จัดหาครุภัณฑตางๆ เพื่อใชในการบริหาร เพื่อใหมีครุภัณฑที่เพียงพอในการ จัดซื้อครุภัณฑตาง ดังนี้ 404,200 - - เทศบาลมีเครื่องมือ เทศบาลมีเครื่องมือ

งานสํานักงานเทศบาลตําบลปาติ้ว ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 1.ครุภัณฑสํานักงาน ไดแก เครื่องใชเพียงพอ เครื่องมใชเพียงพอ

 - เกาอี้พลาสติก 100ตัวๆละ 250.- สําหรับการปฏิบัติงาน สําหรับการปฏิบัติงาน สํานักปลัดฯ

  เปนเงิน  25,000.-บาท และบริการประชาชน และบริการประชาชน

 -เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง สํานักปลัดฯ

 (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000

บีทียู จํานวน 2 เครื่องๆละ 23,000.-

เปนเงิน 46,000.-บาท

 -เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง สํานักปลัดฯ

 (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000

บีทียู จํานวน 2 เครื่องๆละ 28,000.-

เปนเงิน56,000.-บาท

 -พัดลมขนาด 16 นิ้ว จํานวน 3ตัวๆ สํานักปลัดฯ

ละ 900 บาท เปนเงิน  2,700.-บาท

 -เกาอี้ระดับ 3-6 จํานวน 1 ตัว สํานักปลัดฯ

เปนเงิน 1,400.-บาท

 -เครื่องทําลายเอกสาร (20แผน) สํานักปลัดฯ

จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 32,000.-

 -โตะหมูบูชา (โตะแทนบูชา 9 ชิ้น) กองการศึกษาฯ

จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 9,900.-บาท

 -เครื่องตัดสติ๊กเกอร 30,000.-บาท กองชาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 KPI จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

2. ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ไดแก

 -ชุดไมประชุมไรสาย (ชุดควบคุม สํานักปลัดฯ

พรอมไม 16 ตัว) เปนเงิน 57,000.-

 - ปมน้ําขนาด 400 วัตต  จํานวน สํานักปลัดฯ

1 เครื่อง เปนเงิน 25,400.-

3. ครุภัณฑคอมพิวเตอร ไดแก

 -เครื่องสํารองไฟฟาขนาด 800 VA สํานักปลัดฯ

จํานวน 1 เครื่อง 3,100.-บาท

 -เครื่องพิมพ MultiFunction ชนิด กองคลัง

 สี จํานวน 1 เครื่อง

เครื่อง เปนเงิน19,000.-บาท

 -เครื่องพิมพชนิดLaser/ ชนิด LED สํานักปลัดฯ

ขาวดํา 18 หนา/นาที 

จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 3,700.-

 -คอมพิวเตอรสํานักงาน 1 เครื่อง สํานักปลัดฯ

เปนเงิน 16,000.-บาท

4.  ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร สํานักปลัดฯ

 -กลองดิจิตอล จํานวน 1 ตัว

เปนเงิน 30,000.-บาท

5.  ครุภัณฑงานบานงานครัว

 -ตูนํ้าดื่ม(สํานักงาน) จํานวน 2 เครื่อง สํานักปลัดฯ

เปนเงิน 9,000.-บาท

6. ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง กองการศึกษาฯ

 -รถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี

แบบเกียรธรรมดา จํานวน 1 คัน

เปนเงิน  38,000.-บาท
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 แนวทางการพัฒนา สงเสริมการใหบริการหนวยงานภาครัฐ ประชาสังคมและองคกรประชาชน พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขายการเรียนรู

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 KPI จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย  -เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบ  -ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย 150,000 - - ประชาชนไดรับฟง ประชาชนในเขตเทศบาลได สป.

เสียงตามสายภายในเขตเทศบาล  -ซองแซมปรับปรุงหองประกาศขาว (49,800) ขาวสารไดอยางทั่วถึง รับฟงขาวสารไดอยางทั่วถึง

ใหสามารถรับฟงไดอยางทั่วถึง 

2  โครงการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร  เพื่อใหการบริการประชาชน  ติดตั้งระบบคอมพิวเตอรและ - - 2,000,000  ประชาชนไดรับบริการดวย สป.

 และระบบสื่อสารงานทะเบียน  ดานงานทะเบียนราษฎร  ระบบขอมูลสื่อสาร งาน  ความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย

ราษฎร  สะดวก รวดเร็ว ทันสมัยและ  ทะเบียนราษฎร จํานวน 1  และไดมาตรฐานดานงาน

  มีมาตรฐานเดียวกับสํานัก  ระบบ  ทะเบียนราษฎร

 ทะเบียนกลางและทะเบียนอื่น

 ทั่วประเทศ
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ยุทธศาสตรการพัฒนา สงเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

แนวทางการพัฒนา สงเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย กระบวนการเรียนรูตาง ๆ และการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 KPI จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1  โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  -จัดประชาคมทองถิ่นเพื่อ  - จัดทําแผนพัฒนาสามป 15,000 15,000 15,000 เทศบาลมีการ  ประชาชนมีสวนรวมแสดง  สป.

 รวบรวมปญหาความตองการ ของเทศบาลตําบลปาติ้ว (15,000) ทบทวนและจัดทํา  ความคิดเห็นรวมตัดสินใจ

ของชุมชนประกอบการจัดทํา แผนพัฒนาสามป  ในการจัดทําแผนฯ

แผนพัฒนาสามปของเทศบาล  - เทศบาลมีแผนพัฒนาเพื่อ

 - จัดทําแผนพัฒนาสามปของ เปนแนวทางในการจัดทํา

เทศบาลเพื่อเปนแนวทางในการ งบประมาณและเปนแนวทาง

พัฒนาเทศบาล ในการพัฒนาเทศบาล ตอไป

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

การจัดทําแผนชุมชน ความเขาใจในการจัดทําแผน ชุมชนโดยองคกรชุมชนและ (9,000) เทศบาลมีการ  -เทศบาลนําขอมูลในแผน กองการศึกษาฯ

ชุมชน เจาหนาที่ที่เกี่ยวของรวมกัน ทบทวนและ ชุมชนมาจัดทําแผนพัฒนา

 - เพื่อสงเสริมใหองคกรชุมชน จัดทําแผนชุมชน จัดทําแผนชุมชน ของเทศบาล

ไดมีสวนรวมในการจัดทําแผน ครบทุกชุมชน

ชุมชนของตนเอง

 - เพื่อใชเปนขอมูลในการจัดทํา

แผนพัฒนาของเทศบาล

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

ในการจัดทําแผนชุมชน ในเขตเทศบาล (18,000) เทศบาลมีการ ชุมชนเขมแข็ง

ทบทวนและ

จัดทําแผนชุมชน

ครบทุกชุมชน
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท.จังหวัดยโสธร  ที่  5 การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ มุงใหบริการแกประชาชน



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 KPI จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4  โครงการเทศบาลพบประชาชน  เพื่อใหสงเสริมใหประชาชน  - ผูนําชุมชน/หมูบาน  60,000 60,000 60,000 เทศบาลจัดกิจ  ประชาชนในเขตเทศบาล สํานักปลัดฯ
มีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น  -ประชาชนในทองถิ่น (56,500) กรรมเทศบาลพบ  มีสวนรวมในการพัฒนา

ประชาชน ทองถิ่น
ครบทุกหมูบาน/
ชุมชน

5 โครงการประชุมสัมมนาทางชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพและสงเสริม คณะกรรมการชุมชน 90,000 90,000 90,000 มีการจัดการประชุม คณะกรรมการชุมชนมีศักยภาพ สํานักปลัดฯ
เพื่อพัฒนาศักยภาพและสงเสริม การมีสวนรวมของคณะกรรมการ (52,350) เปนประจําทุกเดือน และมีสวนรวมในการพัฒนา
การมีสวนรวมของคณะกรรมการ ชุมชนในเขตเทศบาล พรอมทั้งนําปญหา ทองถิ่น
ชุมชน และขอเสนอแนะ

ของที่ประชุม
มาดําเนินการ
ไมนอยกวารอยละ
80

6 จัดหาอุปกรณจัดเก็บ Log File เพื่อจัดเก็บขอมูลการใหบริการ จัดหาอุปกรณจัดเก็บ Log File 50,000 - - มีการจัดเก็บขอมูล เทศบาลมีระบบจัดเก็บขอมูล สํานักปลัดฯ

ระบบเคร่ือขายแบบที่ 1 อินเตอรเน็ต ตามพรบ.คอมพิว ระบบเคร่ือขายแบบที่ 1 การใหบริการอินเตอร การใหบริการอินเตอรเน็ต

เตอร พ.ศ. 2550 จํานวน 1 เคร่ือง เน็ต ตาม พรบ.วาดวยการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
พ.ศ.2550
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ผ  02  บัญชีประสานโครงการพัฒนา 
 



แบบ ผ.02

หนวยงานที่

ป 2559 ป 2560 ป 2561 รวม ขอประสาน

1 โครงการกอสรางถนน คสล.ถนนเทศบาล 5 หมูที่ 5 (405 ม.) - 1,200,000 - 1,200,000 สวนกลาง,อบจ.

2 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 13 - 1,996,000 - 1,996,000 สวนกลาง

3 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 18 - - 2,640,000 2,640,000 สวนกลาง

4 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 11 - - 1,200,000 1,200,000 สวนกลาง

5 โครงการกอสรางถนน คสล. ไปภูดิน - 1,500,000 - 1,500,000 สวนกลาง

6 โครงการกอสรางถนน คสล.ถนนเทศบาล 5 หมูที่ 5 (600 ม.) - 1,950,000 - 1,950,000 สวนกลาง

7 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. ขางถนนอรุณประเสริฐ(จากถนนเขาวัด  ปาติ้ว -

 ซอยหนองบัวแดง)

- - 1,900,000 1,900,000 สวนกลาง

8 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. ขางถนนอรุณประเสริฐ (จากศูนย อปพร. - รองคอม) - - 1,400,000 1,400,000 สวนกลาง
9 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทคอนกรีตถนนในเขตเทศบาล 10,000,000 - - 10,000,000 สวนกลาง,กรมทาง

10 โครงการกอสรางถนนลาดยางทับคอนกรีต ซอยเทศบาล 8  (ทางเขา อบต.โพธิ์ไทร) - - 2,100,000 2,100,000 สวนกลาง,กรมทาง

11 โครงการกอสรางทอเหล่ียม คสล.ถนนเทศบาล 5 หมูที่ 5 ต.โพธิ์ไทร       อ.ปาติ้ว

 จ.ยโสธร (ทางไปหนองสําโรง)

300,000          - - 300,000 สวนกลาง,อบจ.

12 โครงการกอสรางทอเหล่ียม คสล.ลําหวยวังกะละ ม.12ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.

ยโสธร (ไปบานหนองสําโรง ม.8ต.โคกนาโก)

- - 400,000 326,000 สวนกลาง,อบจ.

13 โครงการกอสรางทอเหล่ียม คสล.ลําหวยวังกะละ ม.5ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว   จ.

ยโสธร (ไปบานทรัพยเจริญ)

- 400,000 500,000 สวนกลาง,อบจ.

14 โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค - - 1,800,000 1,800,000 สวนกลาง

15 ขุดลอกภูมิทัศนลําหวยวังกะละ 500,000 1,000,000 - 1,500,000

10,800,000 6,646,000 11,840,000 30,312,000

                      บัญชีประสานโครงการพัฒนาของอคกรปกครองสวนทองถิ่น
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รวมทั้งสิ้นจํานวน  15  โครงการ

โดย เทศบาลตําบลปาติ้ว 

ตามกรอบการประสาน/ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

โครงการลําดับที่
งบประมาณ



แบบ ผ.02

หนวยงานที่

ป 2559 ป 2560 ป 2561 รวม ขอประสาน

1 โครงการกอสรางศาลหลักเมือง - 3,500,000 3,500,000 สวนกลาง,อบจ.

- 3,500,000 3,500,000
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รวมท้ังสิ้นจํานวน  1  โครงการ

บัญชีประสานโครงการพัฒนาของอคกรปกครองสวนทองถ่ิน

โดย เทศบาลตําบลปาติ้ว 

ตามกรอบการประสาน/ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการทองเท่ียว

ลําดับที่ โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ.02

หนวยงานที่

ป 2559 ป 2560 ป 2561 รวม ขอประสาน

1 โครงการกอสรางอาคารศูนยการเรีนยรูเกษตรนวัตกรรมใหมเฉลิมพระ

เกียรตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
- 9,500,000 - 9,500,000 สวนกลาง,อบจ.

2 โครงการกอสรางสวนสุขภาพและปรับปรุงภูมิทัศนสระน้ําบริเวณหนา

โรงเรียนปาติ้ววิทยา
- 2,000,000 - 2,000,000 สวนกลาง,อบจ.

3 โครงการกอสรางลานกีฬาอเนกประสงค - 8,000,000 - 8,000,000 สวนกลาง,อบจ.

4 โครงการกอสรางอาคารปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เทศบาลตําบลปาติ้ว
- 9,500,000 - 9,500,000 สวนกลาง,อบจ.

5 โครงการกอสรางศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ 1,000,000 - - 1,000,000 พมจ.ยโสธร

1,000,000 29,000,000 - 30,000,000
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รวมทั้งสิ้นจํานวน 5  โครงการ

บัญชีประสานโครงการพัฒนาของอคกรปกครองสวนทองถิ่น

โดย เทศบาลตําบลปาต้ิว 

ตามกรอบการประสาน/ยุทธศาสตรที่ 3  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว และสรางความเปนธรรมในสังคม

ลําดับที่ โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ.02

หนวยงานที่

ป 2559 ป 2560 ป 2561 รวม ขอประสาน

1 โครงการกอสรางแหลงผลิตพลังงานแสงอาทิตยโซลาเซลล
- 20,000,000 500,000 20,500,000 สวนกลาง,อบจ.

20,000,000 500,000 20,500,000
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รวมท้ังสิ้นจํานวน  1  โครงการ

บัญชีประสานโครงการพัฒนาของอคกรปกครองสวนทองถ่ิน

โดย เทศบาลตําบลปาติ้ว 

ตามกรอบการประสาน/ยุทธศาสตรท่ี 4 สงเสริมภาคการเกษตร การเศรษฐกิจ การลงทุนในสังคม

ลําดับที่ โครงการ
งบประมาณ



แบบ ผ.02

หนวยงานที่

ป 2559 ป 2560 ป 2561 รวม ขอประสาน

1 โครงการจัดหาเตาเผาขยะ - 18,000,000 - 18,000,000 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



 

 

 

 

 

ผ  03  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 



ผ.03

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

1. ดานคุณภาพชีวิต
1.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในทองถิ่นใหมี

ประสิทธิภาพ คุณภาพ สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นอยางทั่วถึง

13 3,958,880 11 2,443,880 11 2,443,880

1.2 แนวทางการพัฒนาพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 8 293,000 8 10,248,000 6 248,000

1.3 แนวทางการพัฒนาสงเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข 13 366,000 14 466,000 13 366,000

1.4 แนวทางการพัฒนาดําเนินการใหมีการประกอบการท่ีถูกสุขลักษณะในสถาน

บริการผูประกอบการ ตลาดและโรงฆาสัตว

9 889,000 8 775,000 7 375,000

1.5 แนวทางการพัฒนาสงเสริมกลุมอาชีพแกประชาชน 1 30,000 1 30,000 1 30,000

1.6 แนวทางการพัฒนาการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงและสงเสริมการทําเกษตร

อินทรียปลอดสารพิษ

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

1.7 แนวทางการพัฒนาสงเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 5 1,880,000 5 1,880,000 5 1,880,000

1.8 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและการสรางชุมชนเขมแข็ง 3 1,130,000 4 210,000 2 130,000

1.9 แนวทางการพัฒนาการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน 4 160,000 4 160,000 4 160,000

รวม 59 9,036,880 59 26,042,880 52 5,962,880

2. ดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน

2.1 แนวทางการพัฒนากอสราง ปรับปรุง ขยายเขตสาธารณูปโภค  ตาง ๆ และการ

คมนาคมขนสง

15 13,628,000 21 15,017,000 16 19,426,000

รวม 15 13,628,000 21 15,017,000 16 19,426,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

  แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) เทศบาลตําบลปาต้ิว
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ยุทธศาสตรการพัฒนา

ป  2559 ป  2560 ป  2561



จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

3. ดานการรักษาความสงบเรียบรอยและการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

3.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริม สนับสนุน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 7 585,000 8 10,085,000 8 615,000

3.2 แนวทางการพัฒนาการรักษาความสงบเรียบรอย และความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

6 199,000 5 190,000 6 206,500

รวม 13 784,000 13 10,275,000 14 821,500

4. การวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว

4.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการลงทุนและการพาณิชยกรรม - - 1 20,000,000 1 500,000

4.2 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการทองเที่ยว 2 70,000 2 70,000 2 70,000

รวม 2 70,000 3 20,070,000 3 570,000

5. การบริหารจัดการ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

5.1 แนวทางการพัฒนาสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2 110,000 2 110,000 2 110,000

5.2แนวทางการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดลอมลดปริมาณขยะมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูลรวมทั้งมลพิษตาง ๆ

6 340,000 8 18,590,000 5 290,000

รวม 8 450,000 10 18,700,000 7 400,000

6. ดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

6.1 แนวทางการพัฒนาอนุรักษ ฟนฟูจารีตประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญา

ทองถิ่น

10 1,311,000 10 4,711,000 10 1,411,000

รวม 10 1,311,000 10 4,711,000 10 1,411,000

ยุทธศาสตรการพัฒนา

ป  2559 ป  2560 ป  2561
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จํานวน

โครงการ

งบประมาณ (บาท) จํานวน

โครงการ

งบประมาณ (บาท) จํานวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

7. การบริหารจัดการองคกร การปกครองและบุคลากรทองถิ่น

7.1 แนวทางการพัฒนาสรางระบบบริหารจัดการองคกรที่ดี มีประสิทธิภาพโปรงใส 

ตรวจสอบได  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคลากรมีคุณภาพ

20 1,534,200 19 1,130,000 19 1,130,000

7.2 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการใหบริการหนวยงานภาครัฐ ประชา สังคม และ

องคกรประชาชน พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขายการเรียนรู

1 150,000 - - 1 2,000,000

รวม 21 1,684,200 19 1,130,000 20 3,130,000

8. สงเสริมพัฒนาประชาธิปไตย และ กระบวนการประชาสังคม

8.1 สงเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย กระบวนการเรียนรูตาง ๆ  และการมีสวนรวม

ของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน

6 243,000 5 193,000 5 193,000

รวม 6 243,000 5 193,000 5 193,000

รวมทั้งสิ้น 134 27,207,080 140 96,138,880 127 31,914,380

หมายเหตุ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559

-  งบประมาณจากเทศบาลตําบลปาติ้ว  จํานวน  132    โครงการ  งบประมาณ  15,407,080.-บาท

-  งบประมาณจากสวนกลาง/อื่นๆ  จํานวน   4    โครงการ   งบประมาณ  11,800,000.-บาท

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560

-  งบประมาณจากเทศบาลตําบลปาติ้ว  จํานวน  127     โครงการ  งบประมาณ  17,992,880.-บาท

-  งบประมาณจากสวนกลาง/อื่นๆ  จํานวน  12     โครงการ   งบประมาณ  78,146,000.-บาท

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

-  งบประมาณจากเทศบาลตําบลปาติ้ว  จํานวน  123     โครงการ  งบประมาณ  19,574,380.-บาท

-  งบประมาณจากสวนกลาง/อื่นๆ  จํานวน   9    โครงการ   งบประมาณ  12,340,000.-บาท

ยุทธศาสตรการพัฒนา

ป  2559 ป  2560 ป  2561
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สวนที่ 4 

แนวทางการตดิตามประเมินผล 
 

4.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

            การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น เปนการติดตามและประเมินผลความ

สอดคลองและความสําเร็จของแผนพัฒนาสามปกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่เทศบาลตําบลปาติ้วไดดําเนินการตามแผนดําเนินงานวาเปนไป

ตามเปาหมายการพัฒนาที่ สอดคลองกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนที่องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นกําหนดหรือไม และโครงการพัฒนานั้นประสบความสําเร็จตามกรอบการประเมินในระดับใด โดยมี

ขั้นตอนดังนี้   

ขั้นตอนที่ 1    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

กําหนดกรอบ แนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปและแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และประเมินผลโครงการพัฒนาตามที่ไดดําเนินการ ดังนี้   

                  1.1  การกําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผน กําหนดแนวทางการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้   

                       1) ความสอดคลองของยุทธศาสตร แผน และกลยุทธที่กําหนด    

                       2) ความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อการดําเนินกิจกรรมของหนวยงาน   

                       3) ความกาวหนาของกิจกรรมที่กําหนดไวตามแผนโดยมีการติดตามผล   

                       4) ประสิทธิภาพ เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางผลผลิตกับทรัพยากรที่ใชในการ

ประเมินประสิทธิภาพ   

                       5) ประสิทธิผล เปนการศึกษาผลที่ไดรับ   

                       6)  ผลลัพธและผลผลิต เปนการประเมินผลประโยชนที่ เกิดจากการทํากิจกรรมที่มีตอ

กลุมเปาหมายที่ไดรับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม   

                       7) การประเมินผลกระทบ เปนการศึกษาผลที่ไดรับรวมยอด   

                คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจนํา

แนวทางทั้งหมดที่กําหนดมาใช หรืออาจเลือกใชในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร

การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปของเทศบาลได โดยอยางนอยตองสามารถประเมินความสอดคลองและ

สามารถวัดความสําเร็จหรือความกาวหนาของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได ทั้งนี้ 

ขึ้นอยูกับคณะกรรมการฯ จะพิจารณา   

                1.2 การกําหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจกําหนดแนวทาง ดังนี้   

                     1) การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ   
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                     2) การประเมินผลโครงการหรือการประเมินประสิทธิผล   

                     3) การประเมินผลกระทบ   

ขั้นตอนที่ 2    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นดําเนินการการ

ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิน่ ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่

กําหนดโดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา

สามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ขั้นตอนที่ 3    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นดําเนินการติดตาม

และประเมินผลโครงการพัฒนา ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได

ตั้งแตกอนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ   

ขั้นตอนที่ 4    รายงานและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

สามปและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการ

พัฒนา  ตอผูบริหารทองถิ่นเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นนําเสนอตอสภาทองถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

พรอมประกาศผลการติดตามและประเมินผลใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละ 1 ครั้ง   

ขั้นตอนที่ 5    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นอาจใหความ

เห็นชอบหรือขอเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น และโครงการพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นได   

 

4.2 ระเบียบ วิธีการติดตามและประเมินผล   

                    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น          

พ.ศ. 2548  หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอ 28, ขอ 29, ขอ 30 และขอ 31   

                  ขอ 28 ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น   

ประกอบดวย   

                           (1) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน   

                           (2) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน   

                           (3) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน   

                           (4) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน   

                           (5) ผูทรงคุณวุฒทิี่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน   

                    โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ        

อีกหนึ่งคนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ  กรรมการตามขอ 28 ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป  

และอาจไดรับการคัดเลือกอีกได   

                  ขอ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ ดังนี้   

                           (1) กําหนดแนวทาง วิธกีารในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   

                           (2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
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                           (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ

ผูบริหารทองถิ่นเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการ 

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน 

ธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน   

                           (4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

ขอ 30 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือ

รวมดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไดโดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้  

             (1)  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางขอกําหนด

ขอบขายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพื่อเสนอ

ผูบริหารทองถิ่น   

                            (2) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติขอกําหนด ขอบขายและรายละเอียดของงาน   

                            (3) หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรอืรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล   

                            (4) ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและ

ประเมินผลรายงานผลการดําเนินการซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลตอคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลเพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นตอผูบริหารทองถิ่น   

                            (5) ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการ   

พัฒนาทองถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน

อยาง นอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน   

                    ขอ 31 เพื่อประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพื่อใหการบริหารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดใหมีการติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดตามความเหมาะสม   

                   

        วิธีในการติดตามและประเมินผล มีขั้นตอนการติดตามและประเมินผลดังน้ี   

                    1.  กําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปและ

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

                    2. สรางและพัฒนาเครื่องมือสําหรับการติดตามและประเมินผล   

                    3. เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อ

พิจารณาใหความเห็นชอบกรอบแนวทาง วิธีการ และเครื่องมือสําหรับการติดตามและประเมินผล   

                    4. ประชุมช้ีแจงแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผล รวมกับคณะผูบริหารและผูที่เกี่ยวของ

เพื่อจัดเตรียมขอมูลสําหรับรองรับการประเมินกอนลงพื้นที่จริง   

                    5. ลงพื้นที่สําหรับติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กําหนด   

                    6. ประชุมสําหรับการติดตามและประเมินผลกับคณะผูบริหารและผูที่เกี่ยวของ ตามกรอบ
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แนวทางและวิธีการที่กําหนด   

          5.3 กําหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล   

                 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นอาจกําหนดเครื่องมือที่ใชในการติดตามประเมินผล ดังนี้   

                    1. การใชแบบสอบถาม   

                    2. การสัมภาษณมีแบบสอบถาม   

                    3. การสังเกตหรือการสนทนากลุม   

 

   



 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ก 

รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 



 

 

 

 

ภาคผนวก  ข 

การประเมินคุณภาพของแผน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การพิจารณาคณุภาพแผนยทุธศาสตรและแผนพฒันาสามปของ เทศบาลตําบลปาติ้ว 

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

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. ขอมูลสภาพทั่วไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 10 

2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 25 

3.   ยุทธศาสตร  ประกอบดวย 65 

     3.1 วสิัยทัศน (5) 

     3.2 พันธกิจ (5) 

     3.3 ประเด็นยทุธศาสตร (10) 

     3.4 เปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตร (5) 

     3.5 ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของแตละประเด็นยทุธศาสตร (15) 

     3.6 กลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตร (12) 

     3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแตละประเด็นยทุธศาสตร (13) 

รวม 100 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได 

1. ขอมูลสภาพทั่วไป

ของ อปท. 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 

- ขอมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสรางพื้นฐาน 

     สถานที่ทองเที่ยว เปนตน และขอมลูเชิงสถิติทีส่ําคัญ 

- การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่นๆที่มลีักษณะคลายกัน 

- การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพฒันาและ/หรือ

การใชขอมูล จปฐ. 

-  มีขอมูลสรปุผลการดําเนินงานทีผ่านมา (เพื่อดูการดําเนินงานใน

แตละปทีผ่านมาวามีการดําเนินการบรรลเุปาหมายของ

ยุทธศาสตรของแผนพัฒนามากนอยเพียงใด 

10 

(3) 

 

(3) 

(2) 

 

(2) 

10 

3 

 

3 

2 

 

2 

 

2. การวิเคราะห

สภาวการณและ

ศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห ขอมูลที่สาํคัญดานเศรษฐกิจ สังคม และ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมและมีการวิเคราะหเปรียบเทียบ

ขอมูลที่สําคัญเพื่อชี้ใหเห็นศักยภาพปญหาและความตองการ 

 การวิเคราะหขอมลูเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาและ/หรือ จปฐ. 

- ภาพรวมรายไดครัวเรือน การสรางอาชีพ 

- มีการวิเคราะหหรอืเปรียบเทียบขอมลูทีส่ําคัญของจังหวัดและ

แสดงใหเห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปญหา 

 การวิเคราะหขอมูลสังคม 

- ครอบคลมุการวิเคราะหขอมลูทีส่ําคัญดานสงัคม เชนกําลงั

แรงงาน การศึกษา การสาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 

ปญหายาเสพติด เปนตน 

- การวิเคราะหหรือเปรียบเทียบขอมูลที่สําคัญของ อปท. และแสดง

ใหเห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปญหา 

 การวิเคราะหขอมูลทรัพยากรฯและสิ่งแวดลอม 

- ครอบคลมุการวิเคราะหขอมลูทีส่ําคัญดานทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอม 

- มีการนําเสนอใหเห็นถึงสภาพแวดลอมทัง้ภายในและภายนอกของ 

อปท. 

 SWOT ตองสอดคลองกับโอกาสและศักยภาพของ อปท. 

- การวิเคราะหสอดคลองกับการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน 

- มีการจําแนกผลการวิเคราะหปจจัยภายในภายนอกอยางถูกตอง 

 

25 

 

 

4 

(2) 

(2) 

 
5 

(3) 

 

 

(2) 

 

5 

(2) 

 
(3) 

 
5 

(3) 

(2) 

23.5 

 

 

3.5 

2 

1.5 

 
5 

3 

 

 

2 

 

4 

1 

 
3 

 
5 

3 

2 

 



- 3 - 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได 

2. การวิเคราะห

สภาวการณและ

ศักยภาพ (ตอ) 

 สรุปประเด็นปญหาและความตองการของประชาชนเชิงพื้นที่ 

- มีการประมวลปญหาและความตองการของประชาชนในพื้นที่โดย

ชี้ใหเห็นขนาดและความรุนแรงของปญหาและความตองการ 

- มีการระบปุญหาหรือความตองการในเชิงพื้นที่หรือกลุมเปาหมาย

ที่ชัดเจน 

- การใชแผนชุมชน/แผนหมูบานเปนสวนประกอบในการจัดทาํ

แผนพัฒนา 

6 

(2) 

 

(2) 

 

(2) 

6 

2 

 

2 

 

2 

 

3.ยุทธศาสตร 

3.1 วิสัยทัศน 

 

 มีลักษณะแสดงสถานภาพท่ี อปท.ตองการจะเปนหรือบรรลุถึง

ในอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพที่เปน

ลักษณะเฉพาะของ อปท. 

- จุดเนนและสิง่ที่ตองการจะเปน สอดคลองกับการวิเคราะหขอมูล 

- มีความเปนไปไดตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที ่

65 

5 

 

 

(3) 

(2) 

60 

5 

 

 

3 

2 

 

3.2 พันธกิจ  

- แสดงถึงภารกจิที่ควรจะเปนเพื่อนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน 

- มีความเปนไปไดในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ 

5 

(3) 

(2) 

5 

3 

2 

 

3.3 ประเด็น

ยุทธศาสตร 
 มีความชัดเจนสอดคลองกับวิสัยทัศนและเงื่อนไขเฉพาะของ

พืน้ที่ 

- ยุทธศาสตรแสดงถึงทิศทางการพัฒนา 

- ยุทธศาสตรเชื่อมโยงสอดคลองกันและตอบสนองปญหาศักยภาพ

ของ อปท. 

- มีความสอดคลองกบันโยบายของทางรัฐบาล แผนพฒันา

เศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรการพฒันาภาค 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและกรอบยุทธศาสตรการพฒันา

ของ อปท. 

10 

 

(4) 

(4) 

 

(2) 

10 

 

4 

4 

 

2 

 

 

3.4 เปาประสงค  สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร 

- มีความสอดคลองและสนบัสนุนประเด็นยุทธศาสตร 

- มีความชัดเจนเปนรปูธรรมแสดงใหเห็นวามีความตองการทีจ่ะ

บรรลุอะไรในชวง 4 ป 

5 

(3) 

(2) 

5 

3 

2 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได 

3.5 ตัวชี้วัดและคา

เปาหมายของแตละ

ประเด็นยุทธศาสตร 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

ตัวชี้วัด  

- มีความชัดเจนสอดคลองกับเปาประสงค และสะทอนผลลัพธตาม

เปาประสงค 

-  สามารถวัดไดในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

คาเปาหมาย 

-    แสดงถึงความกาวหนาในแตละป 

- มีความเปนไปไดในขีดความสามารถที่ทําไดทั้งดานปรมิาณงาน 

งบประมาณ เทคนิค 

15 

9 

(5) 

 

(4) 

6 

(3) 

(3) 

15 

9 

5 

4 

 

6 

3 

3 

 

3.6 กลยุทธของแตละ

ประเด็นยุทธศาสตร 
 มีการกําหนดกลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตรท่ีสอดรบั

และสนับสนุนการบรรลุผลตามเปาประสงคของแตละประเด็น

ยุทธศาสตรและสอดคลองกับลักษณะเฉพาะของพื้นที่ 

- กลยุทธหรือแนวทางการพฒันาเชื่อมโยงสอดคลองกันและมี

การบรูณาการกันในแตละยุทธศาสตรและนําไปสูการบรรลุ

เปาประสงคและยุทธศาสตร 

- มีการแสดงแนวทางการดําเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนที่นําไปสูการ

กําหนดแผนงานโครงการ 

10 

 

 

(6) 

 

 

(6) 

10 

 

 

5 

 

 

5 

 

3.7 บัญชีรายการ/ชุด

โครงการการพัฒนา 

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบดวย 

 โครงการ/กิจกรรม 

- มีการวิเคราะหความคุมคาและผลกระทบตอสิง่แวดลอมของ

โครงการฯกอนมกีารบรรจุไวในแผน 

- มีความเพียงพอและชัดเจนของโครงการ/กจิกรรม 

- การจัดลําดับของโครงการ/กิจกรรม 

 

 โครงการสอดคลองและตอบสนองกลยุทธอยางชัดเจนและ

นําไปสูผลสําเร็จของเปาประสงค 

- โครงการฯ มีสาระสอดคลองและตอบสนองกลยุทธอยางชัดเจน

และนําไปสูผลสําเรจ็ของเปาประสงค 

- มีโครงการฯครบถวนทั้ง 3 ป (ในภาพรวมของแผน) 

13 

(8) 

(3) 

 

(3) 

(2) 

 

(5) 

 

(3) 

 

(2) 

10 

5 

- 

 

3 

2 

 

5 

 

3 

 

2 

 รวมคะแนนที่ได 100 93.5 

 




