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ประกาศเทศบาลตําบลปาติ้ว 
เรื่อง  ประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๑ 

 

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

  ดวย  เทศบาลตําบลปาติ้ว  ไดจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และนายกเทศมนตรีตําบลปาติ้ว  ไดอนุมัต ิ  
รางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑  ของเทศบาลตําบลปาติ้ว  เรียบรอยแลว   

ดังนั้น  เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ เทศบาลตําบลปาติ้ว      
จึงประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑ ของเทศบาลตําบลปาติ้ว  
เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาใหเปนไปตามกรอบและทิศทางการพัฒนาที่ไดกําหนดไว  ตลอดจนสามารถ
ตอบสนองตอปญหาและความตองการของประชาชนอยางเปนรูปธรรม  ทั้งนี้  ตั้งแตวันที่ ๓๑  เดือน  ตุลาคม   
พ.ศ. ๒๕๕๙  เปนตนไป  

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑    เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

                                  พิตรพิบูล  สิรเิรอืงธนชัย 
                                                                    (นายพิตรพิบลู  สิรเิรืองธนชัย) 
                                                                       นายกเทศมนตรีตําบลปาติ้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คํานํา 
 

 ตามที่   เทศบาลตําบลปาติ้ว  ไดจัดทําแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2560-2562)         
และประกาศใชไปแลว นั้น   

  เนื่องจาก  เทศบาลตําบลปาติ้วมีแผนงานจะดําเนินการจัดทําโครงการกิจกรรมตางๆ
เพิ่มเติมในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งบางโครงการ/กิจกรรม ไมมีบรรจุในแผนพัฒนาสามป        
(พ.ศ.2560-2562) แตมีความจําเปนตองดําเนินการโครงการ/กิจกรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560    
จึงจําเปนตองเพิ่มเติมโครงการกิจกรรม ในแผนพัฒนาสามปดังกลาว  และบางโครงการกิจกรรมมีความ
จําเปนตองเปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณใหสอดคลองกับวัตถุประสงคที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่วางไว   จึงจําเปนตองเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามป      
(พ.ศ.2560-2562) ครั้งที่  1  ในครั้งนี ้
 
 

เทศบาลตําบลปาติ้ว 



สารบัญ 
 

เรื่อง           หนา 
 
สวนที่  1  เหตุผลความจําเปนในการเพิ่มเตมิ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามป   1-2 
สวนที่  2  บัญชีโครงการ/กจิกรรม        4-9 
สวนที่  3  บัญชีสรุปโครงการพฒันา                10-11 
 
 



สวนที่ 1 
เหตุผลความจําเปนในการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) ครั้งท่ี 1   

ตามที่  เทศบาลตําบลปาติ้ว  ไดจัดทําแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562)  และประกาศใช
ไปแลวเมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559  นั้น 

เนื่องจาก  เทศบาลตําบลปาติ้วมีแผนงานจะดําเนินการจัดทําโครงการกิจกรรมตางๆเพิ่มเติมใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งบางโครงการกิจกรรม ไมมีบรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) แตมีความ
จําเปนตองดําเนินการโครงการ/กิจกรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงจําเปนตองเพิ่มเติมโครงการกิจกรรม    
ในแผนพัฒนาสามปดังกลาว  และบางโครงการกิจกรรมตองการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการและงบประมาณที่
เปลี่ยนแปลงไปใหสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ เปลี่ยนแปลงไปตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่วางไว             
จึงจําเปนตองเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ครั้งที่ 1  ดังนี ้
   1 .เพิ่มเติมแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) ครั้งท่ี1 
 เทศบาลตําบลปาติ้ว  มีความจําเปนที่จะดําเนินการแผนงานเพิ่มเติมในปงบประมาณ พ.ศ. 2560   
จึงขออนุมัติเพิ่มเติมแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ครั้งที่ 1 ดังนี้ 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสรางความเขมแข็งของ
ครอบครัว   

     1.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในทองถิ่นใหมี
ประสิทธิภาพ คุณภาพ และทั่วถึง 

 1.  โครงการตอเติมหลังคาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปาติ้ว 2  งบประมาณ 
75,800.-บาท 

      1.2  แนวทางการพัฒนาสงเสริม สนับสนุน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.  โครงการกอสรางหองเก็บเครื่องสูบน้ํา เทศบาลตําบลปาติ้ว งบประมาณ 

52,000.-บาท 
2.  โครงการตอเติมโรงจอดรถศูนย อปพร. เทศบาลตําบลปาติ้ว งบประมาณ 

54,700.-บาท 
3.  จัดหาครุภัณฑการเกษตร  เลื่อยโซยนต  จํานวน 1 เครื่อง  งบประมาณ  25,000.-บาท 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการสาธารณูปโภค  แนวทางการพัฒนา 
กอสราง ปรับปรุง ขยายเขตสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมขนสงและการผังเมือง 

 1.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสวนสุขภาพเทศบาลตําบลปาติ้ว  งบประมาณ  
508,000.-บาท 

 2.  โครงการกอสรางปายสวนสุขภาพ เทศบาลตําบลปาติ้ว  งบประมาณ 96,000.-บาท 
 3.  โครงการวางทอระบายน้ํา  คสล.  ซอยเทศบาล 5 ม. 4  งบประมาณ  

291,900.บาท 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนา การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมี
ประสิทธิภาพมุงใหบริการแกประชาชน 

3.1 แนวทางการพัฒนาสรางระบบบริหารจัดการองคกรที่ดี มีประสิทธิภาพ  
โปรงใส  ตรวจสอบได ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  บุคลากรมีคุณภาพ 

1.  จัดหาครุภัณฑการเกษตร  เครื่องบดยอยกิ่งไม จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ  
198,500.-บาท 
  2.  จัดหาครุภัณฑสํานักงาน   

2.1 เครื่องปรับอากาศ  ขนาด 24,000  จํานวน 1 เครื่อง  งบประมาณ   
    28,000.-บาท 



-2- 
2.2  โตะอเนกประสงค จํานวน 2 ตัว งบประมาณ 4,600.-บาท 
2.3  เกาอี้พักคอย/เกาอี้ยาว  จํานวน 3 ชุด  งบประมาณ  6,500.-บาท 
2.4 โตะเคาเตอรประชาสัมพันธ  จํานวน 1 ชุด  งบประมาณ 17,000.-บาท 

   3.  จัดหาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร  กลองถายภาพ  ระบบดิจิตอล  ความ
ละเอียด  16 ลานพิกเซลขึ้นไป  จํานวน 1 ตัว งบประมาณ  9,000.-บาท 
    4.  จัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร  เครื่องพิมพชนิด Dot Matrix printer แบบแครยาว 

จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ  23,000.-บาท 
   5.  จัดหาครุภัณฑงานบานงานครัว  เครื่องชั่งดิจิตอลแบบแขวน  จํานวน 1 เครื่อง
งบประมาณ  17,000.-บาท  
   6.  จัดหาครุภัณฑสนาม  เต็นทผาใบ  จํานวน 3 หลัง  งบประมาณ  75,000.-บาท 
   3.2  แนวทางการพัฒนาสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย การมีสวน
รวมของประชาชน และการสรางชุมชนเขมแข็ง 
   1.  โครงการตอเติมศาลากลางบาน หมูที่ 5  งบประมาณ  37,000.-บาท 

2. เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ครั้งท่ี 1 
เทศบาลตําบลปาติ้ว  มีความจําเปนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ครั้งที่ 1 ดังนี้ 
2.1  ยุทธศาสตรการพัฒนา  การสงเสริมการเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย การลงทุน

และพาณิชยกรรม แนวทางการพัฒนา สงเสริมและพัฒนาผูประกอบการคาและบริการใหมีความสามารถ
ในการแขงขันและการลงทุน 

1.  โครงการกอสรางหองน้ําตลาดสดเทศบาลตําบลปาติ้ว  งบประมาณ  250,000.-บาท  
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 43 ขอ 4)  ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  จากเดิม 
250,000.-บาท  เปน 257,000.-บาท  เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการราคาใหถูกตองตามหลัก
วิชาการชาง 

2.  โครงการตอเติมหลังคาอาคารตลาดสดเทศบาลพรอมปายประชาสัมพันธตลาดสด
เทศบาลตําบลปาติ้ว  งบประมาณ  400,000.-บาท  (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) หนา 
43 ขอ 5)  ขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการจากเดิม โครงการตอเติมหลังคาอาคารตลาดสดเทศบาลพรอมปาย
ประชาสัมพันธตลาดสดเทศบาลตําบลปาติ้ว  เปนโครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารตลาดสดเทศบาลตําบลปาติ้ว  
และเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  จากเดิม  400,000.-บาท  เปน 892,000.-บาท  เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบรายการที่จะดําเนินการปรับปรุงซอมแซมตลาดสดเทศบาล 

ระเบียบที่เกี่ยวของ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559   
ขอ 22 เพื่อประโยชนของประชาชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ปได โดยใหดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 (1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปที่

เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
(2) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปที่

เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น 
(3) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

และประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
บัญชีโครงการพัฒนาที่เพิ่มเติม 



ยุทธศาสตรการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 KPI จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ
1 โครงการตอเติมหลังคาศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลตําบลปาติ้ว 2
เพ่ือตอเติมหลังคาอาคารศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลปาติ้ว 2

ตอเติมหลังคาหลังคาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลปาติ้ว 2 (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)

75,800 - - หลังคา 1 แหง อาคารสถานที่มีความพรอม
สําหรับใหบริการการเรียนการ
แกเด็กนักเรียน

กองการศึกษา
 (โครงการตอเน่ือง)

3

เทศบาลตําบลปาติ้ว

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็ง ของครอบครัวและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท.จังหวัดยโสธร  ที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและสรางความเปนธรรมในสังคม

แนวทางการพัฒนาสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ และทั่วถึง

งบประมาณและที่ผานมา

ผ.01
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)



ยุทธศาสตรการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว

แนวทางการพัฒนาสงเสริม สนับสนุน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 KPI จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการกอสรางหองเก็บ

เครื่องสูบน้ําเทศบาลตําบลปาติ้ว
เพ่ือเปนสถานที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ํามอเตอร
ไฟฟา

กอสรางหองเก็บเครื่องสูบน้ํา
เทศบาลตําบลปาติ้ว  ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด

52,000 - - หองเก็บเครื่องสูบ
น้ําเทศบาลตําบล
ปาติ้ว  จํานวน 1
แหง

 -ประชาชนไดรับบริการน้ํา
อุปโภคไดรวดเร็ว
 -ครุภัณฑเครื่องสูบน้ํามอเตอร
ไฟฟาไดรับการดูแล
บํารุงรักษามีอายุการใชงานที่
ยาวนาน

งานปองกันฯ
(สป.)

2 โครงการตอเติมโรงจอดรถ
ศูนย อปพร. เทศบาลตําบลปาติ้ว

สําหรับจอดรถดับเพลิงและเตรียม
ความพรอมในการปองกันและระงับอัคคีภัย

ตอเติมโรงจอดรถศูนย อปพร. 
เทศบาลตําบลปาติ้ว ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด

54,700 - - โรงจอดรถศูนย 
อปพร. เทศบาล
ตําบลปาติ้ว

 -มีสถานที่จอดรถยนต
สวนกลางในการชวยเหลือสา
ธารณภัย

งานปองกันฯ
(สป.)

3 จัดหาครุภัณฑการเกษตร  -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการชวยเหลือดาน
สาธารณภัยตางๆ
 อาทิเชน เหตุวาตภัย,ตนไมลม เปนตน

 -จัดหาเลื่อยโซยนต ปริมาตร
กระบอกสูบ ๑๐๖ ซีซี 
เครื่องยนต ๔๘๐๐ วัตต (๖.๕ 
แรงมา) เครื่องยนตเบนซิน ๒ 
จังหวะ  ขนาดโซ ๐.๔๐๔ นิ้ว 
(๑๐.๒๖ มม.) แผนบังคับโซ 
๖๐-๙๐  ซม.(๒๕-๓๖ นิ้ว)   
จํานวน ๑ เครื่อง ๆ ละ 
๒๕,๐๐๐.-บาท

25,000 - - เลื่อยยนต
จํานวน
1 เครื่อง

 -ประชาชนไดรับการ
ชวยเหลือเหตุสาธารณภัยได
อยางรวดเร็ว
 -ลดการใชแรงงานและ
บุคลากรในการปฏิบัติหนาที่
สาธารณภัย

งานปองกันฯ
(สป.)

4 

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็ง ของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท.จังหวัดยโสธร  ที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและสรางความเปนธรรมในสังคม



ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการสาธารณูปโภค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 KPI จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ
1 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.

ซอยเทศบาล 5หมูที่ 4
เพื่อปองกันปญหาน้ําทวมขังในเขต
เทศบาล

วางทอระบายน้ํา ขนาด 0.80x1.00 
เมตร ยาวรวม 120 เมตร พรอมบอพัก
จํานวน 11 บอ ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลปาต้ิวกําหนด

291,900       - - วางทอระบายน้ํา
ถนน จํานวน 1 
สาย

ไมเกิดปญหาน้ําทวมขังใน
เขตเทศบาล

กองชาง

2 โครงการกอสรางปายสวนสุขภาพ
เทศบาลตําบลปาต้ิว

เพื่อกอสรางปายสวนสุขภาพ
ดานหนาโรงเรียนปาติ้ววิทยา

เพื่อกอสรางปายสวนสุขภาพ
ดานหนาโรงเรียนปาติ้ววิทยา จํานวน
1 ปาย ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล
ปาติ้วกําหนด

96,000        - - ปายสวนสุขภาพ
จํานวน 1 ปาย

ประชาชนไดรับทราบช่ือ
สถานที่สําคัญของเทศบาล
ตําบลปาติ้ว

กองชาง

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสวน
สุขภาพเทศบาลตําบลปาต้ิว

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนสวน
สุขภาพเทศบาลตําบลปาต้ิว
ดานหนาที่วาการอําเภอปาต้ิว

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนสวน
สุขภาพเทศบาลตําบลปาต้ิว 
ดานหนาที่วาการอําเภอปาต้ิว ตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลปาต้ิวกําหนด

       508,000 - - สวนสุขภาพ
ดานหนาที่วา
การอําเภอปาต้ิว
ไดรับการ
ปรับปรุงให
สวยงาม

ประชาชนไดมีสถานที่
พักผอนหยอนใจ

กองชาง

5

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  และการคาการทองเที่ยว

ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท.จังหวัดยโสธร  ที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การสาธารณูปโภค และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย

งบประมาณและที่มา

แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง ขยายเขตสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมขนสงและการผังเมือง



ยุทธศาสตรการพัฒนา การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพมุงใหบริการแกประชาชน

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

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 KPI จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 จัดหาครุภัณฑตางๆ เพื่อใชในการบริหาร เพื่อใหมีครุภัณฑที่เพียงพอในการ จัดหาครุภัณฑตาง ดังนี้ เทศบาลมีเครื่องมือ เทศบาลมีเครื่องมือ

งานสํานักงานเทศบาลตําบลปาติ้ว ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 1.ครุภัณฑสํานักงาน ไดแก เครื่องใชเพียงพอ เครื่องมใชเพียงพอ

 -เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง 28,000 - - สําหรับการปฏิบัติงาน สําหรับการปฏิบัติงาน กองสาธารณสุขฯ

 (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 และบริการประชาชน และบริการประชาชน

บีทียู จํานวน 1 เครื่องๆละ 28,000.- กองการศึกษาฯ

 -โตะอเนกประสงค 

ขนาด 60x150x110ซม. จํานวน 1 ตัว 3,100 กองการศึกษาฯ

ขนาด 60x80x110ซม. จํานวน 1 ตัว 1,500 กองการศึกษาฯ

 -เกาอี้พักคอย/เกาอี้แถว 6,500 กองการศึกษาฯ

ขนาด 158x58x74ซม. จํานวน 3 ชุด

 -โตะเคาทเตอรประชาสัมพันธ 17,000 กองการศึกษาฯ

170x210x74 ซม. จํานวน 1 ชุด

2.ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร กองสาธารณสุขฯ

 -กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 9,000 - -

ความละเอียด 16 ลานพิกเซล

จํานวน 1 เครื่อง

3. ครุภัณฑคอมพิวเอตร กองสาธารณสุขฯ

 -เครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer 23,000 - -

แบบแครยาว ราคา 23,000บาท

จํานวน 1 เครื่อง

4. ครุภัณฑการเกษตร

 - เครื่องบดยอยกิ่งไม จํานวน 1 เครื่อง 198,500 กองสาธารณสุขฯ

5.ครุภัณฑงานบานงานครัว

 -เครื่องชั่งระบบดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง 17,000 - - กองสาธารณสุขฯ

6. ครุภัณฑสนาม

 -เต็นทผาใบ จํานวน 3 หลังๆละ 25,000.- 75,000 - - กองชาง

6

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท.จังหวัดยโสธร  ที่  5 การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ มุงใหบริการแกประชาชน

งบประมาณและที่มา



แนวทางการพัฒนาสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย  การมีสวนรวมของประชาชน และการสรางชุมชนเขมแข็ง
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 KPI จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการตอเติมศาลากลางบาน หมูที่ 5 เพื่อตอเติมและปรับปรุงศาลา

กลางบานหมูที่ 5ใหมีหลังคา
บังแดดบังฝนบริเวณทางขึ้น-ลง
ทั้ง 2 ดาน

ตอเติมและปรับปรุงศาลา
กลางบานหมูที่ 5ใหมีหลังคาบังแดด
บังฝนบริเวณทางขึ้น-ลง ทั้ง 2 ดาน

37,000 หลังคาบังแดดบังฝน
บริเวณทางขึ้น-ลงทั้ง 2 
ดาน

ประชาชนไดใช
ประโยชนจากศาลามาก
ขึ้น

กองการศึกษาฯ

7



 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
บัญชีโครงการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง 



ยุทธศาสตรที่ 3 : ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา  การสงเสริมการเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย การลงทุนและพาณิชยกรรม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หมายเหตุ

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 KPI จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการกอสรางหองน้ํา
ตลาดสดเทศบาลตําบลปาติ้ว

เพื่อใหมีหองน้ําเพียงพอสํารับบริการ
ประชาชน

กอสรางหองน้ําตลาดสด
เทศบาลตําบลปาติ้ว จํานวน 
1 หลัง  (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)

250,000 - - หองน้ํา จํานวน 
1หลัง

มีหองน้ําเพียงพอสํารับบริการ
ประชาชน

กองสาธารณสุขฯ

1 โครงการกอสรางหองน้ํา
ตลาดสดเทศบาลตําบลปาติ้ว

เพื่อใหมีหองน้ําเพียงพอสํารับบริการ
ประชาชน

กอสรางหองน้ําตลาดสด
เทศบาลตําบลปาติ้ว จํานวน 
1 หลัง  (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)

257,000 - - หองน้ํา จํานวน 
1หลัง

มีหองน้ําเพียงพอสํารับบริการ
ประชาชน

กองสาธารณสุขฯ

แนวทางการพัฒนา สงเสริมและพัฒนาผูประกอบการคาและบริการใหมีความสามารถในการแขงขันและการลงทุน

งบประมาณและที่มา

8

โครงการเดิม

โครงการที่เปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรียครบวงจร

ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท.จังหวัดยโสธร  ที่ 4 สงเสริมภาคการเกษตร การเศรษฐกิจ การลงทุนในสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ผ.01

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1

เทศบาลตําบลปาติ้ว



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หมายเหตุ

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 KPI จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

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

ตลาดสดเทศบาลพรอมปาย มีสถานที่แสดงสินคาที่สะอาด พรอมปายประชาสัมพันธ สินคาที่สะอาด จําหนายหรือแสดงสินคา

ประชาสัมพันธตลาดสด และถูกสุขลักษณะมีที่กําบังแดดและฝน ตลาดสดเทศบาลตําบลปาติ้ว ถูกสุขลักษณะ สะดวก สะอาด ถูกสุขลักษณะ

เทศบาลตําบลปาติ้ว สําหรับพอคาแมคาและประชาชนที่
เขามาใชบริการที่ตลาดสด

จํานวน 1 หลัง และปลอดภัย

2 โครงการปรับปรุงซอมแซม
อาคารตลาดสดเทศบาลตําบล
ปาติ้ว

เพื่อปรับปรุงซอมแซมอาคารตลาดสด
เทศบาลตําบลปาติ้ว

ปรับปรุงซอมแซมอาคารตลาด
สดเทศบาลตําบลปาติ้ว
 ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล
ปาติ้วกําหนด

892,000 - - ปรับปรุงอาคารตลาด
สดเทศบาลตําบลปา
ติ้ว

มีสถานที่จําหนายหรือแสดง
สินคาที่สะดวก สะอาด 
ถูกสุขลักษระและปลอดภัย

กองสาธารณสุขฯ

9

โครงการที่เปลี่ยนแปลง

งบประมาณและที่มา

โครงการเดิม



 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.03 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 



ผ.03

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว
แนวทางการพัฒนาสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ 
คุณภาพ และทั่วถึง

1 75,800

 แนวทางการพัฒนาสงเสริม สนับสนุน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 134,400 - - - -

รวม 4 210,200 0 0 0 0

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการสาธารณูปโภค

 แนวทางการพัฒนา  กอสราง ปรับปรุง ขยายเขตสาธารณูปโภค 
    สาธารณูปการ การคมนาคมขนสงและการผังเมือง

3 895,900 - - - -

รวม 3 895,900 0 0 0 0

การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพมุงใหบริการแก
ประชาชน

แนวทางการพัฒนาสรางระบบบริหารจัดการองคกรที่ดี  มีประสิทธภาพโปรงใส  
ตรวจสอบได ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคลากรมีคุณภาพ

1 163,100 - - - -

 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย  การมีสวนรวม 
ของประชาชน และการสรางชุมชนเขมแข็ง

1 37,000 - - - -

รวม 2 200,100 0 0 0 0

รวมทั้งสิ้น 9 1,306,200
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

  แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติมครั้งที่ 1

ยุทธศาสตรการพัฒนา

ป  2560 ป  2561 ป  2562



จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

การสงเสริมการเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย การลงทุนและพาณิชยกรรม

สงเสริมและพัฒนาผูประกอบการคาและบริการใหมีความสามารถในการ   
แขงขันและการลงทุน

2 1,149,000 - - - -

   2 1,149,000 0 . 0 0
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

  แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 1

ยุทธศาสตรการพัฒนา

ป  2560 ป  2561 ป  2562




