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สวนที่ 1
เหตุผลความจําเปนในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาทองถิ่นสีป่ 
(พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560
ตามที่ เทศบาลตําบลปาติ้ว ไดจัดทําและประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 25612564) ของเทศบาลตําบลปาติ้ว เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาใหเปนไปตามกรอบและทิศทางการพัฒนา
ที่ไดกําหนดไว ตลอดจนสามารถตอบสนองตอป ญหาและความตองการของประชาชนอยางเปนรูปธรรม
ไปแลว นั้น
เพื่อใหแผนงาน โครงการ ในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตําบล
ปาติ้ว สอดคลอง ครอบคลุม กับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนา
เทศบาลตําบลปาติ้ว นโยบายผูบริหารเทศบาลตําบลปาติ้ว และแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และเพื่ อเปนการแกไขปญ หาความเดื อดรอนของประชาชนที่ตองดําเนินการโดย
เรงดวน จึงมีความจําเปนตองเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1 พ.ศ.
2560 เพื่ อ รองรับ การจั ดทํ าเทศบั ญ ญั ติงบประมาณรายจ ายประจํ าป ง บประมาณ พ.ศ. 2561 และการ
ดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้
1. ยุทธศาสตรส งเสริมภาคการเกษตร การพั ฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหได
มาตรฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เพิ่มเติมโครงการ ดังนี้
1.1 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. ถนนเทศบาล 8 ม.4 โดยวางทอระบายน้ํา คสล.
ขนาด Ø 0.60x1.00 ม. พรอมบอพั กน้ําจํานวน 20 บอ ยาว 205 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลปาติ้ว
กําหนด) งบประมาณ 380,000.-บาท
1.2 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.ถนนเทศบาล 6 ม.4(ทางไปอําเภอกุดชุม) โดยวางทอ
ระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø 0.60x1.00 ม. พรอมบอพักน้ําจํานวน 1 บอ ยาว 10.50 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลปาติ้วกําหนด) งบประมาณ 50,000.-บาท
1.3 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 18 หมูที่ 12 ขนาดผิวจราจรกวาง
4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป าติ้วกํ าหนด) งบประมาณ
745,000.-บาท
1.4 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 13 หมูที่ 12 ขนาดผิวจราจรกวาง
5.00 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด) งบประมาณ 210,000.-บาท
1.5 โครงการก อสร างถนน คสล. ซอยเทศบาล 8 หมู ที่ 5 ขนาดกวาง 4.00 เมตร
ยาว 64ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พื้นที่ไมนอยกวา 256 ตร.ม. พรอมวางทอระบายน้ํา (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล
ปาติ้วกําหนด) งบประมาณ 345,000.-บาท
1.6 โครงการกอสร างอาคารอเนกประสงค (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลปาติ้ว
กําหนด) งบประมาณ 1,350,000.-บาท
1.7 โครงการวางทอระบายน้ํา ซอยเทศบาล 4 หมู ที่ 12 (ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบล ปาติ้วกําหนด) งบประมาณ 110,000.-บาท
1.8 โครงการกอสรางถนนลูกรังเรียบคลองวังกะละ ป 2561 งบประมาณ 250,000.-บาท
1.9 โครงการกอสรางทางเชื่อมระหวางถนนอรุณประเสริฐกับถนนทางเขาหมูบ าน
ในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว ป 2561 งบประมาณ 500,000.-บาท
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2. ยุทธศาสตรส งเสริมภาคการเกษตร การพั ฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหได
มาตรฐาน แผนงานเคหะและชุมชน เพิ่มเติมโครงการ ดังนี้
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน โครงการขยายเขตไฟฟ าสาธารณะ ถนนเทศบาล 6
ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร (ตามแบบแปลนการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดยโสธร) งบประมาณ
70,000.-บาท
3. เปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตําบล
ปาติ้ว ดังนี้
3.1 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. ซอยเทศบาล 16 ม.4 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร
โดยวางทอ คสล. ขนาด 0.60x1ม. ยาวรวม 150 ม. พรอมบอพัก 15 บอ (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)
งบประมาณ 294,000.-บาท หนา 86 ขอ 1 ขอเปลี่ยนแปลงเปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ) และงบประมาณ
เปน วางทอ คสล. ขนาด 0.60x1.00 ม. ยาวรวม 70.00 ม. พรอมบอพัก 7 บอ และทอ คสล. ขนาด
0.40x1.00 ม. ยาวรวม 182 ม. พรอมบอพักน้ํา จํานวน 18 บอ (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลปาติ้ว
กําหนด) งบประมาณ 388,000.-บาท
3.2 โครงการกอสรางปายเขตเทศบาล งบประมาณ 350,000.-บาท ป 2562 หนา 93
ขอ 22 ขอเปลี่ยนแปลงเปนปงบประมาณ 2561
3.3 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 11 หมูที่ 4 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว
จังหวัดยโสธร ป 2562 งบประมาณ 600,000.-บาท หนา 93 ขอ 24 ขอเปลี่ยนแปลงเปนปงบประมาณ 2561
งบประมาณ 310,000.-บาท ป 2562 งบประมาณ 450,000.-บาท
3.4 วางท อระบายน้ําถนนเทศบาล 5 หมูที่ 5 ตําบลโพธิ์ไทร อํ าเภอปาติ้ว จังหวัด
ยโสธร หนา 92 ขอ 21 เปลี่ยนแปลงปงบประมาณ จากป 2562 งบประมาณ 720,000.-บาท เปน ป 2561
จํานวน 600,000.-บาท
4. ยกเลิ กโครงการขยายเขตน้ําประปาซอยเทศบาล 5 ม.5 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร
เนื่องจากอยูผิดแบบ(แบบ ผ.01 บัญชีโครงการพัฒนาสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ) ขอ 4
หนา 87 ซึ่งโครงการนี้จะตองอยูในแบบ ผ.02 โครงการพั ฒนาสําหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน ซึ่งมีโครงการอยูแลวในแบบ ผ.02(หนา125)
เนื่องจากมีการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงโครงการในยุทธศาสตรสงเสริมภาคการเกษตร
การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โดยเรียงลําดับ
โครงการใน ป 2561 ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) ใหม ดังนี้
1. โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. ถนนเทศบาล 8 หมูที่ 4 ตําบลโพธิ์ไทร อํ าเภอ
ปาติ้ว จังหวัดยโสธร ป 2561 งบประมาณ 380,000.-บาท
2. โครงการก อ สร างถนน คสล. ซอยเทศบาล 8 หมู ที่ 5 ป 2561 งบประมาณ
345,000.-บาท
3. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 18 หมูที่ 12 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอ
ปาติ้ว จังหวัดยโสธร ป 2561 งบประมาณ 745,000.-บาท
4. โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. ถนนเทศบาล 6 หมูที่ 4 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอ
ปาติ้ว จังหวัดยโสธร ป 2561 งบประมาณ 50,000.-บาท
5. โครงการวางท อระบายน้ําถนนเทศบาล 5 หมู ที่ 5 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป าติ้ว
จังหวัดยโสธร ป 2561 จํานวน 600,000.-บาท
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6. โครงการวางทอระบายน้ํา ซอยเทศบาล 4 หมูที่ 12 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว
จังหวัดยโสธร ป 2561 งบประมาณ 110,000.-บาท
7. โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยเทศบาล 11 หมูที่ 4 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร
ป 2561 งบประมาณ 310,000.-บาท ป 2562 งบประมาณ 450,000.-บาท
8. โครงการกอสรางถนน คสล.เชื่อมระหวาง ม.5-ม.12 (วัดปาสุริยาลัย ป 2561
งบประมาณ 598,000.-บาท
9. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 13 หมูที่ 12 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอ
ปาติ้ว จังหวัดยโสธร ป 2561 งบประมาณ 210,000.-บาท
10. โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. ซอยเทศบาล 3 หมูที่ 12 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว
จ.ยโสธร ป 2561 งบประมาณ 360,000.-บาท
11. โครงการกอสรางปายเขตเทศบาล งบประมาณ ป 2561 จํานวน 350,000.-บาท
12. โครงการวางท อ ระบายน้ํา คสล. ซอยเทศบาล 16 หมู ที่ 4 ตําบลโพธิ์ไทร
อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร ป 2561 งบประมาณ 388,000.-บาท
13. โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค ป 2561 งบประมาณ 1,350,000.-บาท
14. โครงการจัดทํ าและวางระบบผั งเมื อ งในเขตเทศบาลตําบลป าติ้ว ป 25612564 งบประมาณปละ 50,000.-บาท
15. โครงการก อ สร างถนน คสล. ซอยเทศบาล 17 หมูที่ 4 ต.โพธิ์ไทร อ.ป าติ้ว
จ.ยโสธร ป 2561 งบประมาณ 350,000.-บาท
16. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเทศบาล 13/1 หมูที่ 12 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว
จ.ยโสธร ป 2561 งบประมาณ 368,000.-บาท
17. โครงการก อ สร างรั้ ว อาคารห อ งสมุ ด ศู น ย ไอที แ ละเรี ย นรู ชุ ม ชน ป 2561
งบประมาณ 300,000.-บาท
18. โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยเทศบาล 12/1 หมูที่ 12 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว
จ.ยโสธร ป 2561 งบประมาณ 600,000.-บาท
19. โครงการก อ สร างรั้ ว คสล. ศาลาประชาคม หมู 4 ป 2561 งบประมาณ
180,000.-บาท
20. โครงการขยายไหลท าง คสล.ซอยเทศบาล 4 หมูที่ 4 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอ
ปาติ้ว จังหวัดยโสธร ป 2561 งบประมาณ 164,500.-บาท
21. โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนเทศบาล 12/2 หมูที่ 12 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว
จ.ยโสธร ป 2561 งบประมาณ 150,000.-บาท
22. โครงการขยายไหล ท าง คสล. ซอยเทศบาล 8 หมู 5 ต.โพธิ์ไทร อ.ป าติ้ ว
จ.ยโสธร ป 2561 งบประมาณ 170,000.-บาท
23. โครงการขยายไหล ท าง คสล.ซอยเทศบาล 14 ม.5 ต.โพธิ์ไทร อ.ป าติ้ ว
จ.ยโสธร ป 2561 งบประมาณ 140,000.-บาท
24. โครงการขยายไหล ท างถนนเทศบาล 5 ม.5 ต.โพธิ์ไทร อ.ป าติ้ ว จ.ยโสธร
(ศูนยไอที-บานหนองสําโรง) ป 2561 งบประมาณ 220,000.-บาท
25. โครงการก อสรางกันสาดบั งแดดศาลาประชาคม หมู 4 ต.โพธิ์ไทร อ.ป าติ้ว
จ.ยโสธร ป 2561 งบประมาณ 100,000.-บาท
26. โครงการจัดทําปายซอย/ถนนในเขตเทศบาล ป 2561 งบประมาณ 100,000.-บาท
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27. โครงการก อ สร างถนน คสล.ถนนเทศบาล 7 หมู ที่ 4 ต.โพธิ์ ไทร อ.ป าติ้ ว
จ.ยโสธร ป 2561 งบประมาณ 960,000.-บาท
28. โครงการกอสรางถนนลูกรังเรียบคลองวังกะละ ป 2561 งบประมาณ 250,000.-บาท
29. โครงการกอสรางทางเชื่อมระหวางถนนอรุณประเสริฐกับถนนทางเขาหมู บาน
ในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว ป 2561 งบประมาณ 500,000.-บาท
5. ยุทธศาสตรส งเสริมภาคการเกษตร การพั ฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหได
มาตรฐาน แผนงานการเกษตร เพิ่มเติมโครงการ ดังนี้
5.1 โครงการ “น้ําคือชีวิต ศาสตรพระราชาสูแปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ”
งบประมาณ 30,000.-บาท
6. ยุ ทธศาสตร การพั ฒนาส งเสริม คุณ ภาพชี วิต วั ฒนธรรม ประเพณี การคาและการ
ทองเที่ยว แผนงานการรักษาความสงบภายใน เพิ่มเติมโครงการ ดังนี้
6.1 โครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณ 100,000.-บาท
6.2 โครงการปองกันและลดอุบัตเิ หตุทางถนน ในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว
งบประมาณ 50,000.-บาท
7. ยุ ทธศาสตร การพั ฒนาส งเสริม คุณ ภาพชี วิต วั ฒนธรรม ประเพณี การคาและการ
ทองเที่ยว แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน เพิ่มเติมโครงการ ดังนี้
7.1 โครงการติดตั้งระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิ ตย (พาราโบลาโดม) งบประมาณ
90,000.-บาท (งบประมาณทั้งสิ้น 253,450.-บาท) รับสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
กระทรวงพลังงาน จํานวน 164,742.-บาท งบประมาณเทศบาลตําบลปาติ้ว 88,708.-บาท)
8. ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีการคาและการทองเที่ยว
แผนงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห เปลี่ยนแปลงโครงการ ดังนี้
8.1 โครงการบานมั่นคงเพื่ อคนยากจน (ขอ 2 หนา 103)เปลี่ยนแปลงงบประมาณจาก
80,000.-บาท เปน 100,000.-บาท
8. ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีการคาและการทองเที่ยว
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ เปลี่ยนแปลงโครงการ ดังนี้
8.1 โครงการจัดการแขงขันกีฬา (ขอ 1 หนา 105) เปลีย่ นแปลงเปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) จากจัดใหมกี ารแขงขันกีฬาเยาวชน ฯลฯ,จัดตัง้ ชมรมกีฬา,จัดใหมีการแขงขันกีฬา เปน จัดการ
แขงขันกีฬาเยาวชน กีฬาชุมชน ฯลฯ ,จัดตั้งชมรมกีฬา,จัดใหมีการแขงขันกีฬา,จัดใหมีการจัดสงทีมนักกีฬา
เขารวมแขงขันกีฬา
9. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี และยกระดับ
สถานศึกษาสูความเปนเลิศ แผนงานบริหารงานทั่วไป เพิ่มเติมโครงการ ดังนี้
9.1 โครงการ “รักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน” งบประมาณ 10,000.-บาท
9.2 โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล งบประมาณ 10,000.-บาท
9.3 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม งบประมาณ 10,000.-บาท
9.4 โครงการเสริมสรางความซื่อสัตย สุจริต และปลูกฝงทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีใน
การตอตานการทุจริต งบประมาณ 10,000.-บาท
9.5 โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิรา
ลงกรณบดินทรเทพวรางกูร(ร.10) งบประมาณ 50,000.-บาท
9.6โครงการจัดกิจกรรมวันคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร (ร.9) งบประมาณ 15,000.-บาท
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9.7 มาตรการ "จั ด ทํ าคู มื อ การป อ งกั น ผลประโยชน ทั บ ซ อ น งบประมาณ
10,000.-บาท
9.8 กิ จ กรรมการติดป ายประชาสัม พั นธก รณีพ บเห็ นการทุ จริ ต งบประมาณ
2,000.-บาท
9.9 มาตรการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต งบประมาณ
5,000.-บาท
9.10 มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ไมใชงบประมาณ
9.11 กิจกรรมประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ไมใชงบประมาณ
9.12 การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ ไมใชงบประมาณ
9.13 กิจกรรมเผยแพรขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจาง ไมใชงบประมาณ
9.14 มาตรการออกคํ าสั่ ง มอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลั ด เทศบาลและ
หัวหนาสวนราชการ ไมใชงบประมาณ
9.15 มาตรการ “สร างความโปรง ใสในการพิ จ ารณาเลื่ อ นขั้นเงิ นเดื อ น ไม ใช
งบประมาณ
9.16 กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจ ไมใชงบประมาณ
9.17 กิจกรรมลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ไมใชงบประมาณ
9.18 มาตรการใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทัง้ ภาครัฐและองคกรอิสระ
ไมใชงบประมาณ
9.19 มาตรการ แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน ไมใชงบประมาณ
9.20 มาตรการ การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลปาติ้ว
ไมใชงบประมาณ
9.21 การเผยแพรขอมูลขาวสารด านการเงิน การคลั ง พัสดุ และทรั พยสิ นของ
เทศบาล และการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเงิน ไมใชงบประมาณ
9.22 มาตรการปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลปาติ้ว
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไมใชงบประมาณ
9.23 มาตรการจัดตั้งศูนยดํารงธรรมเทศบาลตําบลปาติ้ว ไมใชงบประมาณ
9.24 มาตรการแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ไมใช
งบประมาณ
9.25 มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลปาติ้ว ไมใชงบประมาณ
9.26 กิจกรรมจัดทํารายงานการควบคุมภายใน ไมใชงบประมาณ
9.27 การรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ ไมใชงบประมาณ
9.28 มาตรการ “สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบกํากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตัง้ การโอนยาย ไมใชงบประมาณ
10. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี และยกระดับ
สถานศึกษาสูความเปนเลิศ แผนงานบริหารงานทั่วไป เปลี่ยนแปลงโครงการ ดังนี้
10.1 โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล เปลี่ยนแปลง
แผนงานจากแผนงานเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน เปนแผนงานบริหารงานทั่วไป (หนา 119)
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10.2 โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ขอ 14 (หนา 112) เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
จาก 100,000.-บาท เปน 150,000.-บาท
11. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี และยกระดับ
สถานศึกษาสูความเปนเลิศ แผนงานการศึกษา เพิ่มเติมโครงการ ดังนี้
11.1 โครงการส ง เสริ ม การเรี ยนรู เ พื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต เด็ ก งบประมาณ
15,000.-บาท
11.2 โครงการเสริ ม สร างทั ก ษะการฝ กประสบการณ นอกสถานที่ (ศพด.1,2)
งบประมาณ 35,000.-บาท
11.3 โครงการส ง เสริ ม ทั ก ษะ ศิล ปะ ดนตรี กี ฬ าและนั น ทนาการ(ศพด.1,2)
งบประมาณ 40,000.-บาท
11.4 โครงการวัฒนธรรมตามวิธีไทย (ศพด.1,2) งบประมาณ 12,500.-บาท
11.5 โครงการเรียนรูคูภูมิปญญา (ศพด.1,2) งบประมาณ 12,500.-บาท
11.6 โครงการการแตงกายตามวิถีไทย (ศพด.1,2) งบประมาณ 15,000.-บาท
11.7 โครงการก อ สร า ง ต อ เติ ม ซ อ มแซมศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก (ศพด.1,2)
งบประมาณ 105,000.-บาท
11.8 โครงการปรั บ ปรุ ง สนามเด็ ก เล น และปรั บ ภู มิ ป รุ ง มิ ทั ศ น ( ศพด.1,2)
งบประมาณ 110,000.-บาท
11.9 โครงการศูนยเด็กปลอดโรค (ศพด.1,2) งบประมาณ 15,000.-บาท
11.10 โครงการวันสําคัญของชาติ (ศพด.1,2) งบประมาณ 38,000.-บาท
12. บัญชีครุภัณฑ แผนงานบริหารงานทั่วไป เพิ่มเติมดังนี้
12.1 ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน จอขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 เครื่องๆละ 16,000.-บาท งบประมาณ 16,000.-บาท
12.2 ครุภัณฑสํานักงาน โตะสําหรับวางคอมพิวเตอร จํานวน 2 ตัวๆละ 1,000.-บาท
งบประมาณ 2,000.-บาท
12.3 ครุภัณฑสํานักงาน มาหินออน จํานวน 1 ชุด งบประมาณ 2,400.-บาท
12.4 โตะอเนกประสงค ขนาด 75X180 ซม. จํานวน 10 ตัวๆละ 2,900.-บาท งบประมาณ
29,000.-บาท
12.5 เครื่ องปรั บอากาศ แบบแยกสวน ชนิดติดผนัง(มี ระบบฟอกอากาศ) ขนาด
18,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 21,000.-บาท
12.6 เก าอี้ ป ระชุม พนั ก พิ ง จํ านวน 12 ตัวๆละ 1,600.-บาท งบประมาณ
19,200.-บาท
12.7 ครุภัณฑสํานักงาน โทรศัพทสํานักงาน จํานวน 2 เครื่องๆละ 2,000.-บาท
งบประมาณ 4,000.-บาท
12.8 ครุภัณฑสํานักงาน พัดลมตั้งพื้น จํานวน 4 ตัวๆละ1,000.-บาท งบประมาณ
4,000.-บาท
12.9 ครุภัณฑสํานักงาน พัดลมติดผนัง จํานวน 3 ตัวๆละ1,500.-บาท งบประมาณ
4,500.-บาท
12.10 ครุ ภั ณ ฑ สํ านั ก งาน เก าอี้ นวมขาเหล็ ก จํ านวน 10 ตั วๆละ 500.-บาท
งบประมาณ 5,000.-บาท
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12.11 ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครือ่ งคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานสํานักงาน จํานวน
1 เครื่อง งบประมาณ 16,000.-บาท
12.12 โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366x768 พิกเซล
ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 8,000.-บาท
13. บัญชีครุภัณฑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน เพิ่มเติมดังนี้
13.1 ครุภัณฑอื่นๆ แทนพลาสติกกั้นจราจร(แบริเออร) ขนาด 50x100x80ซม. จํานวน
100 อันๆละ 3,500.-บาท งบประมาณ 350,000.-บาท
13.2 ครุภัณฑอื่ นๆ สั ญญาณไฟกระพริ บ จํ านวน 2 ตัวๆละ 25,000.-บาท งบประมาณ
50,000.-บาท
13.3 ครุ ภัณฑ คอมพิ วเตอร เครื่องสํ ารองไฟฟ า ขนาด 800 VA จํ านวน 1 เครื่ อง
งบประมาณ 2,800.-บาท
13.4 ครุภัณฑสํานักงาน ตูเก็บเอกสาร จํานวน 1 ตู งบประมาณ 5,500.-บาท
14. บัญชีครุภัณฑ แผนงานการศึกษา เพิ่มเติมดังนี้
14.1 ครุภัณฑภาคสนาม เต็นทกระโจม ขนาด 2x3 เมตร จํานวน 3 หลังๆละ 2,000.-บาท
งบประมาณ 6,000.-บาท
15. บัญชีครุภัณฑ แผนงานการศึกษา เปลี่ยนแปลงดังนี้
15.1 เครื่ องปรั บอากาศชนิดติดผนัง (มี ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บี ที ยู
จํานวน 1 เครื่องๆละ 26,000.-บาท ขอ 9 หนา 169 เปลี่ยนแปลงเปน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน
ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่องๆละ 32,4000.-บาท
16 บัญชีครุภัณฑ แผนงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห เพิ่มเติมดังนี้
16.1 เครื่องกรองน้ํา จํานวน 3 เครื่องๆละ 30,000.-บาท เปนเงิน 90,000.-บาท
17. บัญชีครุภัณฑ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ เพิ่มเติมดังนี้
17.1 โตะปงปอง จํานวน 3 ตัวๆละ 15,000.-บาท เปนเงิน 45,000.-บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลปาติ้ว
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจรและไดมาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยโสธร ที่ 1 สงเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหลงน้ําและโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน
ยุทธศาสตรสงเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. เพื่อปองกันปญหาน้ําทวมใน วางทอระบายน้ํา ถนนเทศบาล
380,000
ถนนเทศบาล 8 หมู 4 ตําบลโพธิ์ เขตเทศบาล
8 หมู 4 ขนาด 0.60x1.00
ไทร อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร
เมตร ยาว 205.00 เมตร พรอม
(เพิ่มเติม)
บอพักจํานวน 20 บอ (ตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลปาติ้ว
กําหนด)
2 โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยเทศบาล 8 หมูที่ 5 ตําบล
โพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว จังหวัด
ยโสธร (เพิ่มเติม)

เพื่อปองกันปญหาน้ําทวมใน
เขตเทศบาล

กอสรางถนน คสล. ซอย
เทศบาล 8 หมูที่ 5 ขนาดกวาง
4.00 ม. ยาว 64 ม. หนาเฉลี่ย
0.15 ม. พื้นที่ไมนอยกวา 256
ตร.ม. พรอมวางทอระบายน้ํา
(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล
ปาติ้วกําหนด)

345,000

-
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-

-

แบบ ผ.01

ตัวชี้วัด
KPI

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

วางทอ
ไมมีปญหาน้ําทวมในเขต - กองชาง
ระบายน้ํา เทศบาล
ถนน จํานวน
1 สาย

กอสรางถนน
คสล.พรอม
วางทอ
ระบายน้ํา
จํานวน 1
สาย

สามารถแกไขปญหาน้ํา
ทวมในเขตเทศบาล
บริเวณซอยเทศบาล 8
หมูที่ 5

กองชาง

ที่

โครงการ

3 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย
เทศบาล 18 หมูที่ 12
ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว
จังหวัดยโสธร (เพิ่มเติม)

วัตถุประสงค
- เพื่อใหประชาชนในเขต
เทศบาล มีถนนสําหรับใช
คมนาคมไดอยางสะดวก
รวดเร็ว
- ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและไดมาตรฐาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสรางถนน คสล. ซอย
เทศบาล 18 หมู 12 กวาง 4.00
เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา
0.15 เมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)

งบประมาณและที่มา
2561
(บาท)
745,000

2562
(บาท)
-

2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

-

-

-

4 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. เพื่อปองกันปญหาน้ําทวมใน
ถนนเทศบาล 6 หมู 4 ตําบลโพธิ์ เขตเทศบาล
ไทร อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร
(เพิ่มเติม)

วางทอระบายน้ํา ซอยเทศบาล
6 วางทอ คสล. 0.60x1.00
เมตร ยาว 10.50 เมตร พรอม
บอพักจํานวน 1 บอ (ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลปาติ้ว
กําหนด)

50,000

5 โครงการวางทอระบายน้ํา ถนน เพื่อปองกันปญหาน้ําทวมใน
เทศบาล 5 หมูที่ 5 ตําบลโพธิ์ไทร เขตเทศบาล
อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร
(เปลี่ยนแปลงจากปงบประมาณ
2562 มา 2561 และ
เปลี่ยนแปลงเปาหมายผลผลิต
โครงการ))

วางทอระบายน้ํา ถนนเทศบาล
5 ขนาด 0.60x1.00 ม. ยาว
รวม 400.00 ม. พรอมบอพัก
จํานวน 36 บอ (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)

600,000
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-

-

ตัวชี้วัด
KPI
กอสรางถนน
คสล.
จํานวน 1
สาย

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ประชาชนในเขต
- กองชาง
เทศบาล ไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
- ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและได
มาตรฐาน

วางทอ
ไมมีปญหาน้ําทวมในเขต - กองชาง
ระบายน้ํา เทศบาล
ถนน จํานวน
1 แหง

- วางทอ
ไมมีปญหาน้ําทวมขังใน
ระบายน้ํา เขตเทศบาล
ถนน จํานวน
1 สาย

- กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2561
(บาท)
110,000

6 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. เพื่อปองกันปญหาน้ําทวมใน
ซอยเทศบาล 4 หมูที่ 12 ตําบล เขตเทศบาล
โพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว จังหวัด
ยโสธร (เพิ่มเติม)

วางทอ คสล. ขนาด 0.40x1.00
ม. ยาว 80.00 ม. พรอมบอพัก
8 บอ (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)

7 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย
เทศบาล 11 หมูที่ 4 ตําบลโพธิ์
ไทร อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร
(เปลี่ยนแปลงปงบประมาณ)

- เพื่อใหประชาชนในเขต
เทศบาล มีถนนสําหรับใช
คมนาคมไดอยางสะดวก
รวดเร็ว
- ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและไดมาตรฐาน

กอสรางถนน คสล.ซอยเทศบาล
11 ม. 4 กวาง 5 ม. ยาว 250
ม. หนา 0.15 ม. (ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลปาติ้ว
กําหนด)

310,000

8 โครงการกอสรางถนน คสล.
เชื่อมระหวาง ม.5-ม.12 (วัดปา
สุริยาลัย)

- เพื่อใหประชาชนในเขต
เทศบาล มีถนนสําหรับใช
คมนาคมไดอยางสะดวก
รวดเร็ว
- ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและไดมาตรฐาน

กอสรางถนน คสล. เชื่อม
ระหวาง ม.5-ม.12 (วัดปาสุริยา
ลัย) ขนาดผิวจราจรกวาง 4 ม.
ยาว 230 ม. หนา 0.15 ม.
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 920 ตร.
ม. (ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลปาติ้วกําหนด)

598,000

10

2562
(บาท)
-

450,000

-

ตัวชี้วัด
KPI

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

วางทอ
ระบายน้ํา
ถนน จํานวน
1 แหง

สามารถแกไขปญหาน้ํา
ทวมในเขตเทศบาล
บริเวณซอยเทศบาล 4
หมูที่ 4

-

กอสรางถนน
คสล.
จํานวน 1
สาย

- ประชาชนในเขต
- กองชาง
เทศบาล ไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
- ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและได
มาตรฐาน

-

กอสรางถนน
คสล.
จํานวน 1
สาย

- ประชาชนในเขต
- กองชาง
เทศบาล ไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
- ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและได
มาตรฐาน

2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

-

-

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

ที่

โครงการ

9 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย
เทศบาล 13 หมูที่ 12
ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว
จังหวัดยโสธร(เพิ่มเติม)

วัตถุประสงค
- เพื่อใหประชาชนในเขต
เทศบาล มีถนนสําหรับใช
คมนาคมไดอยางสะดวก
รวดเร็ว
- ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและไดมาตรฐาน

10 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. เพื่อปองกันปญหาน้ําทวมใน
ซอยเทศบาล 3 หมูที่ 12 ตําบล เขตเทศบาล
โพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว จังหวัด
ยโสธร

11 โครงการกอสรางปายเขต
เทศบาล(เปลี่ยนแปลงจากป
2562 มา 2561)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสรางถนน คสล. ซอย
เทศบาล 13 หมู 12 กวาง 5.00
เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา
0.15 เมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)

วางทอระบายน้ํา ซอยเทศบาล
3 วางทอ คสล. 0.60x1 ม. ยาว
200 ม. (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)

เพื่อบอกเขตเริ่มตนสิ้นสุดของ กอสรางปายเขตเทศบาล
เทศบาลตําบลปาติ้ว
จํานวน 2 ปาย (ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลปาติ้ว
กําหนด)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด
KPI

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

2561
(บาท)
210,000

2562
(บาท)
-

2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

360,000

-

-

-

วางทอ
ไมมีปญหาน้ําทวมในเขต - กองชาง
ระบายน้ํา เทศบาล
ถนน จํานวน
1 สาย

350,000

-

-

-

กอสรางปาย ประชาชนและผูคนที่
เขตเทศบาล สัญจรไปมาทราบถึงเขต
พื้นที่เทศบาล

11

กอสรางถนน
คสล.
จํานวน 1
สาย

- ประชาชนในเขต
- กองชาง
เทศบาล ไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
- ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและได
มาตรฐาน

- กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

12 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. เพื่อปองกันปญหาน้ําทวมใน
ซอยเทศบาล 16 ม.4 ต.โพธิ์ไทร เขตเทศบาล
อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร (เปลี่ยนแปลง
เปาหมาย(ผลผลิตโครงการ))

13 โครงการกอสรางอาคาร
อเนกประสงค (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)
(เพิ่มเติม)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
วางทอ คสล. ขนาด 0.60x1.00
ม. ยาว 70.00 ม. พรอมบอพัก
7 บอ และทอ คสล. ขนาด
0.40x1.00 ม. ยาวรวม 182.00
ม. พรอมบอพักจํานวน 18 บอ
(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล
ปาติ้วกําหนด)

- เพื่อใชเปนสถานที่จัด
กอสรางอาคารอเนกประสงค
โครงการ/กิจกรรมตางๆ ของ (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล
เทศบาล
ปาติ้วกําหนด)

14 โครงการจัดทําและวางระบบผัง เพื่อวางระบบผังเมืองในเขต
เมืองในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว เทศบาลตําบลปาติ้ว

ศึกษา ออกแบบการวางแผนผัง
เมืองในเขตเทศบาล

งบประมาณและที่มา
2561
(บาท)
388,000

2562
(บาท)
-

2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

1,350,000

-

-

-

50,000

50,000

50,000

12

ตัวชี้วัด
KPI

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

วางทอ
ไมมีปญหาน้ําทวมในเขต - กองชาง
ระบายน้ํา เทศบาล
ถนน จํานวน
1 สาย

อาคาร
- เทศบาลมีสถานที่ใชจัด - กองชาง
อเนกประสงค โครงการ/กิจกรรม
จํานวน 1
หลัง

50,000 เทศบาลมี
ระบบผัง
เมืองที่ดี

เทศบาลตําบลปาติ้วมี
ระบบผังเมืองที่ดี

- กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

15 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย - เพื่อใหประชาชนในเขต
เทศบาล 17 หมูที่ 4 ตําบลโพธิ์ เทศบาล มีถนนสําหรับใช
ไทร อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร คมนาคมไดอยางสะดวก
รวดเร็ว
- ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและไดมาตรฐาน

กอสรางถนน คสล. ซอย
เทศบาล 17 ขนาดกวาง 5 ม.
ยาว 120 ม. หนา 0.15 ม.
(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล
ปาติ้วกําหนด)

16 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย - เพื่อใหประชาชนในเขต
เทศบาล 13/1 หมู 12 ต.โพธิ์ไทร เทศบาล มีถนนสําหรับใช
อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร
คมนาคมไดอยางสะดวก
รวดเร็ว
- ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและไดมาตรฐาน

กอสรางถนน คสล. ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 ม. ยาว 127
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พื้นที่
ไมนอยกวา 635 ตร.ม. (ตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลปาติ้ว
กําหนด)

17 โครงการกอสรางรั้วอาคาร
หองสมุดศูนยไอทีและเรียนรู
ชุมชน

เพื่อพัฒนาพื้นที่ใหมีความ
โครงการกอสรางรั้วอาคาร
สวยงามและมีขอบเขตที่ชัดเจน หองสมุดศูนยไอทีและเรียนรู
ชุมชน (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)

งบประมาณและที่มา
2561
(บาท)
350,000

2562
(บาท)
-

2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

368,000

-

-

300,000

-

-
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ตัวชี้วัด
KPI

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กอสรางถนน
คสล.
จํานวน 1
สาย

- ประชาชนในเขต
- กองชาง
เทศบาล ไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
- ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและได
มาตรฐาน

-

กอสรางถนน
คสล.
จํานวน 1
สาย

- ประชาชนในเขต
- กองชาง
เทศบาล ไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
-ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและได
มาตรฐาน

-

กอสรางรั้ว
อาคาร
หองสมุด
ศูนยไอที

อาคารหองสมุดศูนยไอที - กองชาง
ฯมีพื้นที่ที่ชัดเจนและ
สวยงาม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2561
(บาท)
600,000

2562
(บาท)

19 โครงการกอสรางรั้ว คสล. ศาลา -เพื่อจัดพื้นที่ของศาลา หมู 4 กอสรางรั้ว (ตามแบบแปลน
ประชาคม หมู 4
ใหเปนระเบียบ
- เทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)
เพื่อใหศาลาหมู 4 มีแนวเขตที่
ถูกตองชัดเจน

180,000

-

20 โครงการขยายไหลทาง คสล.
ซอยเทศบาล 4 หมูที่ 4 ตําบล
โพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว จังหวัด
ยโสธร

164,500

18 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย
เทศบาล 12/1 หมูที่ 12 ตําบล
โพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว จังหวัด
ยโสธร

- เพื่อใหประชาชนในเขต
เทศบาล มีถนนสําหรับใช
คมนาคมไดอยางสะดวก
รวดเร็ว
- ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและไดมาตรฐาน

- เพื่อใหประชาชนในเขต
เทศบาล มีถนนสําหรับใช
คมนาคมไดอยางสะดวก
รวดเร็ว
- ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและไดมาตรฐาน

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

ขยายไหลทาง คสล. พื้นที่ไม
นอยกวา 292 ตร.ม.หนาเฉลี่ย
0.15 ม. (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)
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-

-

ตัวชี้วัด
KPI

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

-

-

รั้ว จํานวน 1 -ศาลาหมู 4 สามารถจัด
รั้ว
พื้นที่ไดเปนระเบียบ ศาลาหมู 4 มีแนวเขต
ถูกตองชัดเจน

-

ขยายไหล - ประชาชนในเขต
- กองชาง
ทางจํานวน เทศบาล ไดรับความ
1 สาย
สะดวกในการสัญจรไปมา
- ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและได
มาตรฐาน

-

กอสรางถนน
คสล.
จํานวน 1
สาย

- ประชาชนในเขต
- กองชาง
เทศบาล ไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
- ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและได
มาตรฐาน

- กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
150,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
KPI

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

21 โครงการกอสรางถนน คสล. ถนน - เพื่อใหประชาชนในเขต
เทศบาล 12/2 ม.12
เทศบาล มีถนนสําหรับใช
ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร คมนาคมไดอยางสะดวก
รวดเร็ว
- ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและไดมาตรฐาน

กอสรางถนน คสล. ขนาดผิว
จราจรกวาง. 5 ม. หนา 0.15 ม.
ยาว 60ม. (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)

22 โครงการขยายไหลทาง คสล.
ซอยเทศบาล 8 ม.5 ต.โพธิ์ไทร
อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร

- เพื่อใหประชาชนในเขต
เทศบาล มีถนนสําหรับใช
คมนาคมไดอยางสะดวก
รวดเร็ว
- ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและไดมาตรฐาน

ขยายไหลทาง คสล. พื้นที่ไม
นอยกวา 300 ตร.ม. (ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลปาติ้ว
กําหนด)
(ประชาคม ม.5)

170,000

-

-

-

ขยายไหล - ประชาชนในเขต
- กองชาง
ทางจํานวน เทศบาล ไดรับความ
1 สาย
สะดวกในการสัญจรไปมา
- ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและได
มาตรฐาน

23 โครงการขยายไหลทาง คสล.
- เพื่อใหประชาชนในเขต
ซอยเทศบาล 14 ม.5 ต.โพธิ์ไทร เทศบาล มีถนนสําหรับใช
อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร
คมนาคมไดอยางสะดวก
รวดเร็ว
- ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและไดมาตรฐาน

ขยายไหลทาง คสล. พื้นที่ไม
นอยกวา 250 ตร.ม. (ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลปาติ้ว
กําหนด)

140,000

-

-

-

ขยายไหล - ประชาชนในเขต
- กองชาง
ทางจํานวน เทศบาล ไดรับความ
1 สาย
สะดวกในการสัญจรไปมา
- ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและได
มาตรฐาน
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กอสรางถนน
คสล.
จํานวน 1
สาย

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

- ประชาชนในเขต
- กองชาง
เทศบาล ไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
- ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและได
มาตรฐาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด
KPI

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

2561
(บาท)
220,000

2562
(บาท)
-

2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

25 โครงการกอสรางกันสาดบังแดด เพื่อใชเก็บวัสดุ อุปกรณตางๆ กอสรางหองเก็บวัสดุ ศาลา
ศาลาประชาคม ม.4 ต.โพธิ์ไทร ของชุมชน
กลางบาน ม.4 จํานวน 1 แหง
อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร
(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล
ปาติ้วกําหนด)

100,000

-

-

-

หองเก็บวัสดุ มีหองเก็บวัสดุอุปกรณที่ - กองชาง
จํานวน 1 เปนสัดสวน/สะดวกใน
แหง
การเบิกจายและบริหาร
จัดการ

26 โครงการจัดทําปายซอย/ถนนใน เพื่อใหมีปายบอกชื่อซอย/
เขตเทศบาล
ถนนในเขตเทศบาล

จัดทําปายซอย/ถนนในเขต
เทศบาล (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)

100,000

-

-

-

มีปายซอย/ มีปายบอกชื่อซอย/ถนน - กองชาง
ถนนในเขต ในเขตเทศบาล
เทศบาล

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

กอสรางถนน คสล. ถนน
เทศบาล 7 ม.4 กวาง 5 ม.ยาว
350 ม. หนา 0.15 ม. (ตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลปาติ้ว
กําหนด)

960,000

-

-

-

กอสรางถนน
คสล.
จํานวน 1
สาย

24 โครงการขยายไหลทาง คสล.
ถนนเทศบาล 5 ม.5 ต.โพธิ์ไทร
อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร (ศูนยไอทีบานหนองสําโรง)

- เพื่อใหประชาชนในเขต
เทศบาล มีถนนสําหรับใช
คมนาคมไดอยางสะดวก
รวดเร็ว
- ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและไดมาตรฐาน

- เพื่อใหประชาชนในเขต
เทศบาล มีถนนสําหรับใช
คมนาคมไดอยางสะดวก
รวดเร็ว
- ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและไดมาตรฐาน

ขยายไหลทาง คสล. พื้นที่ไม
นอยกวา 400 ตร.ม. (ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลปาติ้ว
กําหนด)
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ขยายไหล - ประชาชนในเขต
- กองชาง
ทางจํานวน เทศบาล ไดรับความ
1 สาย
สะดวกในการสัญจรไปมา
- ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและได
มาตรฐาน

- ประชาชนในเขต
- กองชาง
เทศบาล ไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
- ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและได
มาตรฐาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

28 โครงการกอสรางถนนลูกรังเรียบ เพื่อใหมีเสนทางการคมนาคม กอสรางถนนลูกรังเรียบคลอง
คลองวังกะละ หมูที่ 12,5
ขนสงสินคาทางการเกษตร วังกะละ ในเขตเทศบาลตําบล
ปาติ้ว
(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล
ปาติ้วกําหนด)
29 โครงการกอสรางทางเชื่อม
ระหวางถนนอรุณประเสริฐกับ
ถนนทางเขาหมูบาน ในเขต
เทศบาลตําบลปาติ้ว หมูที่ 4,5

รวม

29 โครงการ

เพื่อใหมีเสนทางการคมนาคม กอสรางทางเชื่อมระหวางถนน
ที่ไดมาตรฐานและมีความ
อรุณประเสริฐกับถนนทางเขา
ปลอดภัยในการเดินทาง
หมูบา น ในเขตเทศบาลตําบล
ปาติ้ว
(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล
ปาติ้วกําหนด)

-

-

2561
(บาท)
250,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI

2564
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

-

-

- ถนนลูกรัง
เรียบคลอง
วังกะละ

500,000

-

-

- ทางเชื่อม
มีเสนทางการคมนาคมที่
ระหวางถนน ไดมาตรฐานและมีความ
อรุณ
ปลอดภัยในการเดินทาง
ประเสริฐกับ
ถนนทางเขา
หมูบาน

10,248,500

500,000

50,000
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50,000

-

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

มีเสนทางการคมนาคม - กองชาง
ขนสงสินคาทางการเกษตร

-

-กองชาง

-

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจรและไดมาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยโสธร ที่ 1 สงเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหลงน้ําและโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน
ยุทธศาสตรสงเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน
แผนงานการเกษตร
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการ "น้ําคือชีวิต ศาสตร
เพื่อนําศาสตรพระราชาในการ แปลงเกษตรผสมผสาม อปท.1
30,000
30,000
30,000
30,000
พระราชาสูแปลงเกษตร
ใชประโยชนจากแหลงน้ํามา แปลงเกษตร
ผสมผสานประชารัฐ"
ยกระดับคุณภาพชีวิตและสราง
รายไดใหกับประชาชนเปน
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร

รวม

1 โครงการ

-

-

30,000

18

30,000

30,000

30,000

ตัวชี้วัด
KPI
แปลงเกษตร
ผสมผสาม
อปท.1 แปลง
เกษตร

-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

มีการนําศาสตรพระราชา - กองการศึกษา
ในการใชประโยชนจาก
แหลงน้ํามายกระดับ
คุณภาพชีวิตและสราง
รายไดใหกับประชาชน

-

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลปาติ้ว
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยโสธร ที่ 2 สงเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การคาและการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีการคาและการทองเที่ยว
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
(ผลผลิตของโครงการ)
KPI
จะไดรับ
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการปองกันและบรรเทาสาเพื่อปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนในเขตเทศบาล ประชาชนในเขตเทศบาลมี
ธารณภัย
ในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว
ใหกับประชาชนในเขตเทศบาลตําบล
ความปลอดภัยและไดรับการ
ปาติ้ว
ชวยเหลือกรณีประสบเหตุสา
ธารณภัย
2 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง เพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ใน จัด อปพร. จัดการจราจรบริเวณถนน
ถนน ในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว
เขตเทศบาลตําบลปาติ้ว
อรุณประเสริฐ ดานหนาตลาดสด
เทศบาลตําบลาติ้ว และหนาโรงเรียน
ปาติ้วรมโพธาภินันทนุกูล รวมกับ
สถานีตํารวจภูธรปาติ้ว

รวม

2 โครงการ

-

-

50,000

50,000

150,000

150,000 150,000
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50,000

50,000 อุบัติเหตุทางถนนลดลง ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน

150,000

-

-

ผ.01

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานปองกันฯ
สํานัก
ปลัดเทศบาล
งานปองกันฯ
สํานัก
ปลัดเทศบาล

-

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยโสธร ที่ 2 สงเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การคาและการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีการคาและการทองเที่ยว
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการติดตั้งระบบอบแหงพลังงาน -เพื่อสงเสริมใหกลุมผลิตสินคาทางการ -ติดตั้งระบบอบแหงพลังงาน
90,000
แสงอาทิตย(พาราโบลาโดม)
เกษตรใชพลังงานแสงอาทิตย
แสงอาทิตย (พาราโบลาโดม)
-สงเสริมใหผลิตภัณฑทางการเกษตร จํานวน 1 แหง บริเวณตลาดสด
มีความสะอาด ปลอดฝุนละอองใน
เทศบาลตําบลปาติ้ว
กระบวนการอบแหง
(งบประมาณทั้งสิ้น 253,450.-บาท)
รับสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน
กระทรวงพลังงาน จํานวน
164,742.-บาท งบประมาณเทศบาล
ตําบลปาติ้ว 88,708.-บาท)

รวม 1 โครงการ

90,000

-

20

-

-

ตัวชี้วัด
KPI
ระบบอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตย
(พาราโบลาโดม )
จํานวน 1 แหง

-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

สินคาและผลิตภัณฑทางการ กองการศึกษาฯ
เกษตรมีความสะอาดและ
พลังงานจังหวัด
ลดตนทุนคาใชจายในกระบวน ยโสธร
การอบแหง การถนอมอาหาร

-

-

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยโสธร ที่ 2 สงเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การคาและการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีการคาและการทองเที่ยว
แผนงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
KPI
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการบานมั่นคงเพื่อคนยากจน
เพื่อสรางความมั่นคงใหกับผูมีฐานะ
- กอสรางบานหรือปรับปรุง
100,000 100,000 100,000 100,000 ปละ 1 ราย
ยากจน ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ซอมแซมที่อยูอาศัยใหกับผูที่มี
ฐานะยากจนในเขตเทศบาล

รวม

1 โครงการ

100,000

100,000 100,000
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100,000

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
ผูที่มีฐานะยากจนในเขต
เทศบาลมีบานเรือนหรือ
ที่อยูอาศัย มีความมั่นคง
และมีความเปนอยูที่ดีขึ้น

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยโสธร ที่ 2 สงเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การคาและการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีการคาและการทองเที่ยว
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
KPI
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจัดการแขงขันกีฬา
เพื่อสนับสนุนและสงเสริมเยาวชน
- จัดใหมีการแขงขันกีฬา
100,000 100,000 100,000 100,000 จัดกิจกรรมแขงขัน
และประชาชนเห็นความสําคัญ
เยาวชนกีฬาชุมชน ฯลฯ
กีฬา
ในการเลนกีฬาและมีความรู
-จัดตั้งชมรมกีฬา
มีทัศนคติที่ดีในการเลนกีฬา

รวม

1 โครงการ

-จัดใหมีการแขงขันกีฬา
-จัดใหมีการจัดสงทีมนักกีฬาเขา
รวมแขงขันกีฬา

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

เยาวชนและประชาชนหันมา กองการศึกษาฯ
สนใจและเลนกีฬามากขึ้น มี
สุขภาพแข็งแรงและสามารถ
เปนตัวแทนของเทศบาล
เขารวมการแขงขันกีฬา
ประเภทตางๆได

100,000

100,000 100,000
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100,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลปาติ้ว
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยโสธร ที่ 3 การบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา สูความเปนเลิศ
ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารองคกรตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี และยกระดับการศึกษาสูความเปนเลิศ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
(ผลผลิตของโครงการ)
KPI
จะไดรับ
2561
2562
2563
2564
1 โครงการ “ รักน้ํา รักปา รักษา
เพื่อใหประชาชนตระหนักในคุณคา ประชาชนรวมกันปลูกตนไม
10,000 10,000 10,000 10,000 ทําใหผูเขารวมกิจกรรมมี
มีความเขาใจถึงความสําคัญ
แผนดิน”
ของสิ่งแวดลอมและรักษา
จํานวน 1,000 ตนและ
ความเขาใจถึงความสําคัญ ของทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยากรธรรมชาติอันเปนสาธารณะ บํารุงรักษาแหลงน้ําในชุมชน
ของทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอม
รวมกัน
สิ่งแวดลอม

ผ.01

หนวยงานรับ
ผิดชอบหลัก
งานธุรการ
(สป.)

2 โครงการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาล

เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรของ ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภา
องคกรมีความรูความเขาใจในเรื่อง ทองถิ่น และพนักงานจาง
หลักธรรมมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรม

10,000

10,000

10,000

10,000 ผูบริหารทองถิ่น บุคลากร
ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรของ งานการ
ขององคกรมีความรูความ
องคกรมีความรูความเขาใจใน เจาหนาที่
เขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิ เรื่องหลักธรรมาภิ-บาลคุณธรรม (สป.)
บาลคุณธรรม และจริยธรรม และจริยธรรม

3 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

เพื่อเปนการสรางภาพลักษณที่ดีของ
เทศบาลตําบลปาติ้ว ในการ
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล

ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาลตําบลและพนักงานจาง
เทศบาลตําบลปาติ้ว

10,000

10,000

10,000

10,000 สรางภาพลักษณที่ดีของ
สรางภาพลักษณที่ดีขององคกร สํานัก
องคกร เสริมสรางคุณธรรมจ เสริมสรางคุณธรรมจริธรรม
ปลัดเทศบาล
ริธรรมและธรรมาภิบาล
และธรรมาภิบาล

4 โครงการเสริมสรางความซื่อสัตย
สุจริต และปลูกฝงทัศนคติ
วัฒนธรรม ที่ดีในการตอตานการ
ทุจริต

เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมที่ดี
ในการตอตานการทุจริตและประพฤติ
มิชอบใหแกคณะผูบริหารสมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล และ
พนักงานจางของเทศบาลตําบลปาติ้ว

คณะผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล
และพนักจางของเทศบาลตําบล
ปาติ้ว

10,000

10,000

10,000

10,000 พนักงาน เจาหนาที่มี
คุณธรรมจริยธรรม เขาใจ
หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาและนอมนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนแนวทางในการ
ดําเนินชีวิต
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พนักงาน เจาหนาที่มีคุณธรรม งานการ
จริยธรรม เขาใจหลักธรรมของ เจาหนาที่
พระพุทธศาสนาและนอมนํา (สป.)
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เปนแนวทางในการดําเนินชีวิต

ที่

โครงการ

5 มาตรการ "จัดทําคูมือการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อเปนประโยชนในการเสริมสราง บุคลากรมีคูมือการปฏิบัติงาน
ความรู ความเขาใจแกบุคลากรใหเกิด เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
ความตระหนักถึงปญหาการทุจริต
ของเทศบาลตําบลปาติ้ว
คอรัปชัน

6 กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธ 1. เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการ ประชาชนในเทศบาลตําบลปาติ้ว
กรณีพบเห็นการทุจริต
ปองกันการทุจริต
2. เพื่อแสดงเจตนารมณในการแกไข
ปญหาการทุจริต

7 มาตรการสงเสริมและพัฒนา
เครือขายดานการปองกัน
การทุจริต

1. เพื่อสรางแกนนําแนวรวมและ
เครือขายในการรักษาผลประโยชน
ของทองถิ่น
2. เพื่อพัฒนาองคความรูใหกับทุก
ภาคสวน ใหเกิดจิตสํานึกและ
ตระหนักเกี่ยวกับปญหาการทุจริต
3. เพื่อใหเกิดความรวมมือรวมใจใน
การปองกันการทุจริตในพื้นที่เทศบาล
ตําบลปาติ้ว

ภารรัฐ ภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกิจสถานศึกษา และ
ภาคประชาชน ในเขตเทศบาล
ตําบลปาติ้ว เขามามีสวนรวมใน
การเปนเครือขายดานการ
ปองกันการทุจริตรวมกับ
เทศบาลตําบลปาติ้ว

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
KPI
2561
2562
2563
2564
10,000 10,000 10,000 10,000 ศึกษาและรวบรวม
ขอมูล, จัดทําคูมือ
การปองกันผลประ
โยชนทับซอน, ตรวจ
สอบความถูกตอง,
แจกจายใหบุคลากร
2,000
2,000
2,000
2,000 1.จํานวนเรื่องรองเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต
2. นําเรื่องที่ไดรับการ
รองเรียนไปดําเนินการ
ปรับปรุงแกไข
3. บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อ
ตอตานการทุจริต
5,000
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5,000

5,000

5,000 1. ทําใหเกิดแกนนํา แนวรวม
และเครือขายในการรักษา
ผลประโยชนของทองถิ่น
2. ทําใหทุกภาคสวนมีความรู
กอใหเกิดจิตสํานึกและ
ตระหนักเกี่ยวกับปญหาการ
ทุจริต
3.ทําใหเกิดความรวมมือรวม
ใจในการปองกันการทุจริตใน
พื้นที่เทศบาลตําบลปาติ้ว

ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงานรับ
จะไดรับ
ผิดชอบหลัก
มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
กองคลัง
เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
บุคลากรมีคูมือการปฏิบัติงาน
เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
ของเทศบาลตําบลปาติ้ว
1.จํานวนเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับ
สํานัก
การทุจริต
ปลัดเทศบาล
2. นําเรื่องที่ไดรับการรองเรียน
ไปดําเนินการปรับปรุงแกไข
3. บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อ
ตอตานการทุจริต
1. เกิดแกนนํา แนวรวมและ
สํานัก
เครือขายในการรักษา
ปลัดเทศบาล
ผลประโยชนของทองถิ่น
2. ทุกภาคสวนมีความรู
กอใหเกิดจิตสํานึกและตระหนัก
เกี่ยวกับปญหาการทุจริต
3.เกิดความรวมมือรวมใจใน
การปองกันการทุจริตในพื้นที่
เทศบาลตําบลปาติ้ว

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

8 โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิม
เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงออกถึง
พระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจา ความจงรักภักดีแดพระบาทสมเด็จ
อยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
พระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10
เทพยวรางกูล

9 โครงการจัดกิจกรรมวันคลาย
วันสวรรคตขององคสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร

เพื่อรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
รัชกาลที่ 9 ที่ทรงบําเพ็ญพระราช
กรณีกิจอันเปนประโยชนตอประเทศ
ชาติและพสกนิกรชาวไทย

10 โครงการจัดการเลือกตั้งนายก
เพื่อจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
เทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลที่ครบวาระ
11 โครงการปรับปรุงระบบเสียง
ตามสาย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
รัชกาลที่ 10

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
KPI
จะไดรับ
2561
2562
2563
2564
50,000 50,000 50,000 50,000 เทศบาลมีการจัดกิจกรรมเทิด เปนการสรางความสมานฉันท
พระเกียรติพระบาทสมเด็จ ความรัก ความสามัคคีของ
พระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 ประชาชนในพื้นที่ และได
แสดงถึงความจงรักภักดี
แดสมเด็จพระเจาอยูหัว
รัชกาลที่ 10

หนวยงานรับ
ผิดชอบหลัก
สํานัก
ปลัดเทศบาล

จัดกิจกรรมวางพวงมาลา
-จัดสถานที่พรอมประดับตกแตง
-จัดจางทําพวงมาลา

15,000

สํานัก
ปลัดเทศบาล

เพื่อใหไดมาซึ่งนายกเทศมนตรี
300,000
และสมาชิกสภาเทศบาลที่ครบวาระ

-เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบเสียง
ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย
ตามสายภายในเขตเทศาลใหสามารถ
รับฟงไดอยางทั่วถึง

รวม 11 โครงการ

150,000

15,000

-

15,000

-

150,000 150,000

15,000 เทศบาลมีการจัดกิจกรรม
วางพวงมาลาเพื่อระลึกถึง
ร.9
-

150,000 ประชาชนไดรับฟงขาวสาร
ไดอยางทั่วถึง

572,000 272,000 272,000 272,000
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ไดมาซึ่งนายกฯ/
สมาชิกสภาเทศบาล

ประชาชนไดแสดงออกถึง
ความจงรักภักดี ตอ ร.9

ไดมาซึ่งนายกฯ/
สํานักปลัดฯ
สมาชิกสภาเทศบาล
ในการพัฒนาชุมชนตอไป
ประชาชนในเขตเทศบาล
สํานักปลัดฯ
ไดรับฟงขาวสารไดอยางทั่วถึง
ระหวางกัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลปาติ้ว
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยโสธร ที่ 3 การบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา สูความเปนเลิศ
ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารองคกรตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี และยกระดับการศึกษาสูความเปนเลิศ
แผนงาน การศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
2561 2562 2563 2564 KPI
1 โครงการสงเสริมการเรียนรู
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก

1. เพื่อสงเสริมและพัฒนา
การเรียนรูของเด็กใหเปน
ไปตามศักยภาพ
2. เพื่อใหผูเรียนตระหนักใน
บทบาทหนาที่ของตนเอง
ฝกทักษะพื้นฐานในการ
ดําเนินชีวิต
3. เพื่อใหผูเรียนมีทักษะ
ในการอาน เขียน จินตนาการ

1. ครูผูดูแลเด็กทุกคน
สามารถจัดประสบการณ
การเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญใหกับผูเรียนได
อยางถูกตอง ตอเนื่องและ
สม่ําเสมอ
2. นักเรียนทุกคนมีความ
พรอมทั้ง 4 ดาน เพียงพอ
ที่จะศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น

ผ.01

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
15,000 15,000 15,000 15,000 100% นักเรียนมีความสุขกับ
การเรียน สามารถคิด
คนหาความรูไดดวย
ตนเองอยางมีความสุข

ความคิดสรางสรรค
ศพด.1 จํานวน 120 คน
งบประมาณ 10,000.-บาท
ศพด.2 จํานวน 35 คน
งบประมาณ 5,000.-บาท
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หนวยงาน
ที่รับ
ผิดชอบ
กองการศึกษาฯ
(ศพด.1,2)

ที่

โครงการ

2 โครงการเสริมสรางทักษะการ
ฝกประสบการณนอกสถานที่

วัตถุประสงค

1. เพื่อใหผูเรียนรูจักรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. เพื่อใหเด็กมีคุณธรรม
จริยธรรม รูจักเอื้อเฟอแบงปน
3. เพื่อใหนักเรียนมีทักษะ
ชีวิตที่ดีจากการศึกษาเรียนรู
แหลงเรียนรู

3 โครงการสงเสริมทักษะ ศิลปะ 1. เพื่อใหเด็กไดออกกําลังกาย
ดนตรี กีฬาและนันทนาการ
เปนการเสริมสรางสุขภาพ
รางกายใหแข็งแรง พัฒนาทักษะ
กลามเนื้อมัดใหญ มัดเล็กให
ประสานสัมพันธกัน
2. เรียนรูกติกาการเลนรวมกับ
ผูอื่น เกิดความสนุกสนาน
กลาแสดงออก เกิดความเชื่อมั่น
ในตนเอง ฝกการเปนผูนํา ผูตาม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. เพื่อใหนักเรียนไดแสวง
หาความรูไดดวยตัวของ
นักเรียนเอง
2. เพื่อใหนักเรียนมีทักษะ
ชีวิตที่ดีจากการศึกษา
เรียนรูแหลงเรียนรู
ศพด.1 จํานวน 120 คน
งบประมาณ 30,000.-บาท
ศพด.2 จํานวน 35 คน
งบประมาณ 5,000.-บาท
1. นักเรียนมีความรับ
ผิดชอบ ตรงตอเวลา
มีความรักความสามัคคี
ในหมูคณะ
2. นักเรียนมีสุขภาพอนามัย
สมบูรณแข็งแรง มีจิตใจ
เขมแข็ง
ศพด.1 จํานวน 120 คน
งบประมาณ 30,000.-บาท
ศพด.2 จํานวน 35 คน
งบประมาณ 10,000.-บาท

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
2561 2562 2563 2564 KPI
จะไดรับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
35,000 35,000 35,000 35,000 100% 1. นักเรียนไดรับประ
สบการณตรงจาก
การไดไปศึกษาดูงาน ณ
แหลงเรียนรูนอกสถานที่

หนวยงาน
ที่รับ
ผิดชอบ
กองการศึกษาฯ
(ศพด.1,2)

40,000 40,000 40,000 40,000 100% 1. นักเรียนไดรับ
ประสบการณตรงจาก
การไดไปศึกษาดูงาน
ณ แหลงเรียนรูนอก
สถานที่

กองการศึกษาฯ
(ศพด.1,2)
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

4 โครงการวัฒนธรรมตามวิธีไทย 1. เพื่อใหผูเรียนรูจักการไหว
การกราบ การทําความเคารพ
ที่ถูกตอง
2. เพื่อใหเด็กเรียนรูมารยาทที่ดี
ของสังคมไทย
3. เพื่อใหเด็กไดเรียนรูวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงามในชุมชน ทองถิ่น
และสังคมไทย
5 โครงการเรียนรูคูภูมิปญญา
1. เพื่อใหนักเรียนมีความรัก
หวงแหน และเห็นคุณคาของ
ภูมิปญญาทองถิ่น
2. เพื่อใหนักเรียนมีความคิด
รวบยอดเกี่ยวกับการเรียนรูจาก
ภูมิปญญาทองถิ่น

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการ
อนุรักษ สืบสาน ศิลปะ
วัฒนธรรม
ประเพณีในทองถิ่น
ศพด.1 จํานวน 120 คน
งบประมาณ 10,000.-บาท
ศพด.2 จํานวน 35 คน
งบประมาณ 2,500.-บาท
1. นักเรียนเกิดการเรียนรู
ที่แปลกใหม ชวยสงเสริม
ทักษะใหเด็กครบทั้ง 4 ดาน
2. นักเรียน มีความคิด
รวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตางๆ
ที่เกิดจากการเรียนรู คิด
แกปญหาไดเหมาะสมกับวัย
ศพด.1 จํานวน 120 คน
งบประมาณ 10,000.-บาท
ศพด.2 จํานวน 35 คน
งบประมาณ 2,500.-บาท

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
2561 2562 2563 2564 KPI
จะไดรับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
12,500 12,500 12,500 12,500 100% ผูเรียนรูจักการไหว
การกราบ การทําความ
เคารพที่ถูกตองและ
สวยงาม

หนวยงาน
ที่รับ
ผิดชอบ
กองการศึกษาฯ
(ศพด.1,2)

12,500 12,500 12,500 12,500 100% นักเรียนมีความรัก หวงแหน กองการศึกษาฯ
และเห็นคุณคาของภูมิปญญา (ศพด.1,2)
มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
ภูมิปญญาทองถิ่น
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

6 โครงการการแตงกายตามวิถีไทย 1. เพื่อปลูกฝงใหเด็กรักการ
แตงกายแบบไทยและภูมิใจใน
เอกลักษณความเปนไทย

7 โครงการกอสราง ตอเติม
ซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

1. เพื่อกอสราง มุงหลังคาของ
อาคารเรียนกับหองครัวเชื่อม
ตอกัน
2. ทําที่พักมุมผูปกครอง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการ
อนุรักษ สืบสาน ศิลปะ
วัฒนธรรมประเพณีใน
ทองถิ่น
ศพด.1 จํานวน 120 คน
งบประมาณ 10,000.-บาท
ศพด.2 จํานวน 35 คน
งบประมาณ 5,000.-บาท
1. เด็กและครูไดใช
ประโยชนไวบังแดดและ
ฝนในการทํากิจกรรม
ของเด็ก
2. ผูปกครองมีที่พักใน
ระหวางมารับ-สงบุตรหลาน
ศพด.1 จํานวน 120 คน
งบประมาณ 100,000.-บาท
ศพด.2 จํานวน 35 คน
งบประมาณ 5,000.-บาท

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
2561 2562 2563 2564 KPI
จะไดรับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
15,000 15,000 15,000 15,000 100% 1. ผูเรียนรักการแตง
กายแบบไทยและภูมิใจ
ในเอกลักษณความเปน
ไทย

หนวยงาน
ที่รับ
ผิดชอบ
กองการศึกษาฯ
(ศพด.1,2)

105,000 105,000 105,000 105,000 100% 1. แสงแดดไมสองเขามา
ภายในอาคารเรียน
2. ผูปกครองมีมุมรอรับ
-สงเด็ก

กองการศึกษาฯ
(ศพด.1,2)
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ที่

โครงการ

8 โครงการปรับปรุงสนาม
เด็กเลนและปรับปรุงภูมิทัศน

9 โครงการศูนยเด็กปลอดโรค

วัตถุประสงค

1. เพื่อจัดสภาพแวดลอมใหเปน
แหลงเรียนรูใหกับเด็ก
2. เพื่อให ศพด.มีแหลงเรียนรู
เพียงพอกับนักเรียน
3. เพื่อใหสภาพแวดลอมภายใน
ศพด. ปลอดภัย นาอยู และสวยงาม

1. เพื่อสงเสริมสุขลักษณะนิสัยใน
การมีพฤติกรรมอนามัย
2. เพื่อให ศพด.มีมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานให ศพด.
เปนสถานที่ปลอดโรค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. ศพด. มีแหลงเรียนรูที่
ปลอดภัย นาดู นาอยู
นาเรียน และนาชื่นชม
2. ศพด. มีสภาพอาคารดี
บรรยากาศดี และสภาพ
ภูมิทัศนสวยงามและรื่นรมย
ศพด.1 จํานวน 120 คน
งบประมาณ 100,000.-บาท
ศพด.2 จํานวน 35 คน
งบประมาณ 10,000.-บาท
1. เด็กนักเรียนของ ศพด.
มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง
สมบูรณ
ศพด.1 จํานวน 120 คน
งบประมาณ 10,000.-บาท
ศพด.2 จํานวน 35 คน
งบประมาณ 5,000.-บาท

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
2561 2562 2563 2564 KPI
จะไดรับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
110,000 110,000 110,000 110,000 100% 1. ครูผูดูแลเด็ก และ
นักเรียนทุกคน มี
สุขภาพกายใจที่ดีและ
มีจิตอาสา
2. ศพด. มีสภาพแวดลอม
ที่ดี เปนแหลงเรียนรู
ที่เอื้อตอการจัดการเรียน
การสอน

หนวยงาน
ที่รับ
ผิดชอบ
กองการศึกษาฯ
(ศพด.1,2)

15,000 15,000 15,000 15,000 100% 1. ศพด.มีหองพยาบาล
พรอมใหบริการแก
นักเรียนและบุคลากรที่
เจ็บปวย
2. นักเรียนและบุคลากร
มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง

กองการศึกษาฯ
(ศพด.1,2)

30

ที่

โครงการ

10 โครงการวันสําคัญของชาติ

รวม 10 โครงการ

วัตถุประสงค

1. เพื่อใหนักเรียนมีความรู
ความเขาใจ ศิลปะ วัฒนธรรม
และประเพณีอันดีงาม
2. เพื่อใหนักเรียนไดเขารวม
กิจกรรมวันสําคัญตางๆ ของชาติ
เพื่อสรางความสัมพันธอันดี
ระหวาง ศพด. และชุมชน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. ศพด. เขารวมกิจกรรม
วันสําคัญตางๆ
ของหนวยงาน และชุมชน
2. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค
ศพด.1 จํานวน 120 คน
งบประมาณ 30,000.-บาท
ศพด.2 จํานวน 35 คน
งบประมาณ 8,000.-บาท

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
2561 2562 2563 2564 KPI
จะไดรับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
38,000 38,000 38,000 38,000 100% 1. ศพด. เขารวมกิจกรรม
วันสําคัญของชาติ
ประเพณี วัฒนธรรม
ของทองถิ่น

398,000 398,000 398,000 398,000

31

หนวยงาน
ที่รับ
ผิดชอบ
กองการศึกษาฯ
(ศพด.1,2)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ เทศบาลตําบลปาติ้ว
ป 2561
ป 2562
ป 2563
ยุทธศาสตร
1. ยุทธศาสตรสงเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหลง
น้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.2 แผนงานการเกษตร
รวม
2. ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี
การคาและการทองเที่ยว
2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
2.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
2.3 แผนงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
2.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม
3. ยุทธศาสตรการบริหารองคกรตามหลักกการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดีและยกระดับการศึกษาสูความ
เปนเลิศ
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
3.2 แผนงานการศึกษา
รวม
รวมทั้งสิ้น

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

แบบ ผ 07
ป 2564

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

รวม 4 ป

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)
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10,248,500

2

500,000

2

50,000

2

50,000

2

10,848,500

1
30

30,000
10,278,500

1
3

30,000
530,000

1
3

30,000
80,000

1
3

30,000
80,000

1
39

120,000
10,968,500

2
1
1
1
5

150,000
90,000
100,000
100,000
440,000

2

150,000

2

150,000

2

150,000

8

600,000

1
1
4

100,000
100,000
350,000

1
1
4

100,000
100,000
350,000

1
1
4

100,000
100,000
350,000

4
4
16

400,000
400,000
1,400,000

11
10
21
56

572,000
398,000
970,000
11,688,500

10
10
20
27

272,000
398,000
670,000
1,550,000

10
10
20
27

272,000
398,000
670,000
1,100,000

10
10
20
27

272,000
398,000
670,000
1,100,000

41
40
81
136

1,388,000
1,592,000
2,980,000
15,348,500
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
เทศบาลตําบลปาติ้ว
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจรและไดมาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยโสธร ที่ 1 สงเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหลงน้ําและโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน
ยุทธศาสตรสงเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

1 โครงการขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ ถนนเทศบาล 6
หมูที่ 12 ตําบลโพธิ์ไทร
อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร

วัตถุประสงค

เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาลมี
ไฟฟาสาธารณะใชอยางที่ทั่วถึง

รวม 1 โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
ถนนเทศบาล 6 ม.12
(ตามแบบแปลนการไฟฟา
สวนภูมิภาคจังหวัดยโสธร)

2561
(บาท)
70,000

70,000

33

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
KPI

2564
(บาท)
- ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ
จํานวน1 สาย

ผ.02

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
ประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึงและเพียงพอ

หนวยงาน
ที่รับ
ผิดชอบ
- กองชาง
- การไฟฟาฯ
จ.ยโสธร

หนวยงาน
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน
การไฟฟา
สวนภูมิภาค
จังหวัดยโสธร

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
เทศบาลตําบลปาติ้ว
ป 2561
ป 2562
ป 2563
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรสงเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหลงน้ํา
และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

รวม
รวมทั้งสิ้น

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

1

70,000

1
1

70,000
70,000

จํานวน
โครงการ

-

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

-
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แบบ ผ 07

ป 2564

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

-

-

รวม 4 ป

งบประมาณ
(บาท)

-

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

1

70,000

1
-

70,000
70,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.03
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
เทศบาลตําบลปาติ้ว
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจรและไดมาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยโสธร ที่ 1 สงเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหลงน้ําและโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน
ยุทธศาสตรสงเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
2561
2562
2563
2564
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
KPI
จะไดรับ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการกอสรางอาคาร
- เพื่อใชเปนสถานที่จัด กอสรางอาคาร
1,350,000
- อาคาร
- เทศบาลมีสถานที่ใชจัด - กองชาง
อเนกประสงค (ตามแบบ
โครงการ/กิจกรรมตางๆ อเนกประสงค (ตาม
อเนกประสงค โครงการ/กิจกรรม
แปลนเทศบาลตําบลปาติ้ว ของเทศบาล
แบบแปลนเทศบาล
จํานวน 1 หลัง
กําหนด)
ตําบลปาติ้วกําหนด)

รวม

1 โครงการ

1,350,000

-

-
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-

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรสงเสริมภาคการเกษตร การ
พัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐาน
ใหไดมาตรฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รวม
รวมทั้งสิ้น

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
เทศบาลตําบลปาติ้ว
ป 2561
ป 2562
ป 2563
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

1
1
1

1,350,000
1,350,000
1,350,000

-

-
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แบบ ผ 07

ป 2564
โครงการ
(บาท)

-

-

รวม 4 ป
โครงการ
(บาท)

-

1
1
-

1,350,000
1,350,000
1,350,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.05
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
เทศบาลตําบลปาติ้ว
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจรและไดมาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยโสธร ที่ 1 สงเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหลงน้ําและโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน
ยุทธศาสตรสงเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
2561
2562
2563
2564
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ)
KPI
จะไดรับ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการกอสรางอาคาร
- เพื่อใชเปนสถานที่จัด กอสรางอาคาร
1,350,000
- อาคาร
- เทศบาลมีสถานที่ใชจัด - กองชาง
อเนกประสงค (ตามแบบ
โครงการ/กิจกรรมตางๆ อเนกประสงค (ตาม
อเนกประสงค โครงการ/กิจกรรม
แปลนเทศบาลตําบลปาติ้ว ของเทศบาล
แบบแปลนเทศบาล
จํานวน 1 หลัง
กําหนด)
ตําบลปาติ้วกําหนด)

รวม

1 โครงการ

1,350,000

-

-

37

-

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรสงเสริมภาคการเกษตร การ
พัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐาน
ใหไดมาตรฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รวม
รวมทั้งสิ้น

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
เทศบาลตําบลปาติ้ว
ป 2561
ป 2562
ป 2563
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

1 1,350,000
1 1,350,000
1 1,350,000

-

-
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แบบ ผ 07

ป 2564
โครงการ
(บาท)

-

-

รวม 4 ป
โครงการ
(บาท)

-

1
1
-

1,350,000
1,350,000
1,350,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1
สําหรับ โครงการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยโสธรที่ 3 การบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา สูความเปนเลิศ
ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารองคกรตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี และยกระดับสถานศึกษาสูความเปนเลิศ
แผนงานบริหารทั่วไป
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
KPI
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติ คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
- คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
ตามประมวลจริยธรรมขององคกร ของขาราชการที่สรางความโปรงใส มี เทศบาล และพนักงานจางทั่วไป
เทศบาล พนักงานปฏิบัติ
ปกครองสวนทองถิ่น
มาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และ
เปนสากล

ผ. 06

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาลพนักงานปฏิบัติ

สํานัก
ปลัดเทศบาล

สํานัก
ปลัดเทศบาล

2 กิจกรรมประกาศเจตจํานงตอตาน
การทุจริตของผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดวยการจัดทําแผน
ปองกันการทุจริตในองคกร

1. ประกาศเจตจํานงการตอตาน
การทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ
2.มีการประกาศเจตจํานงการตอตาน
การทุจริตของผูบริหารตอสาธารณชน
อยางนอย 1 ครั้ง
3. แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป

-

-

-

-

1. ประกาศเจตจํานงการตอตาน
การทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1
ฉบับ
2.มีการประกาศเจตจํานงการตอตาน
การทุจริตของผูบริหารตอสาธารณชน
อยางนอย 1 ครั้ง
3. แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป

การบริหารราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีความโปรงใส
สามารถปองกันการทุจริตของ
บุคลากร องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นได ลดขอรองเรียนการ
ดําเนินงานขององคกรปกครอ
งสวนทองถิ่น

3 การพัฒนาแผนและกระบวนการ
จัดหาพัสดุ

เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานดานจัดซื้อ
จัดจาง เพื่อเปนการวางแผนใหทราบ
ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ผูอํานวยการกองคลัง
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ

-

-

-

-

จัดเก็บขอมูลในการ
จัดซื้อจัดจาง,จําแนก
วิธีการจัดซื้อจัดจาง

ประชาชนไดรับทราบขอมูล
ในการบริหารงานของหนวย
งาน, ผูปฏิบัติงานมีขอมูลใน
การพัฒนาแผนและการจัดซื้อ
จัดจางอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุมคาและเปน
ประโยชนกับประชาชน

39

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองคลัง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 กิจกรรมเผยแพรขอมูลขาวสาร
การจัดซื้อจัดจาง

เพื่อใหประชาชนไดทราบขอมูล
เกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจาง ตามโครง
การและกิจกรรมตาง ๆ ของเทศบาล

เผยแพรขอมูลการจัดซื้อ - จัดจาง
ตามแผนงาน / โครงการตาง ๆ ของ
เทศบาลที่ดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ
ของ อปท. พ.ศ.2535 แกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 9 พ.ศ.2553

5 มาตรการออกคําสั่งมอบหมาย
ของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล
และหัวหนาสวนราชการ

1. เพื่อเปนการลดขั้นตอนการใหบริการ
ประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว
เปนธรรม ตอบสนองความตองการ
ของประชาชน
2. เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจใน
การบริการจากหนวยงาน
3. เพื่อเปนการกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจในการสั่ง การอนุญาต อนุมัติ
ของผูบริหารทุกระดับ
4. เพื่อปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่
ในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหง
การทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ตําแหนงหนาที่ราชการ

จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของ
นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และ
หัวหนาสวนราชการ ประกอบดวย
นายกเทศมนตรีใหรองนายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรีมอบหมายให
ปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาล
มอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ

6 มาตรการ “สรางความโปรงใสใน
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

เพื่อใหบริการงานบุคคลดานการเลื่อนขั้น ขาราชการ พนักงานเทศบาลตําบล
เงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและ ปาติ้ว
สามารถตรวจสอบได

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
KPI
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
- ประกาศการจัดซื้อ
จัดจาง, ประกาศการ
กําหนดราคากลางใน
การจัดซื้อ- จัดจาง,
ประกาศกําหนด วัน
เวลา สถานที่ ในการ
ตรวจรับงาน
-

-

-

-
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-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
ประชาชนไดเขาถึงขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจางไมนอยกวารอยละ 70
ของโครงการที่จัดซื้อจัดจาง
ทั้งหมด, การจัดหาพัสดุเปนไป
อยางโปรงใส ตรวจสอบได
ทุกขั้นตอน

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองคลัง

-

มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูที่เกี่ยวของ ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ สํานัก
ปฏิบัติราชการแทน
ไดรับอยูในระดับดี ประชาชนไดรับ ปลัดเทศบาล
ความสะดวก และลดการผูกขาด
อํานาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการ
ทุจริต

-

มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่
โปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได

มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่
โปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได

สํานัก
ปลัดเทศบาล

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

7 กิจกรรม สํารวจความพึงพอใจ

เพื่อเปนการสรางความโปรงใสในการ
ใหบริการสาธารณะการใหบริการ
ประชาชนใหเกิดความพึงพอใจ

จัดจางสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนใน
ระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขต
จังหวัดหรือนอกเขต จังหวัด ทําการ
สํารวจความพึงพอใจของประชาชนใน
เขตเทศบาล จํานวน ๑ ครั้ง
ผลการสํารวจความพึ่งพอใจของ
ประชาชนที่มีตอการบริหารงานของ
เทศบาล จํานวน ๑ ฉบับ

8 กิจกรรมลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
การบริการประชาชน
2.เพื่ออํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน
3. เพื่อรับฟงและสํารวจความคิดเห็น
ของประชาชนผูรับบริการ
4. เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการใหบริการประชาชน

1. ลดขั้นตอนในการทํางานของ
เทศบาลตําบลปาติ้วใหสั้นลง
2. ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว
3. ประชาชนนอกพื้นที่และประชาชน
ทั่วไป
4. พนักงานและเจาหนาที่ของเทศบาล
5. ผูบังคับบัญชามอบอํานาจการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต
อนุมัติ และการปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู
ผูใตบังคับบัญชาซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบ
ในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
KPI
จะไดรับ
รับผิดชอบหลัก
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
- ประชาชนผูบริหารมีความพึงพอใจไม การใหบริการสาธารณะมีความโปรงใส สํานัก
ต่ํากวารอยละ ๘๐
และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน ปลัดเทศบาล

-
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-

-

-

1. ประชาชนไดรับความ
สะดวก รวดเร็วในการ
ติดตอขอรับบริการ
และมีความพึงพอใจ
ในการใหบริการของ
เจาหนาที่
2. การปฏิบัติราชการมีความ
สอดคลองกับนโยบายการปฏิรูป
ระบบราชการ
3. การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว
และบุคลากรมีความกระตือรือรนใน
การปฏิบัติงาน
4. ทําใหภาพลักษณของเทศบาล
เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทําให
ประชาชนมีความศรัทธา
ตอคณะผูบริหารมากยิ่งขึ้น

1. ประชาชนไดรับความ
ททุกสวนราชการ
สะดวก รวดเร็วในการ
ติดตอขอรับบริการ
และมีความพึงพอใจ
ในการใหบริการของ
เจาหนาที่
2. การปฏิบัติราชการมีความ
สอดคลองกับนโยบายการปฏิรูประบบ
ราชการ
3. การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว
และบุคลากรมีความกระตือรือรนใน
การปฏิบัติงาน
4. ทําใหภาพลักษณของเทศบาล
เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทําให
ประชาชนมีความศรัทธา
ตอคณะผูบริหารมากยิ่งขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

9 มาตรการใหความรวมมือกับ
หนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐ
และองคกรอิสระ

เพื่อสงเสริมสนับสนุนกลไกการ
ตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและ
องคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ

ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลตําบลปาติ้ว
จากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

10 มาตรการ แตงตั้งผูรับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่อรองเรียน

1. เพื่อจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ
2. เพื่อจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณี
ไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบ
พบการทุจริตเปนไปตามขั้นตอน
ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย
ระเบียบและหลักเกณฑเกี่ยวของอยาง
ถูกตอง

มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาที่
รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
รองเรียน

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
KPI
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
- เทศบาลตําบลปาติ้วให
ความรวมมือในการ
ตรวจสอบ ควบคุม
ดูแลการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลตําบลปาติ้ว
จากหนวยงานภารรัฐและ
องคกรอิสระ

-
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-

-

-

เจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการ
จัดการเรื่องรองเรียนของเทศบาล
ตําบลปาติ้ว ตามคูมือดําเนินการ
เรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบล
ปาติ้ว โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย
ระเบียบและหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
อยางถูกตอง

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

เทศบาลตําบลปาติ้วใหความรวมมือ
ในการตรวจสอบ ควบคุม
ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตําบลปาติ้ว
จากหนวยงานภารรัฐและ
องคกรอิสระ

ทุกสวนราชการ

เจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการ
จัดการเรื่องรองเรียนของเทศบาล
ตําบลปาติ้ว ตามคูมือดําเนินการ
เรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบล
ปาติ้ว โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย
ระเบียบและหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
อยางถูกตอง

ทุกสวนราชการ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

11 มาตรการ การจัดทําขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบล
ปาติ้ว

1. เพื่อใหการปฏิบัติราชการตาม
บุคลากรในองคกรปกิบัติตามเกณฑ
ขอตกลงการปฏิบัติราชการของ
ชี้วดั ขอตกลงการปฏิบัติราชการ
หนวยงานระดับสํานัก/กอง เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
2. เพื่อใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง มี
ความเขาใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับขั้นตอน
วิธีการและรายละเอียดการประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามกรอบและแนว
ทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
3. เพื่อใชเปนแนวทางในการประเมินผล
การปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง
ตามขอตกลงการปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ 2561-2564

12 การเผยแพรขอมูลขาวสารดาน
การเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย
สินของเทศบาล และการรับเรื่อง
รองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง

การเผยแพรขอมูลขาวสารในการ
ปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู
เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม
ของภาคประชาชนในการติดตาม
และตรวจสอบการทุจริตประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว

งบประมาณและที่ผานมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

-
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-

-

-

ตัวชี้วัด
KPI

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

มีการจัดทําขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการครบทุกสวน
ราชการ

มีการจัดทําขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการครบทุกสวน
ราชการ

ประชาสัมพันธเกี่ยวกับ
บัญชีรับจายประจําป
และการจัดซื้อจัดจาง
จัดหาพัสดุตาง ๆ
รวมถึงการประชาสัม
พันธ การชําระภาษี
ทองถิ่นและการรับเรื่อง
รองเรียนทางการเงิน

ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสาร
ที่สําคัญของทางราชการ
ประชาชนมี่โอกาสไดตรวจสอบ
การบริหารงานของเทศบาล
ทําใหลดการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ มีความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
ทุกสวนราชการ

กองกลัง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

13 มาตรการปรับปรุงศูนยขอมูล
ขาวสารของเทศบาลตําบลปาติ้ว
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1. เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปน
ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลปาติ้ว
ประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน จํานวน 1 แหง
ถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง
2. เพื่อเพิ่มชองทางใหประชาชนไดมี
สวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของเทศบาลตําบลปาติ้ว

14 มาตรการจัดตั้งศูนยดํารงธรรม
เทศบาลตําบลปาติ้ว

1. เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศ
คณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่
96/2557ลงวันที่ 18 ก.ค. 2557
2. จัดตั้งศูนยดํารงธรรมเทศบาล
ตําบลปาติ้ว เพื่อรับเรื่องรองเรียน/
รองทุกข พรอมชองทางการรับเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข และแจงผลให
ผูรองเรียนรองทุกข และประกาศให
ประชาชนทราบภายใน 15 วัน นับแต
วันที่ไดรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
KPI
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
จํานวนศูนยขอมูลขาวสารเทศบาล
ตําบลปาติ้ว

-
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-

-

-

1. การปฏิบัติงานเปนไปตาม
ประกาศคณะรักษาความสงบแหง
ชาติ ฉบับที่ 96/2557ลงวันที่ 18
ก.ค. 2557
2. ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการรองเรียนรองทุกข รับขอมูล
ขาวสาร ขอรับคําปรึกษา แจง
ปญหาความตองการและแสดง
ความคิดเห็น

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1.เทศบาลเผยแพรขอมูลขาวสารอัน
เปนประโยชนแกประชาชนอยาง
ครบถวนถูกตองและไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง
2. สามารถเพิ่มชองทางใหประชาชน
ไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน
ของเทศบาลตําบลปาติ้ว

ทุกสวนราชการ

1. การปฏิบัติงานเปนไปตาม
ประกาศคณะรักษาความสงบแหง
ชาติ ฉบับที่ 96/2557ลงวันที่ 18
ก.ค. 2557
2. ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการรองเรียนรองทุกข รับขอมูล
ขาวสาร ขอรับคําปรึกษา แจง
ปญหาความตองการและแสดง
ความคิดเห็น

สํานัก
ปลัดเทศบาล

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
KPI
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
รับแจงเรื่องรองเรียน/รองทุกขเกี่ยวกับ 1.มีสถิติจํานวนเรื่องรองเรียน
เหตุเดือดรอนรําคาญ จากประชาชนใน
รองทุกขเหตุเดือดรอนรําคาญเปน
พื้นที่เทศบาลตําบลปาติ้ว
ประจําทุกเดือน ทําใหเห็นวา
ประชาชนไดมีสวนรวม ในการ
สอดสองดูแลสังคมและการอยู
รวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปด
โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน
การสอดสองดูแลการดําเนินงาน
ของเทศบาลตําบลปาติ้ว
1. สามารถดําเนินการแกไข
ปรับปรุงเหตุเดือดรอนรําคาญ
ตามเรื่องที่ประชาชนแจงเหตุ
หรือรองเรียน/รองทุกข
2. ออกตรวจพื้นที่และแจง
ผลการดําเนินการใหผูรองเรียน
ทราบภายใน 15 วัน

15 มาตรการแกไขเหตุเดือดรอน
รําคาญดานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

1. เพื่อรับแจงปญหาความเดือดรอน
ของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับเหตุ
เดือดรอนรําคาญตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และจะได
แกไขปญหาไดอยางถูกตอง
2. เพื่อเปนการบริการประชาชนใหอยู
ในสภาพแวดลอมที่ดีเสมอ
3. เพื่อเปนการกําหนดขั้นตอนการ
ดําเนินงานของเจาหนาที่

16 มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลปาติ้ว

1. เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบ
ประชาชนเขามามีสวนรวมเปน
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลปาติ้ว
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่2)พ.ศ. 2559
2.เพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน
การดําเนินงานและตรวจสอบการ
ทํางานของภาครัฐ

-
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-

-

-

การปฏิบัติงานเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2548
และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)
พ.ศ.2559
2. ประชาชนไดมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานและตรวจสอบการทํางาน
ภาครัฐ

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1.มีสถิติจํานวนเรื่องรองเรียน
รองทุกขเหตุเดือดรอนรําคาญเปน
ประจําทุกเดือน ทําใหเห็นวา
ประชาชนไดมีสวนรวม ในการ
สอดสองดูแลสังคมและการอยู
รวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปด
โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน
การสอดสองดูแลการดําเนินงาน
ของเทศบาลตําบลปาติ้ว
1. สามารถดําเนินการแกไข
ปรับปรุงเหตุเดือดรอนรําคาญ
ตามเรื่องที่ประชาชนแจงเหตุ
หรือรองเรียน/รองทุกข
2. ออกตรวจพื้นที่และแจง
ผลการดําเนินการใหผูรองเรียน
ทราบภายใน 15 วัน

กองสาธารณสุขฯ

การปฏิบัติงานเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2548
และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)
พ.ศ.2559
2. ประชาชนไดมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานและตรวจสอบการทํางาน
ภาครัฐ

สํานัก
ปลัดเทศบาล

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

17 กิจกรรมจัดทํารายงานการควบคุม
ภายใน

1. เพื่อติดตามและประเมินผลการ
สวนราชการทุกหนวยงานของ
ควบคุมภายใน ระดับองคกรของ
เทศบาลตําบลปาติ้ว
เทศบาลตําบลปาติ้ว
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผล
การควบคุมภายในใหนายกเทศมนตรี
ตําบลปาติ้วทราบตามแบบที่ระเบียบฯ
กําหนด
3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมิน
ผลการควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล
และคณะกรรมการคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินตามกําหนด

18 การรายงานผลการใชจายเงินให
ประชาชนไดรับทราบ

เพื่อใหเกิดความโปรงใส สามารถ
ตรวจสอบได ปฏิบัติงานถูกตองตาม
ระเบียบที่เกี่ยวของกับการใชงบประ
มาณ อยางคุมคาและเปดโอกาสให
ประชาชนสามารถซักถามและตรวจ
สอบได

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
KPI
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
- 1. บุคลากรมีความรูความเขาใจ
ในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกัน
และลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและ
ประชาชาโดยรวม

-
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-

-

-

จัดทํางบแสดงฐานะ
การเงินและงบอื่น ๆ
ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการ
รับเงิน การเบิกจาย
การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินการตรวจเงิน
ของ อปท.

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1. บุคลากรมีความรูความเขาใจ
ทุกสาวนราชการ
ในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกัน
และลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและ
ประชาชนโดยรวม

เปนการพัฒนาบริหารดาน
การเงินการคลังและงบประมาณ
อยางมีประสิทธิภาพ, มีการเบิก
จายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความ
ประหยัด

กองกลัง

ที่

โครงการ

19 มาตรการสงเสริมใหประชาชน
มีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ
ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การบรรจุ แตงตั้ง การโอน ยาย

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1. เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล
การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ
พนักงานจางที่มีการดําเนินการดาน
บริหารงานบุคคลใหเปนไปดวย
การบริหารงานบุคคล
ความโปรงใสและเปนธรรม
2. เพื่อใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ
กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้งการโอน ยาย

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
KPI
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
- กําหนดเปนระดับขั้นของความ
สําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนน
เปน ๕ ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความกาวหนาของ ขั้นตอนการ
ดําเนินงานตามเปาหมายของ
แตละระดับ
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ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
ประชาชนมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุ การโอน ยาย ของ
องคการ เทศบาลตําบลปาติ้ว
และมีแนวทางในการ
ปฏิบัติงานอยางชัดเจน
พรอมทั้งเปดเผยและสามารถ
อธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกลาวได

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานัก
ปลัดเทศบาล

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
สําหรับ โครงการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ เทศบาลตําบลปาติ้ว
ป 2561
ป 2562
ป 2563
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรการบริหารองคกรตามหลักกการ
บริหารจัดการบานเมืองที่ดีและ และยกระดับ
การศึกษาสูความเปนเลิศ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
รวม
รวมทั้งสิ้น

จํานวน
โครงการ

19
19
19

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

-

19
19
19

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

-
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19
19
19

งบประมาณ
(บาท)

ป 2564

จํานวน
โครงการ

-

แบบ ผ 07

19
19
19

รวม 4 ป

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

-

19
19
19

งบประมาณ
(บาท)

-

ที่

แผนงาน

หมวด

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
เทศบาลตําบลปาติ้ว
ประเภท
วัตุถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

1 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เพื่อใชในการปฏิบัติงานราชการ

2 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใชในการปฏิบัติงานราชการ

3 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนหนาเทศบาลฯ

4 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

5 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

6 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

-เพื่อใชในการปฏิบัติงานราชการ
การจัดโครงการ/กิจกรรมตางๆ
ของเทศบาล
เพื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม
ทดแทนเครื่องปรับอากาศเครื่องเกา
ที่เสื่อมสภาพจากการใชงาน
เพื่อใชสําหรับหองประชุมสภาเทศบาล

7 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใชในราชการสํานักปลัดเทศบาล

8 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

9 บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

10 บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน
จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 เครื่องๆละ
16,000.-บาท
โตะสําหรับวางคอมพิวเตอร จํานวน 2 ตัว
ตัวละ 1,000.-บาท
มาหินออน จํานวน 1 ชุด

ผ.08
งบประมาณและที่มา
2561
2562 2563
(บาท)
(บาท) (บาท)
16,000
-

2564
(บาท)
-

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สป.

2,000

-

-

-

สป.

2,400

-

-

-

สป.

โตะอเนกประสงค ขนาด 75x180 ซม.
จํานวน 10 ตัวๆละ 2,900.-บาท

29,000

-

-

-

สป.

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดติดผนัง
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู
จํานวน 1 เครื่อง
เกาอี้ประชุมพนักพิง จํานวน 12 ตัวๆละ
1,600.-บาท

21,000

-

-

-

สป.

19,200

-

-

-

สป.

โทรศัพทสํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง
เครื่องละ 2,000.-บาท

4,000

-

-

-

สป.

เพื่อใชในราชการสํานักปลัดเทศบาล

พัดลมตั้งพื้น จํานวน 4 ตัวๆละ 1,000.-บาท

4,000

-

-

-

สป.

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
เพื่อใหมีเพียงพอตอการบริการ
ประชาชนที่มาติดตอราชการ

พัดลมติดผนัง จํานวน 3 ตัว ๆละ 1,500.-บาท

4,500

กองคลัง

เกาอี้นวมขาเหล็ก จํานวน 10 ตัว
ตัวละ 500.-บาท

5,000

กองคลัง
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตุถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

11 รักษาความสงบภายใน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑอื่นๆ

เพื่อใชในการจัดการจราจรในเขต
เทศบาล

12 รักษาความสงบภายใน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑอื่นๆ

เพื่อใชในการจัดการจราจรในเขต
เทศบาล

13 รักษาความสงบภายใน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เพื่อใชในการปฏิบัติงานราชการ

14 รักษาความสงบภายใน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใชสําหรับเก็บเอกสาร
งานปองกันฯ

15 แผนงานการศึกษา

ครุภัณฑ

ครุภัณฑภาคสนาม

เพื่อใหมีเต็นทกระโจมสําหรับจัดกิจกรรม เต็นทกระโจม ขนาด 2x3 เมตร จํานวน 3 หลัง
งานประเพณีตางๆ
หลังละ 2,000.-บาท

16 แผนงานการศึกษา

ครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

17 ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ครุภัณฑ

ครุภัณฑกีฬา

เพื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม
ทดแทนเครื่องปรับอากาศเครื่องเกา
ที่เสื่อมสภาพจากการใชงาน
เพื่อสงเสริมการออกกําลังกายใหกับ
ประชาชนในเขตเทศบาล

18 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เพื่อจัดหาคอมพิวเตอรสําหรับการประชุม เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงาน
วีดีโอคอนเฟอรเรนซ
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่องๆละ 16,000.-บาท

16,000

-

-

-

สป.

19 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร

เพื่อใชสําหรับบริการประชาชนและ
ติดตามขาวสารบานเมือง

8,000

-

-

-

สป.

ครุภัณฑอื่นๆ

เพื่อจัดหาเครื่องกรองน้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในเขตเทศบาลตําบล
ปาติ้วรวม

90,000

-

-

-

กองการศึกษาฯ

622,800.00

-

-

-

20 สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
ครุภัณฑ

แทนพลาสติกกั้นจราจร(แบริเออร)
ขนาด 50x100x80 ซม.
จํานวน 100 อันๆละ 3,500.-บาท
สัญญาณไฟกระพริบ จํานวน 2 อัน
อันละ 25,000.-บาท

งบประมาณและที่มา
2561
2562 2563
(บาท)
(บาท) (บาท)
350,000

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA
จํานวน 1 เครื่อง ๆละ 2,800.-บาท
ตูเก็บเอกสาร จํานวน 1 ตูๆละ 5,500.-บาท

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดติดตั้งพื้น
หรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาด 24000 บีทียูจํานวน 1 เครื่อง
โตะปงปอง จํานวน 3 โตะๆละ 15,000.-บาท

โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1366x768 พิกเซล
ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
เครื่องกรองน้ํา จํานวน 3 เครื่องๆละ
30,000.-บาท
50

สป.

50,000

สป.

2,800

-

-

-

สป.

5,500

-

-

-

สป.

6,000

-

-

-

กองการศึกษาฯ

32,400.00

กองการศึกษาฯ

45,000

กองการศึกษาฯ

