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ส�วนท่ี 1 
เหตุผลความจําเป�นในการเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท!องถิ่นสี่ป$  

(พ.ศ.2561-2564) คร้ังที่ 2 พ.ศ.2561 
 

ตามท่ี  เทศบาลตําบลป�าต้ิว  ได�จัดทําและประกาศใช�แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป% (พ.ศ. 2561-
2564) ของเทศบาลตําบลป�าต้ิว  เพ่ือใช�เป1นแนวทางในการพัฒนาให�เป1นไปตามกรอบและทิศทางการพัฒนา
ท่ีได�กําหนดไว�  ตลอดจนสามารถตอบสนองต3อป4ญหาและความต�องการของประชาชนอย3างเป1นรูปธรรม    
ไปแล�ว นั้น 

  เพ่ือให�แผนงาน โครงการ กิจกรรมในแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป% (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาล
ตําบลป�าต้ิว  สอคล�องตามนโยบายรัฐบาล/จังหวัด  นโยบายผู�บริหารเทศบาลตําบลป�าต้ิว เป1นการแก�ไข
ป4ญหาความเดือดร�อนของประชาชนท่ีต�องดําเนินการโดยเร3งด3วน  และเพ่ือรองรับการจัดทํางบประมาณ
รายจ3ายประจําป%ของเทศบาลตําบลป�าต้ิว จึงมีความจําเป1นต�องเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป%
(พ.ศ.2561-2564) ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2561 ดังนี้ 

  1. ยุทธศาสตร0ส�งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล�งน้ํา และโครงสร!างพ้ืนฐานให!ได!
มาตรฐาน แบบ ผ.01  รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป% (พ.ศ.2561-2564) สําหรับองค@กร
ปกครองส3วนท�องถ่ินดําเนินการ 

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แก�ไข เปลี่ยนแปลงโครงการ ดังนี้ 
     (1)  เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป% (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตําบลป�าต้ิว  

ลําดับท่ี 26 หน�า 94  โครงการวางท3อระบายน้ํา  คสล. ซอยเทศบาล 12 ม.12 ต.โพธิ์ไทร อ.ป�าต้ิว จ.ยโสธร        
ป% 2562  จํานวน 85,000.- บาท  ดังนี้ 

  1.1  เปลี่ยนแปลงเปFาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จาก วางท3อ คสล.ขนาด 
0.40x1.00 ม. ยาวรวม 70.00 เมตร พร�อมบ3อพัก 7 บ3อ (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป�าต้ิวกําหนด)  เป1นวางท3อ 
คสล. ขนาด 0.40x1.00 เมตร ยาวรวม 39.00  เมตร พร�อมบ3อพัก 2 บ3อ (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป�าต้ิวกําหนด) 

  1.2  เปลี่ยนแปลงป%งบประมาณ  จากป% 2562 จํานวน  85,000.- บาท  เป1นป% 
2561 จํานวน  40,000.-บาท 

     (2)  เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป% (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง
ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2560  ของเทศบาลตําบลป�าต้ิว  ลําดับท่ี 3 หน�า 9  โครงการก3อสร�างถนน คสล. ซอยเทศบาล 18 
หมู3ท่ี 12 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป�าต้ิว จังหวัดยโสธร  ดังนี้ 

  2.1  เปลี่ยนแปลงเปFาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จากก3อสร�างถนน คสล.
ซอยเทศบาล 18 หมู3ท่ี 12 กว�าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ  745,000.-บาท  (ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลป�าต้ิวกําหนด) เป1น  ก3อสร�างถนน คสล.ซอยเทศบาล 18 หมู3ท่ี 12  กว�าง 12 เมตร ยาว 175 
เมตร  หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 406,000.-บาท (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป�าต้ิวกําหนด) เนื่องจากส3วน
หนึ่งดําเนินการโดยใช�งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ         

     (3)  เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป% (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง
ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2560  ของเทศบาลตําบลป�าต้ิว  ลําดับท่ี 7 หน�า 10  โครงการก3อสร�างถนน คสล. ซอยเทศบาล 11 
หมู3ท่ี 4 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป�าต้ิว จังหวัดยโสธร  ดังนี้ 

          3.1เปลี่ยนแปลงเปFาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จาก ก3อสร�างถนน คสล.    
ซอยเทศบาล 11 ม.4 กว�าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป�าต้ิวกําหนด) 
เป1นดังนี้ 
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               (1)  ก3อสร�างถนน คสล.ซอยเทศบาล 11 ม.4  กว�าง 5 เมตร ยาว 117 เมตร  

หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีไม3น�อยกว3า 585 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป�าต้ิวกําหนด) งบประมาณ  
338,000.-บาท โอนเงินงบประมาณเหลือจ3ายจากโครงการก3อสร�างถนน คสล. ซอยเทศบาล 18 หมู3ท่ี 12            
มาดําเนินการ 

               (2)  ก3อสร�างถนน คสล.ซอยเทศบาล 11 ม.4  กว�าง 5 เมตร ยาว 145 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีไม3น�อยกว3า 725 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป�าต้ิวกําหนด) งบประมาณ  
427,000.-บาท ใช�งบประมาณจากเงินเหลือจ3ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

  3.2 เปลี่ยนแปลงป%งบประมาณ  จากป% 2561 จํานวน  310,000.- บาท    
และป% 2562  จํานวน 450,000.- บาท  เป1นป% 2561  จํานวน  765,000.-บาท 

      (4)  เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป% (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง
ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2560  ของเทศบาลตําบลป�าต้ิว  ลําดับท่ี 8 หน�า 10  โครงการก3อสร�างถนน คสล. เชื่อมระหว3าง   
ม.5-ม.12 (วัดป�าสุริยาลัย)  ดังนี้ 

  4.1 เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ จากโครงการก3อสร�างถนน คสล.เชื่อมระหว3าง 
ม.5-ม.12 (วัดป�าสุริยาลัย) ( ข�อ 8 หน�า 10)  เป1นโครงการก3อสร�างถนน คสล. ถนนเทศบาล 2 เชื่อมถนน    
เทศบาล 5 หมู3ท่ี 5 ตําบลโพธิ์ไทร  อําเภอป�าต้ิว จังหวัดยโสธร 

  4.2 เปลี่ยนแปลงเปFาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จาก ก3อสร�างถนน คสล. 
เชื่อมระหว3าง ม.5-ม.12 (วัดป�าสุริยาลัย) ขนาดผิวจราจรกว�าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี
ไม3น�อยกว3า 920 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป�าต้ิวกําหนด) งบประมาณ 598,000.-บาท          
เป1นก3อสร�างถนน คสล. ถนนเทศบาล 2 เชื่อมถนนเทศบาล 5 ขนาดผิวจราจรกว�าง 4 เมตร ยาว 235 เมตร        
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม3น�อยกว3า 940 ตารางเมตร งบประมาณ 555,000.-บาท (ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลป�าต้ิวกําหนด)  ดําเนินการโดยใช�เงินเหลือจ3ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

       (5) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป% (พ.ศ.2561-2564) ป% 2562 
จํานวน  19  โครงการ เพ่ือให�สอดคล�องกับสถานะทางการคลังของเทศบาลตําบลป�าต้ิว  และเพ่ือแก�ไขป4ญหา
ความเดือดร�อนให�กับประชาชนเป1นการเร3งด3วน  โดยเรียงลําดับความจําเป1นเร3งด3วนตามมติประชาคมท�องถ่ิน    
ได�ดังนี้ 

5.1  เพ่ิมเติมโครงการก3อสร�างถนน คสล. ถนนเทศบาล 2 เชื่อมถนนเทศบาล 
5  หมู3ท่ี 5 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป�าต้ิว จังหวัดยโสธร  ในป%งบประมาณ 2562 ขนาดผิวจราจรกว�าง  4 เมตร      
ยาว 235 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม3น�อยกว3า 940 ตารางเมตร งบประมาณ 555,000.-บาท        
(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป�าต้ิวกําหนด) เพ่ือรองรับการจัดทํางบประมาณรายจ3ายประจําป%งบประมาณ      
พ.ศ. 2562 หากไม3ได�รับอนุมัติให�ใช�เงินเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ3ายในป%งบประมาณ พ.ศ. 2561 

5.2 โครงการขยายไหล3ทาง คสล.ซอยข�างตลาดสดเทศบาล  หมู3 ท่ี  4       
ตําบลโพธิ์ไทร  อําเภอป�าต้ิว จังหวัดยโสธร  ขยายไหล3ทาง คสล. พ้ืนท่ีไม3น�อยกว3า 66 ตร.ม. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
 พร�อมตีเส�นจราจร (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป�าต้ิวกําหนด) งบประมาณ  51,900.-บาท 
    5.3  โครงการขยายไหล3ทาง คสล.พร�อมทางเดินเท�าซอยเข�าวัดบ�านป�าต้ิว  
หมู3ท่ี 4 ตําบลโพธิ์ไทร  อําเภอป�าต้ิว จังหวัดยโสธร พ้ืนท่ีขยายไหล3ทางไม3น�อยกว3า 638 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร ทางเดินเท�ากว�าง 2.30 เมตร ยาว 94 เมตรพ้ืนท่ี 203 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป�าต้ิว
กําหนด)งบประมาณ  579,000.-บาท 
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5.4  โครงการก3อสร�างถนนลูกรังเลียบคลองวังกะละ หมู3ท่ี 12,5 ปรับปรุงถนน
ลูกรังเรียบคลองวังกะละ ม.5,12 ลงลูกรังขนาดผิวจราจรกว�าง 3 ม. ยาว 2,350 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.           
(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป�าต้ิวกําหนด) งบประมาณ  208,700.-บาท  

5.5  โครงการก3อสร�างทางเดินเท�า ถนนเทศบาล 6 หมู3ท่ี 4 ตําบลโพธิ์ไทร    
อําเภอป�าต้ิว จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจร กว�าง 2.30 เมตร ยาว 112 เมตร ฟุตบาทพ้ืนท่ีไม3น�อยกว3า 211 ตร.ม. 
พ้ืน คสล. 0.12 เมตร พ้ืนท่ีไม3น�อยกว3า 46 ตร.ม. รวมความยาวท้ังหมด 112 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล
ป�าต้ิวกําหนด)  งบประมาณ  277,500.-บาท 

           5.6  เพ่ิมเติมโครงการก3อสร�างถนน คสล. ซอยเทศบาล 11 หมู3ท่ี 4 ตําบลโพธิ์
ไทร อําเภอป�าต้ิว จังหวัดยโสธร  ในป%งบประมาณ 2562  ก3อสร�างถนน คสล.ซอยเทศบาล 11  ม.4  กว�าง 5 เมตร    
ยาว 145 เมตร  หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีไม3น�อยกว3า 725 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป�าต้ิวกําหนด) 
งบประมาณ  427,000.-บาท เพ่ือรองรับการจัดทํางบประมาณรายจ3ายประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 2562 หากไม3ได�
รับอนุมัติให�ใช�เงินเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ3ายในป%งบประมาณ พ.ศ. 2561 

5.7  โครงการก3อสร�างทางเชื่อมระหว3างถนนอรุณประเสริฐกับถนนทางเข�า
หมู3บ�าน ในเขตเทศบาลตําบลป�าต้ิว หมู3ท่ี 4,5 งบประมาณ  250,000.- บาท  

5.8  โครงการก3อสร�างถนน คสล. ซอยเทศบาล 13 หมู3ท่ี 12 ตําบลโพธิ์ไทร 
อําเภอป�าต้ิว จังหวัดยโสธร  ก3อสร�างถนน คสล. กว�าง 5.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลป�าต้ิวกําหนด)   งบประมาณ 210,000.- บาท 

5.9  โครงการวางท3อระบายน้ํา คสล. ซอยเทศบาล 3 หมู3ท่ี 12 ตําบลโพธิ์ไทร 
อําเภอป�าต้ิว จังหวัดยโสธร วางท3อระบายน้ํา คสล. 0.60x1 ม. ยาว 200 ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป�าต้ิว
กําหนด) งบประมาณ  360,000.- บาท 

5.10  โครงการก3อสร�างปFายเขตเทศบาล  งบประมาณ  350,000.- บาท 
5.11  โครงการวางท3อระบายน้ํา คสล. ซอยเทศบาล 16 ม.4 ต.โพธิ์ไทร        

อ.ป�าต้ิว จ.ยโสธร วางท3อ คสล. ขนาด 0.60x1.00 ม. ยาวรวม 70.00 ม. พร�อมบ3อพัก 7 บ3อ และท3อ คสล. ขนาด 
0.40x1.00 ม. ยาวรวม 182.00 ม. พร�อมบ3อพักจํานวน 18 บ3อ (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป�าต้ิวกําหนด)
งบประมาณ  388,000.- บาท 

5.12  โครงการก3อสร�างอาคารอเนกประสงค@ (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล
ป�าต้ิวกําหนด)  งบประมาณ 1,350,000.- บาท 

5.13  โครงการก3อสร�างถนน คสล. ซอยเทศบาล 17 หมู3ท่ี 4 ตําบลโพธิ์ไทร 
อําเภอป�าต้ิว จังหวัดยโสธร ก3อสร�างถนน คสล. ขนาดกว�าง 5 ม. ยาว 115 ม. หนา  0.15 ม. (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลป�าต้ิวกําหนด)งบประมาณ  350,000.- บาท 

5.14  โครงการก3อสร�างถนน คสล. ซอยเทศบาล 13/1 หมู3ท่ี 12 ตําบลโพธิ์ไทร 
อําเภอป�าต้ิว จังหวัดยโสธร ก3อสร�างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว�าง 5 ม. ยาว 127 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พ้ืนท่ี
ไม3น�อยกว3า 635 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป�าต้ิวกําหนด) งบประมาณ  368,000.- บาท 

5.15  โครงการก3อสร�างรั้วอาคารห�องสมุดศูนย@ไอทีและเรียนรู�ชุมชน  
งบประมาณ  300,000.- บาท 

5.16  โครงการก3อสร�างถนน คสล. ซอยเทศบาล 12/1 หมู3ท่ี 12 ตําบลโพธิ์
ไทร อําเภอป�าต้ิว จังหวัดยโสธร ก3อสร�างถนน คสล. กว�าง 4 ม. ยาว 250 ม. หนา 0.15 ม. (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลป�าต้ิวกําหนด) งบประมาณ  600,000.- บาท 
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5.17  โครงการก3อสร�างรั้ว คสล. ศาลาประชาคม หมู3  4  งบประมาณ  
180,000.- บาท 

5.18  โครงการขยายไหล3ทาง คสล. ซอยเทศบาล 4  หมู3ท่ี 4  ตําบลโพธิ์ไทร  
อําเภอป�าต้ิว จังหวัดยโสธร ขยายไหล3ทาง คสล. พ้ืนท่ีไม3น�อยกว3า 292 ตร.ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลป�าต้ิวกําหนด) งบประมาณ  164,500.- บาท 
    5.19  โครงการวางท3อระบายน้ํา ถนนเทศบาล 5 หมู3ท่ี 5 ตําบลโพธิ์ไทร  
อําเภอป�าต้ิว จังหวัดยโสธร วางท3อระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.40 x 1 ม.ยาวรวม 173 ม. พร�อมบ3อพักน้ําจํานวน   
17 บ3อ (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป�าต้ิวกําหนด) งบประมาณ  189,000.-บาท 
   (6)  เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป% (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง   
ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2560 จากป% 2561 เป1นป% 2563 จํานวน 7 โครงการ  รวมงบประมาณ  1,130,000.-บาท  เพ่ือให�
สอดคล�องกับสถานะทางการคลังของเทศบาลตําบลป�าต้ิว  ดังนี้ 

6.1  โครงการก3อสร�างถนน คสล. ถนนเทศบาล 12/2 ม.12 ต.โพธิ์ไทร 
 อ.ป�าต้ิว จ.ยโสธร  ก3อสร�างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว�าง. 5 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 60ม. (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลป�าต้ิวกําหนด)  งบประมาณ  150,000.- บาท 

6.2  โครงการขยายไหล3ทาง คสล. ซอยเทศบาล 8 ม.5 ต.โพธิ์ไทร อ.ป�าต้ิว   
จ.ยโสธร  ขยายไหล3ทาง คสล. พ้ืนท่ีไม3น�อยกว3า 300 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป�าต้ิวกําหนด) 
งบประมาณ  170,000.- บาท   

6.3  โครงการขยายไหล3ทาง คสล. ซอยเทศบาล 14 ม.5 ต.โพธิ์ไทร อ.ป�าต้ิว  
จ.ยโสธร  ขยายไหล3ทาง คสล. พ้ืนท่ีไม3น�อยกว3า 400 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป�าต้ิวกําหนด)
งบประมาณ  140,000.- บาท  

6.4  โครงการขยายไหล3ทาง คสล. ถนนเทศบาล 5 ม.5 ต.โพธิ์ไทร อ.ป�าต้ิว    
จ.ยโสธร (ศูนย@ไอที-บ�านหนองสําโรง) ขยายไหล3ทาง คสล. พ้ืนท่ีไม3น�อยกว3า 400 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลป�าต้ิวกําหนด) งบประมาณ  220,000.- บาท 

6.5  โครงการก3อสร�างกันสาดบังแดด ศาลาประชาคม ม.4 ต.โพธิ์ไทร  อ.ป�าต้ิว 
จ.ยโสธร  งบประมาณ 100,000.- บาท  

6.6  โครงการจัดทําปFายซอย/ถนนในเขตเทศบาล งบประมาณ 100,000.-บาท 
6.7  โครงการก3อสร�างทางเชื่อมระหว3างถนนอรุณประเสริฐกับถนนทางเข�า

หมู3บ�าน ในเขตเทศบาลตําบลป�าต้ิว หมู3ท่ี 4,5 งบประมาณ  250,000.- บาท  
    (7)  เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป% (พ.ศ.2561-2564) จากป% 2562  เป1นป% 

2563 จํานวน  2  โครงการ  รวมงบประมาณ  850,000.- บาท  เพ่ือให�สอดคล�องกับสถานะทางการคลังของ
เทศบาลตําบลป�าต้ิว  ดังนี้ 

7.1  โครงการวางท3อระบายน้ํา ถนนเทศบาล 6 หมู3ท่ี 4 (ไปบ�านป�าตอง) 
ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป�าต้ิว จังหวัดยโสธร  วางท3อระบายน้ํา คสล. 0.60x1 ม.ยาวรวม 450 ม. พร�อมบ3อพักน้ํา
จํานวน 45 บ3อ (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป�าต้ิวกําหนด) งบประมาณ 700,000.- บาท 

7.2  โครงการก3อสร�างถนนลูกรังจากถนนอรุณประเสริฐจดถนนเทศบาล 2  
หมู3ท่ี 4  ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป�าต้ิว จังหวัดยโสธร  ก3อสร�างถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว�าง 6 ม. ยาว 450 ม.    
สูงโดยเฉลี่ย 0.80 ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป�าต้ิวกําหนด) งบประมาณ 150,000.- บาท  
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    (8)  เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป% (พ.ศ.2561-2564) จากป% 2562  เป1นป% 
2564 จํานวน  3  โครงการ  รวมงบประมาณ  2,370,000.- บาท  เพ่ือให�สอดคล�องกับสถานะทางการคลังของ
เทศบาลตําบลป�าต้ิว  ดังนี้ 

8.1  โครงการก3อสร�างต3 อเติมอาคารสํ านั กงานเทศบาลตําบลป� าต้ิ ว  
งบประมาณ  1,900,000.- บาท 

8.2  โครงการก3อสร�างถนนลูกรังเลียบคลองวังกะละ-ภูดิน หมู3 5 ต.โพธิ์ไทร  
อ.ป�าต้ิว จ.ยโสธร  งบประมาณ  200,000.- บาท 

8.3  โครงการวางท3อระบายน้ํา ซอยเทศบาล 11/2  ม.4  วางท3อระบายน้ํา 
คสล. 0.60x1.00 ม. ยาว 200 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป�าต้ิวกําหนด)  งบประมาณ  270,000.- บาท 
  2.  ยุทธศาสตร0การส�งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การค!า การท�องเท่ียว 
       2.1  แผนงานการพาณิชย@ เพ่ิมเติมโครงการในป% 2562  ดังนี้ 
   (1)  โครงการก3อสร�างอาคารอเนกประสงค@ตลาดสดเทศบาลตําบลป�าต้ิว งบประมาณ 
300,000.-บาท (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป�าต้ิวกําหนด) เพ่ือให�ผู�ประกอบการมีสถานท่ีจําหน3ายสินค�าท่ีม่ันคง
ถาวร เป1นระเบียบเรียบร�อยและถูกสุขลักษณะตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535  
   (2)  โครงการปรับปรุงห�องน้ํ าตลาดสดเทศบาล  งบประมาณ 100,000.-บาท        
(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป�าต้ิวกําหนด) เพ่ือให�มีห�องน้ําสําหรับบริการผู�ประกอบการและประชาชนท่ัวไป
อย3างเพียงพอและเป1นไปตามหลักสุขาภิบาลตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535    

3.  ยุทธศาสตร0การบริหารองค0กรตามหลักการบริหารจัดการบ!านเมืองท่ีดี และยกระดับ
การศึกษาสู�ความเป�นเลิศ  แบบ ผ.01  รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป%(พ.ศ.2561-2564) 
สําหรับองค@กรปกครองส3วนท�องถ่ินดําเนินการ  

 3.1 แผนงานการศึกษา  เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงโครงการดังนี้ 
(1)  โครงการศูนย@พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท�องค@ราชันย@  เพ่ิมเติมป% 2562-2564 

งบประมาณป%ละ 15,000.-บาท   
(2)  โครงการก3อสร�างโครงหลังคาอเนกประสงค@ระหว3างศูนย@พัฒนาเด็กเล็ก 

เทศบาลตําบลป�าต้ิว 1,2  ป% 2561  งบประมาณ  500,000.-บาท   
     - เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการจากโครงการก3อสร�างโครงหลังคาอเนกประสงค@

ระหว3างศูนย@พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลป�าต้ิว 1,2 เป1น โครงการก3อสร�างโครงหลังคาอเนกประสงค@ระหว3าง
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลป�าต้ิวกับศูนย@พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลป�าต้ิว และเปลี่ยนแปลงป%งบประมาณ
จากป% 2561 งบประมาณ 500,000.-บาท เป1นป% 2562 งบประมาณ  400,000.-บาท สําหรับเป1นสถานท่ีจัด
กิจกรรมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลป�าต้ิวและศูนย@พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลป�าต้ิว  

(3)  โครงการก3อสร�างห�องน้ําอาคารห�องสมุดศูนย@ไอทีและเรียนรู�ชุมชน ม. 5 
ต.โพธิ์ไทร อ.ป�าต้ิว จ.ยโสธร ป%งบประมาณ 2561  งบประมาณ 250,000.-บาท เปลี่ยนแปลงเป1นป% 2562  
งบประมาณ  250,000.-บาท 

 (4)  โครงการก3อสร�างศาลาอเนกประสงค@ จํานวน 1 หลัง ป%งบประมาณ 
2562  งบประมาณ  46,500.-บาท  สําหรับเป1นท่ีพักคอยผู�ปกครองในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลป�าต้ิว 

  3.2  แผนงานการสร�างความเข�มแข็งของชุมชน เพ่ิมเติมดังนี้ 
  (1)  โครงการจัดทําบัญชีครัวเรือน  เพ่ิมเติมป% 2562-2564 งบประมาณป%ละ 

30,000.-บาท 
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(2)  โครงการจัดทําแผนท่ีเดินดินชุมชน เทศบาลตําบลป�าต้ิว  เพ่ิมเติมป%  2562-2564 

งบประมาณป%ละ 50,000.-บาท 
4. ยุทธศาสตร0ส�งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล�งน้ํา และโครงสร!างพ้ืนฐานให!ได!

มาตรฐาน แบบ ผ.02  รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป% (พ.ศ.2561-2564) สําหรับอุดหนุน
องค@กรปกครองส3วนท�องถ่ิน ส3วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค@กรประชาชน   

     4.1  แผนงานเคหะและชุมชน  เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนา ดังนี้ 
(1) เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป%(พ.ศ.2561-2564) โครงการขยายเขตไฟฟFา

สาธารณะ ถนนเทศบาล 5 (ทางไปบ�านหนองสําโรง) ตําบลโพธิ์ อําเภอป�าต้ิว จังหวัดยโสธร งบประมาณ 
60,000.-บาท (โครงการท่ี 1 หน�า 123) จากป% 2561 เป1นป% 2562 

(2) เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป%(พ.ศ.2561-2564) โครงการขยายเขตไฟฟFา
สาธารณะ ถนนเทศบาล 9 และซอยเทศบาล 18/2 หมู3ท่ี 12 ตําบลโพธิ์ อําเภอป�าต้ิว จังหวัดยโสธร งบประมาณ 
90,000.-บาท ป% 2561 (โครงการท่ี 2 หน�า 123) เปลี่ยนแปลงเป1นโครงการขยายเขตไฟฟFาสาธารณะ ถนนเทศบาล 
9 หมู3ท่ี 12 ตําบลโพธิ์ อําเภอป�าต้ิว จังหวัดยโสธร จํานวน 5 ต�น ป% 2562 

(3)  เพ่ิมเติมโครงการขยายเขตไฟฟFาสาธารณะ ซอยเทศบาล 18/2 หมู3ท่ี 12 ตําบลโพธิ์ 
อําเภอ ป�าต้ิว จังหวัดยโสธร จํานวน 5 ต�น งบประมาณ 50,000.-บาท ป% 2562 

(4)  เพ่ิมเติมโครงการขยายเขตไฟฟFาสาธารณะ ซอยเทศบาล 17 หมู3ท่ี 4 ตําบลโพธิ์  
อําเภอ ป�าต้ิว จังหวัดยโสธร จํานวน 3 ต�น งบประมาณ 30,000.-บาท ป% 2562 

(5)  เพ่ิมเติมโครงการขยายเขตไฟฟFาสาธารณะ ซอยเทศบาล 16 หมู3ท่ี 4 ตําบลโพธิ์ 
อําเภอป�าต้ิว จังหวัดยโสธร จํานวน 3 ต�น งบประมาณ 30,000.-บาท ป% 2562 

(6)  เพ่ิมเติมโครงการขยายเขตไฟฟFาสาธารณะ ถนนเทศบาล 2 หมู3ท่ี 12 ตําบลโพธิ์ 
อําเภอป�าต้ิว จังหวัดยโสธร จํานวน 3 ต�น งบประมาณ 30,000.-บาท ป% 2562 

(7)  เพ่ิมเติมโครงการขยายเขตไฟฟFาสาธารณะ ถนนเทศบาล 5(ซอยข�างไปรษณีย@)    
หมู3ท่ี 5 ตําบลโพธิ์ อําเภอป�าต้ิว จังหวัดยโสธร จํานวน 3 ต�น งบประมาณ 30,000.-บาท ป% 2562 

     4.2  แผนงานการพาณิชย@ เพ่ิมเติมโครงการพัฒนาดังนี้ 
 (1) เพ่ิมเติมโครงการขยายเขตน้ําประปา ซอยทศบาล 17 หมู3ท่ี 4 ตําบลโพธิ์ อําเภอ  

ป�าต้ิว จังหวัดยโสธร ยาว 300 เมตร  งบประมาณ 100,000.-บาท ป% 2561 
5.  ยุทธศาสตร0การส�งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การค!า การท�องเท่ียว     

แบบ ผ.02  รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป%(พ.ศ.2561-2564) สําหรับอุดหนุนองค@กรปกครอง
ส3วนท�องถ่ิน ส3วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค@กรประชาชน 
      5.1  งานสาธารณสุข  เพ่ิมเติมโครงการเนื่องจากเทศบาลได�รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนิน
โครงการพระราชดําริด�านสาธารณสุข จํานวน 120,000.-บาท  ตามหนังสือกรมส3งเสริมการปกครองท�องถ่ิน     
ด3วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 109 ลงวันท่ี 15 มกราคม 2561 ดังนี้ 

  (1) โครงการอบรมหมอชาวบ�านในพระราชประสงค@ เพ่ิมเติมป% 2561-2564  
งบประมาณป%ละ 50,000.-บาท อุดหนุนชุมชน 1,2  จํานวน 10,000.-บาท  ชุมชน 3-6 ชุมชนละ 10,000.-บาท 

  (2) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  เพ่ิมเติมป%2561-2564 งบประมาณ
ป%ละ 30,000.-บาท อุดหนุนชุมชน 1,2  จํานวน 10,000.-บาท  ชุมชน 3-6 ชุมชนละ 5,000.-บาท 

  (3) โครงการปรับภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก เพ่ิมเติมป%2561-2564 
งบประมาณป%ละ 20,000.-บาท อุดหนุนชุมชน 3-6 ชุมชนละ 5,000.-บาท 

  (4) โครงการรณรงค@และแก� ไขป4ญหายาเสพติด To be number one     
(ศูนย@เพ่ือนใจวัยรุ3นในชุมชน/หมู3บ�าน)  งบประมาณ 2561-2564 งบประมาณป%ละ 20,000.-บาท อุดหนุนชุมชน1,2  
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 5.2  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ เพ่ิมเติมดังนี้ 

         (1)  โครงการส3งเสริมและอนุรักษ@ภูมิป4ญญาท�องถ่ินด�านศิลปวัฒนธรรมท�องถ่ิน
ของสภาวัฒนธรรมอําเภอป�าต้ิว  เพ่ิมเติมป% 2562-2564 งบประมาณ 20,000.-บาท   

6.  ยุทธศาสตร0ส�งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล�งน้ํา และโครงสร!างพ้ืนฐานให!ได!
มาตรฐาน แบบ ผ.03/ผ.05 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป%(พ.ศ.2561-2564) สําหรับ
ประสานโครงการพัฒนาองค@การบริหารส3วนจังหวัด/จังหวัด  

6.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
      (1)  โครงการก3อสร�างท3อเหลี่ยม คสล. ลําห�วยวังกะละ ม.5  ต.โพธิ์ไทร  อ.ป�าต้ิว 

จ.ยโสธร ป%งบประมาณ 2562  งบประมาณ 400,000.-บาท(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป�าต้ิวกําหนด)   
7.  ยุทธศาสตร0การส�งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การค!า การท�องเท่ียว    

แบบ ผ.03/ผ.05 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป%(พ.ศ.2561-2564) สําหรับประสานโครงการ
พัฒนาองค@การบริหารส3วนจังหวัด/จังหวัด  

7.1  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   
      (1)  โครงการก3อสร�างสวนสุขภาพและปรับปรุงภูมิทัศน@สระน้ําบริเวณข�าง

โรงพยาบาลป�าต้ิว ป%งบประมาณ 2562  งบประมาณ 10,000,000.-บาท(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป�าต้ิว
กําหนด)   

8.  ยุทธศาสตร0การบริหารองค0กรตามหลักการบริหารจัดการบ!านเมืองท่ีดีและยกระดับ
การศึกษาสู�ความเป�นเลิศ แบบ ผ.03/ผ.05 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป%  (พ.ศ.2561-
2564) สําหรับประสานโครงการพัฒนาองค@การบริหารส3วนจังหวัด/จังหวัด  

      8.1 แผนงานการศึกษา   
 (1)  โครงการก3อสร�างสระว3ายน้ําศูนย@พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลป�าต้ิว ศูนย@ 2 ป% 

2562 งบประมาณ 300,000.-บาท 
9. บัญชีครุภัณฑ0 (ผ.08) เพ่ิมเติมดังนี้  

9.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
(1)  ครุภัณฑ@สํานักงาน  ตู�เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อน(กระจก) จํานวน 1 ตู�ๆละ 

5,500.-บาท สําหรับเก็บเอกสารงานการเจ�าหน�าท่ี  เพ่ือความเป1นระเบียบเรียบร�อยและง3ายต3อการค�นหา
ป%งบประมาณ พ.ศ. 2562 

(2)  ครุภัณฑ@คอมพิวเตอร@  เครื่องคอมพิวเตอร@สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1       
(จอขนาดไม3น�อยกว3า 19 นิ้ว)  จํานวน 2 เครื่องๆละ 22,000.-บาท เพ่ือทดแทนเครื่องเดิมท่ีเสื่อมสภาพจากการใช�
งานมานาน  ป%งบประมาณ พ.ศ. 2562 

(3)  ครุภัณฑ@คอมพิวเตอร@ เครื่องพิมพ@ชนิดเลเซอร@ หรือชนิด LED ขาวดํา(18 หน�า/นาที)  
จํานวน 1 เครื่องๆละ 3,300.-บาท  เพ่ือใช�ในโครงการปรับปรุงข�อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย@สิน
ป%งบประมาณ พ.ศ. 2561 

(4) ครุภัณฑ@โฆษณาและเผยแพร3  กล�องถ3ายภาพ จํานวน 1 ตัว  งบประมาณ  
34,990.-บาท  ป% 2562 

   9.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน   
(1)  ครุภัณฑ@การเกษตร  เครื่องสูบน้ํา  แบบหอยโข3ง(มอเตอร@ไฟฟFา)  สูบน้ําได� 1,130 

ลิตรต3อนาที  จํานวน 1 เครื่องๆละ 16,000.-บาท (คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ@ เดือนมกราคม 
2561)  เพ่ือติดต้ังกับโรงสูบน้ําเทศบาลตําบลป�าต้ิว ณ สระน้ําด�านหน�าโรงเรียนป�าต้ิววิทยา ป%งบประมาณ พ.ศ. 
2561 
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   (2)  ครุภัณฑ@การเกษตร  เลื่อยยนต@ จํานวน 2 เครื่อง ๆละ  5,500.-บาท เป1นเงิน 
11,000.-บาท คุณลักษณะดังนี้ ชนิดเครื่องยนต@ 2 จังหวะ แรงขับไม3ตํ่ากว3า 0.9 แรงม�า ความเร็วรอบไม3ตํ่ากว3า 
8,000 รอบ/นาที แผ3นบังคับโซ3ยาวระหว3าง 10-11.5 นิ้ว เพ่ือใช�ในงานปFองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ป%งบประมาณ พ.ศ. 2562  
   (3)  ครุภัณฑ@การแพทย@ เตียงพยาบาลแบบล�อเลื่อนชนิดปรับนั่งได� พร�อมอุปกรณ@  
ขนาดเตียงกว�าง 53 ซม. ยาว 1.92 ม. ปรับนั่งสูงสุดได� 1.40 ม. ความสูงพร�อมใช�งาน 84 ซม.  จํานวน 1 ชุด  
ราคา  40,000.-บาท  เพ่ือติดต้ังบนรถกู�ชีพกู�ภัยเทศบาลตําบลป�าต้ิว  ป%งบประมาณ พ.ศ. 2562 
   (4)  ครุภัณฑ@การแพทย@  รางรองเตียงพยาบาลพร�อมชุดล็อคและอุปกรณ@ ขนาด
กว�าง 60 ซม. ยาว 2 เมตร สูง 16 ซม. จํานวน 1 ชุด ราคา 22,000.-บาท  เพ่ือติดต้ังบนรถกู�ชีพกู�ภัยเทศบาล
ตําบลป�าต้ิว  ป%งบประมาณ พ.ศ. 2562 
   (5)  ครุภัณฑ@ ไฟฟF าและวิทยุ   กล�องโทรทัศน@วงจรป̂ด(CCTV) จํานวน 8 ตัว          
ความละเอียดไม3น�อยกว3า 4 ล�านพิกเซล  พร�อมอุปกรณ@ติดต้ังครบชุด ราคา 99,000.-บาท ป%งบประมาณ 
2562 สําหรับติดต้ังเพ่ิมเติมท่ีสํานักงานเทศบาลตําบลป�าต้ิว 

6.3 แผนงานการศึกษา  
  (1)  ครุภัณฑ@สํานักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส3วน ชนิดติดผนัง(มีระบบฟอก

อากาศ)  ขนาด 18,000 บีทียู  จํานวน 3  เครื่องๆละ21,000.-บาท  เป1นเงิน 63,000.-บาท สําหรับติดต้ังท่ีโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลป�าต้ิว ห�องเรียนชั้นอนุบาล1,2,3 ห�องละ 1 เครื่อง) ทดแทนเครื่องเดิมท่ีชํารุดเสียหาย และใช�
งานมานาน ในป%งบประมาณ 2562 

  (2)  ครุภัณฑ@โฆษณาและเผยแพร3 โทรทัศน@ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV    
ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 X 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว  จํานวน 4 เครื่องๆละ 10,300.-บาท สําหรับติดต้ังท่ี
ศูนย@พัฒนาเด็กเล็กฯ จํานวน 1 เครื่อง และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลป�าต้ิว จํานวน 3 เครื่อง (ห�องเรียนอนุบาล
1,2,3 ห�องเรียนละ 1 เครื่อง)  ทดแทนเครื่องเดิมท่ีใช�งานมานาน ในป%งบประมาณ 2562 

6.4  แผนงานการพาณิชย0  
  (1)  กล�องโทรทัศน@วงจรป̂ด(CCTV) พร�อมอุปกรณ@ติดต้ังครบชุด ราคา 99,000.-บาท  

ประกอบด�วย 1. กล�องโทรทัศน@วงจรป̂ด จํานวน 8 ตัว 2. อุปกรณ@บันทึกภาพ แบบ 8 ช3อง 8TB 3. จอภาพ 
ขนาดไม3น�อยกว3า 19 นิ้ว  4. ตู�สําหรับจัดเก็บอุปกรณ@  5. เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800VA  ป%งบประมาณ  
2562  สําหรับติดต้ังในตลาดสดเทศบาลตําบลป�าต้ิวแทนชุดเดิมท่ีชํารุด 

6.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
   (1) เครื่องออกกําลังกายกลางแจ�ง จํานวน 3 ชุดๆละ 97,750.-บาท  เป1นเงิน 

293,250.-บาท งบประมาณ 2562  สําหรับติดต้ังท่ีชุมชน 2,3,5 ชุมชนละ 1 ชุด 
 



จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

1.  ยุทธศาสตร�ส�งเสริมภาคการเกษตร 
การพัฒนาแหล�งน้ํา และโครงสร)างพื้นฐาน
ให)ได)มาตรฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4    1,766,000 19     7,158,600 9      1,980,000 3     2,370,000 35       13,274,600 
รวม 4   1,766,000 19     7,158,600 9      1,980,000 3     2,370,000 35      13,274,600 

2. ยุทธศาสตร�การพัฒนาคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม 
ประเพณี การค)า การท�องเที่ยว

- - 2       400,000 - - - - 2          400,000 
รวม - - 2      400,000 - - - - 2          400,000 

2) ยุทธศาสตร�การบริหารองค�กรตามหลักกการ
บริหารจัดการบ)านเมืองที่ดีและ และยกระดับ
การศึกษาสู�ความเป>นเลิศ

2.1  แผนงานการศึกษา - - 4 711,500      1 15,000         1 15,000        6 741,500          
2.2 แผนงานการสร$างความเข$มแข็งของชุมชน - - 2 80,000        2 80,000         2 80,000        6 240,000          

รวม - - 3 791,500     3 95,000        3 95,000       12 981,500         
รวมทั้งสิ้น 4         1,766,000  24 8,350,100 12 2,075,000 6 2,465,000 49 14,656,100

9

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท)องถิ่นสี่ปD (พ.ศ.2561-2564) เพิ่เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2

เทศบาลตําบลปEาติ้ว

แบบ ผ 07

ปD 2561 ปD 2562 ปD 2563 ปD 2564 รวม 4 ปD

ยุทธศาสตร�



แบบ ผ.01

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1 โครงการวางท
อระบายน้ํา คสล. 
ซอยเทศบาล 12 ม.12 ต.โพธิ์ไทร
 อ.ป"าติ้ว จ.ยโสธร
(เปลี่ยนแปลงจากป( 2562 มาป( 
2561และเปลี่ยนแปลงเป+าหมาย)

เพื่อป+องกันป0ญหาน้ําท
วมใน
เขตเทศบาล

เป�าหมายเดิม
วางท
อ คสล. ขนาด 0.40x1.00 ม. ยาวรวม 
70.00 ม. พร9อมบ
อพัก 7 บ
อ (ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลป"าติ้วกําหนด)
เปลี่ยนแปลงเป�น 
วางท
อ คสล. ขนาด 0.40x1.00 ม.
ยาวรวม 39.00 ม. พร9อมบ
อพัก 2 บ
อ 
(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป"าติ้วกําหนด)

40,000      -          -          -          วางท
อ
ระบายน้ํา
ถนน จํานวน
 1 สาย

ไม
มีป0ญหาน้ําท
วมในเขต
เทศบาล

- กองช
าง

10           

ข. ยุทธศาสตร&การพัฒนาขององค&กรปกครองส-วนท/องถิ่นในเขตจังหวัดยโสธร ที่ 1 ส-งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล-งน้ําและโครงสร/างพื้นฐานให/ได/มาตรฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท/องถิ่นสี่ป< (พ.ศ.2561-2564) แก/ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2

สําหรับ องค&กรปกครองส-วนท/องถิ่นดําเนินการ
กองช-างเทศบาลตําบลป?าติ้ว

ก. ยุทธศาสตร&จังหวัดที่ 1 ส-งเสริมเกษตรอินทรีย&ครบวงจรและได/มาตรฐาน

ยุทธศาสตร&ส-งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล-งน้ํา และโครงสร/างพื้นฐานให/ได/มาตรฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค&
เป�าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธ&ที่คาดว-าจะได/รับ
  หน-วยงาน

รับผิดชอบหลัก



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2 โครงการก
อสร9างถนน คสล.ซอย
เทศบาล 18  หมู
ที่ 12  ตําบล
โพธิ์ไทร อําเภอป"าติ้ว จังหวัด
ยโสธร 

เพื่อให9ประชาชนในเขต
เทศบาลมีถนนสําหรับใช9
คมนาคมได9อย
างสะดวก 
รวดเร็ว
- ถนนในเขตเทศบาลเปDน
ถนนปลอดฝุ"นและได9
มาตรฐาน

เป�าหมายเดิม
ก
อสร9างถนน คสล.ซอยเทศบาล 18 
ม. 12 กว9าง 4 ม. ยาว 300 ม. 
หนา 0.15 ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล
ป"าติ้วกําหนด)
เปลี่ยนแปลงเป�น
ก
อสร9างถนน คสล กว9าง 4 ม. 
ยาว 175 ม. หนา 0.15 ม. (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลป"าติ้วกําหนด)

406,000    -          -          -          ก
อสร9างถนน
 คสล. 
จํานวน 1 
สาย

- ประชาชนในเขต
เทศบาล ได9รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 
- ถนนในเขตเทศบาลเปDน
ถนนปลอดฝุ"นและได9
มาตรฐาน

- กองช
าง

11           

ผลลัพธ&ที่คาดว-าจะได/รับ
  หน-วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค&

เป�าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด KPI



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

3 โครงการก
อสร9างถนน คสล.ซอย
เทศบาล 11  หมู
ที่ 4  ตําบลโพธิ์
ไทร อําเภอป"าติ้ว จังหวัดยโสธร 
(เปลี่ยนแปลงป(งบประมาณจาก
ป( 2561 และป( 2562 
เปDนป( 2561)

เพื่อให9ประชาชนในเขต
เทศบาลมีถนนสําหรับใช9
คมนาคมได9อย
างสะดวก 
รวดเร็ว
- ถนนในเขตเทศบาลเปDน
ถนนปลอดฝุ"นและได9
มาตรฐาน

เป�าหมายเดิม
ก
อสร9างถนน คสล.ซอยเทศบาล 11 
ม. 4 กว9าง 5 ม. ยาว 250 ม. 
หนา 0.15 ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล
ป"าติ้วกําหนด)
เปลี่ยนแปลงเป�น
1. ก
อสร9างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว9าง 4
 ม. ยาว 117 ม. หนา 0.15 ม.  หรือพื้นที่ไม

น9อยกว
า 585 ตร.ม. (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลป"าติ้วกําหนด) งบประมาณ 
338,000.-บาท จากเงินงบประมาณเหลือจ
าย
โครงการ ก
อสร9างถนน คสล.ซอยเทศบาล 18
 ม.12
2. ก
อสร9างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว9าง 4
 ม. ยาว 145 ม. หนา 0.15 ม.  หรือพื้นที่ไม

น9อยกว
า 725 ตร.ม. (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลป"าติ้วกําหนด) งบประมาณ 
427,000.-บาท จากเงินงบประมาณเหลือ
จ
ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

765,000    -          -          -          ก
อสร9างถนน
 คสล. 
จํานวน 1 
สาย

- ประชาชนในเขต
เทศบาล ได9รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 
- ถนนในเขตเทศบาลเปDน
ถนนปลอดฝุ"นและได9
มาตรฐาน

- กองช
าง

12           

ตัวชี้วัด KPI
ผลลัพธ&ที่คาดว-า

จะได/รับ
  หน-วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค&

เป�าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

4 ชื่อโครงการเดิม
โครงการก
อสร9างถนน คสล.
เชื่อมระหว
าง ม.4-ม.12 
(วัดป"าสุริยาลัย)
เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการเป�น
โครงการก
อสร9างถนน คสล.ถนน
เทศบาล 2 เชื่อมถนนเทศบาล 5
 ตําบลโพธิ์ไทร  อําเภอป"าติ้ว 
จังหวัดยโสธร (แก9ไขชื่อโครงการ
และเปลี่ยนแปลงผลิตของ
โครงการ)

- เพื่อให9ประชาชนในเขต
เทศบาล มีถนนสําหรับใช9
คมนาคมได9อย
างสะดวก 
รวดเร็ว 
- ถนนในเขตเทศบาลเปDน
ถนนปลอดฝุ"นและได9
มาตรฐาน

เป�าหมายเดิม
ก
อสร9างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว9าง 4 ม.
 ยาว 230 ม. 
หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่ไม
น9อยกว
า 920 ตร.ม.
(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป"าติ้วกําหนด)
เปลี่ยนแปลงเป�น
ก
อสร9างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร
กว9าง  4 เมตร ยาว 235 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไม
น9อยกว
า 940 ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป"าติ้วกําหนด)

    555,000             -               -               -   ก
อสร9างถนน
 คสล. 
จํานวน 1 
สาย

- ประชาชนในเขต
เทศบาล ได9รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 
- ถนนในเขตเทศบาลเปDน
ถนนปลอดฝุ"นและได9
มาตรฐาน

- กองช
าง

5 โครงการก
อสร9างถนน คสล.ถนน
เทศบาล 2 เชื่อมถนนเทศบาล 5
 ตําบลโพธิ์ไทร  อําเภอป"าติ้ว 
จังหวัดยโสธร (รองรับการจัดทํา
งบประมาณรายจ
ายประจําป(
งบประมาณ พ.ศ. 2562 หาก
ไม
ได9รับอนุมัติให9ใช9เงินเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ
ายใน
ป(งบประมาณ พ.ศ. 2561)

- เพื่อให9ประชาชนในเขต
เทศบาล มีถนนสําหรับใช9
คมนาคมได9อย
างสะดวก 
รวดเร็ว 
- ถนนในเขตเทศบาลเปDน
ถนนปลอดฝุ"นและได9
มาตรฐาน

ก
อสร9างถนน คสล. ถนนเทศบาล 2 
เชื่อมถนนเทศบาล 5  ขนาดผิวจราจร
กว9าง  4 เมตร ยาว 235 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไม
น9อยกว
า 940 ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป"าติ้วกําหนด)

-     555,000             -               -   ก
อสร9างถนน
 คสล. 
จํานวน 1 
สาย

- ประชาชนในเขต
เทศบาล ได9รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 
- ถนนในเขตเทศบาลเปDน
ถนนปลอดฝุ"นและได9
มาตรฐาน

- กองช
าง

13

ที่ โครงการ วัตถุประสงค&
เป�าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธ&ที่คาดว-าจะได/รับ
  หน-วยงาน

รับผิดชอบหลัก



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

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

- เพื่อให9ประชาชนในเขต
เทศบาล มีถนนสําหรับใช9
คมนาคมได9อย
างสะดวก 
รวดเร็ว
- ถนนในเขตเทศบาลเปDน
ถนนปลอดฝุ"นและได9
มาตรฐาน

ขยายไหล
ทาง คสล. พื้นที่ไม
น9อยกว
า 66
 ตร.ม. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
 พร9อมตีเส9นจราจร (ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลป"าติ้วกําหนด)

- 51,900      - -          ขยายไหล

ทางจํานวน 1
 สาย

- ประชาชนในเขต
เทศบาล ได9รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
- ถนนในเขตเทศบาลเปDน
ถนนปลอดฝุ"นและได9
มาตรฐาน

- กองช
าง

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

- เพื่อให9ประชาชนในเขต
เทศบาล มีถนนสําหรับใช9
คมนาคมได9อย
างสะดวก 
รวดเร็ว
- ถนนในเขตเทศบาลเปDน
ถนนปลอดฝุ"นและได9
มาตรฐาน

ขยายไหล
ทาง คสล. พร9อมทางเดินเท9า
พื้นที่ขยายไหล
ทางไม
น9อยกว
า 638 ตาราง
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ทางเดินเท9ากว9าง
 2.30 เมตร ยาว 94 เมตรพื้นที่ 203 ตร.ม.  
(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป"าติ้วกําหนด)

- 579,000    - -          ขยายไหล

ทางจํานวน 1
 สาย

- ประชาชนในเขต
เทศบาล ได9รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
- ถนนในเขตเทศบาลเปDน
ถนนปลอดฝุ"นและได9
มาตรฐาน

- กองช
าง

8 โครงการก
อสร9างถนนลูกรังเรียบ
คลองวังกะละ หมู
ที่ 5,12
(เปลี่ยนแปลงจากป( 2561 มาป( 
2562)

เพื่อให9มีเส9นทางการ
คมนาคมขนส
งสินค9า
ทางการเกษตร

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

- 208,700    - -          ถนนลูกรัง
เรียบคลอง
วังกะละ

มีเส9นทางการคมนาคม
ขนส
งสินค9าทางการเกษตร

- กองช
าง

14           

ที่ โครงการ วัตถุประสงค&
เป�าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธ&ที่คาดว-าจะได/รับ
  หน-วยงาน

รับผิดชอบหลัก



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

9 โครงการก
อสร9างทางเดินเท9า 
ถนนเทศบาล 6 หมู
ที่ 4 
ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป"าติ้ว 
จังหวัดยโสธร
(เพิ่มเติมโครงการ ป( 2562)

- เพื่อให9ประชาชนในเขต
เทศบาล มีถนนสําหรับใช9
คมนาคมได9อย
างสะดวก 
รวดเร็ว
- ถนนในเขตเทศบาลเปDน
ถนนปลอดฝุ"นและได9
มาตรฐาน

ก
อสร9างทางเดินเท9า ขนาดผิวจราจร กว9าง 
2.30 เมตร ยาว 112 เมตร ฟุตบาทพื้นที่ไม

น9อยกว
า 211 ตร.ม. พื้น คสล. 0.12 เมตร 
พื้นที่ไม
น9อยกว
า 46 ตร.ม. รวมความยาว
ทั้งหมด 112 เมตร  (ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลป"าติ้วกําหนด)

- 277,500    - - ก
อสร9างทาง
เท9า จํานวน 
1 จุด

ประชาชนสัญจรไปสะดวก  -กองช
าง

10 โครงการก
อสร9างถนน คสล.ซอย
เทศบาล 11  หมู
ที่ 4  ตําบลโพธิ์
ไทร อําเภอป"าติ้ว จังหวัดยโสธร 
(รองรับการจัดทํางบประมาณ
รายจ
ายประจําป(งบประมาณ 
พ.ศ. 2562 หากไม
ได9รับอนุมัติให9
ใช9เงินเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือ
จ
ายในป(งบประมาณ พ.ศ. 2561)

เพื่อให9ประชาชนในเขต
เทศบาลมีถนนสําหรับใช9
คมนาคมได9อย
างสะดวก 
รวดเร็ว
- ถนนในเขตเทศบาลเปDน
ถนนปลอดฝุ"นและได9
มาตรฐาน

 ก
อสร9างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว9าง 4 
ม. ยาว 145 ม. หนา 0.15 ม.  หรือพื้นที่ไม

น9อยกว
า 725 ตร.ม. (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลป"าติ้วกําหนด) งบประมาณ 
427,000.-บาท จากเงินงบประมาณเหลือ
จ
ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

- 427,000    -          -          ก
อสร9างถนน
 คสล. 
จํานวน 1 
สาย

- ประชาชนในเขต
เทศบาล ได9รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 
- ถนนในเขตเทศบาลเปDน
ถนนปลอดฝุ"นและได9
มาตรฐาน

- กองช
าง

11 โครงการก
อสร9างทางเชื่อม
ระหว
างถนนอรุณประเสริฐกับ
ถนนทางเข9าหมู
บ9าน ในเขต
เทศบาลตําบลป"าติ้ว หมู
ที่ 4,5
(เปลี่ยนแปลงจากป( 2561 มาป( 
2562)

เพื่อให9มีเส9นทางการ
คมนาคมที่ได9มาตรฐานและ
มีความปลอดภัยในการ
เดินทาง

ก
อสร9างทางเชื่อมระหว
างถนนอรุณประเสริฐ
กับถนนทางเข9าหมู
บ9าน ในเขตเทศบาลตําบล
ป"าติ้ว 
(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป"าติ้วกําหนด)

-          250,000    -          ทางเชื่อม
ระหว
างถนน
อรุณ
ประเสริฐกับ
ถนนทางเข9า
หมู
บ9าน

มีเส9นทางการคมนาคมที่
ได9มาตรฐานและมีความ
ปลอดภัยในการเดินทาง

 -กองช
าง

15           

ผลลัพธ&ที่คาดว-าจะได/รับ
  หน-วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค&

เป�าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด KPI



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

12 โครงการก
อสร9างถนน คสล. ซอย
เทศบาล 13 หมู
ที่ 12 
ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป"าติ้ว 
จังหวัดยโสธร
(เปลี่ยนแปลงจากป( 2561 มาป( 
2562)

- เพื่อให9ประชาชนในเขต
เทศบาล มีถนนสําหรับใช9
คมนาคมได9อย
างสะดวก 
รวดเร็ว 
- ถนนในเขตเทศบาลเปDน
ถนนปลอดฝุ"นและได9
มาตรฐาน

ก
อสร9างถนน คสล. กว9าง 5.00 เมตร ยาว 
50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลป"าติ้วกําหนด)

-          210,000    -          -          ก
อสร9างถนน
 คสล. 
จํานวน 1 
สาย

- ประชาชนในเขต
เทศบาล ได9รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 
- ถนนในเขตเทศบาลเปDน
ถนนปลอดฝุ"นและได9
มาตรฐาน

- กองช
าง

13 โครงการวางท
อระบายน้ํา คสล.
ซอยเทศบาล 3 หมู
ที่ 12 ตําบล
โพธิ์ไทร อําเภอป"าติ้ว จังหวัด
ยโสธร 
(เปลี่ยนแปลงจากป( 2561 มาป( 
2562)

เพื่อป+องกันป0ญหาน้ําท
วมใน
เขตเทศบาล

วางท
อระบายน้ํา คสล. 0.60x1 ม. ยาว 200 
ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป"าติ้ว
กําหนด)

-          360,000    -          -          วางท
อ
ระบายน้ํา
ถนน จํานวน
 1 สาย 

ไม
มีป0ญหาน้ําท
วมในเขต
เทศบาล

- กองช
าง

14 โครงการก
อสร9างป+ายเขตเทศบาล
(เปลี่ยนแปลงจากป( 2561 มา 
2562)

เพื่อบอกเขตเริ่มต9นสิ้นสุด
ของเทศบาลตําบลป"าติ้ว

ก
อสร9างป+ายเขตเทศบาล จํานวน 2 ป+าย 
(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป"าติ้วกําหนด)

-          350,000    -          -          ก
อสร9างป+าย
เขตเทศบาล

ประชาชนและผู9คนที่
สัญจรไปมาทราบถึงเขต
พื้นที่เทศบาล

- กองช
าง

15 โครงการวางท
อระบายน้ํา คสล. 
ซอยเทศบาล 16 ม.4 ต.โพธิ์ไทร
 อ.ป"าติ้ว จ.ยโสธร
(เปลี่ยนแปลงจากป( 2561 มาป( 
2562)

เพื่อป+องกันป0ญหาน้ําท
วมใน
เขตเทศบาล

วางท
อ คสล. ขนาด 0.60x1.00 ม. ยาวรวม 
70.00 ม. พร9อมบ
อพัก 7 บ
อ และท
อ คสล. 
ขนาด 0.40x1.00 ม. ยาวรวม 182.00 ม. 
พร9อมบ
อพักจํานวน 18 บ
อ (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลป"าติ้วกําหนด)

-          388,000    -          -          วางท
อ
ระบายน้ํา
ถนน จํานวน
 1 สาย

ไม
มีป0ญหาน้ําท
วมในเขต
เทศบาล

- กองช
าง

16           

ที่ โครงการ วัตถุประสงค&
เป�าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธ&ที่คาดว-าจะได/รับ
  หน-วยงาน

รับผิดชอบหลัก



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

16 โครงการก
อสร9างอาคาร
อเนกประสงคO (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลป"าติ้วกําหนด)
(เปลี่ยนแปลงจากป( 2561 มาป( 
2562)

- เพื่อใช9เปDนสถานที่จัด
โครงการ/กิจกรรมต
างๆ 
ของเทศบาล

ก
อสร9างอาคารอเนกประสงคO (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลป"าติ้วกําหนด)

-          1,350,000  -          -          อาคาร
อเนกประสงคO
จํานวน 1 
หลัง

- เทศบาลมีสถานที่ใช9จัด
โครงการ/กิจกรรม

- กองช
าง

17 โครงการก
อสร9างถนน คสล.ซอย
เทศบาล 17 หมู
ที่ 4 ตําบลโพธิ์
ไทร อําเภอป"าติ้ว จังหวัดยโสธร
(เปลี่ยนแปลงจากป( 2561 มาป( 
2562)

- เพื่อให9ประชาชนในเขต
เทศบาล มีถนนสําหรับใช9
คมนาคมได9อย
างสะดวก 
รวดเร็ว 
- ถนนในเขตเทศบาลเปDน
ถนนปลอดฝุ"นและได9
มาตรฐาน

ก
อสร9างถนน คสล. ขนาดกว9าง 5 ม. ยาว 
115 ม. หนา  0.15 ม. (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลป"าติ้วกําหนด)

-              350,000 -          -          ก
อสร9างถนน
 คสล. 
จํานวน 1 
สาย

- ประชาชนในเขต
เทศบาล ได9รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 
- ถนนในเขตเทศบาลเปDน
ถนนปลอดฝุ"นและได9
มาตรฐาน

- กองช
าง

18 โครงการก
อสร9างถนน คสล.
ซอยเทศบาล 13/1 หมู
 12 
ต.โพธิ์ไทร  อ.ป"าติ้ว   จ.ยโสธร
(เปลี่ยนแปลงจากป( 2561 มาป( 
2562)

- เพื่อให9ประชาชนในเขต
เทศบาล มีถนนสําหรับใช9
คมนาคมได9อย
างสะดวก 
รวดเร็ว
- ถนนในเขตเทศบาลเปDน
ถนนปลอดฝุ"นและได9
มาตรฐาน

ก
อสร9างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว9าง 5 ม.
 ยาว 127 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พื้นที่ไม

น9อยกว
า 635 ตร.ม. (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลป"าติ้วกําหนด)

-          368,000    -          -          ก
อสร9างถนน
 คสล. 
จํานวน 1 
สาย

- ประชาชนในเขต
เทศบาล ได9รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 
 -ถนนในเขตเทศบาลเปDน
ถนนปลอดฝุ"นและได9
มาตรฐาน

- กองช
าง

17           

ที่ โครงการ วัตถุประสงค&
เป�าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธ&ที่คาดว-าจะได/รับ
  หน-วยงาน

รับผิดชอบหลัก



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

19 โครงการก
อสร9างรั้วอาคาร
ห9องสมุดศูนยOไอทีและเรียนรู9
ชุมชน
(เปลี่ยนแปลงจากป( 2561 มาป( 
2562)

เพื่อพัฒนาพื้นที่ให9มีความ
สวยงามและมีขอบเขตที่
ชัดเจน

โครงการก
อสร9างรั้วอาคารห9องสมุดศูนยOไอที
และเรียนรู9ชุมชน (ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลป"าติ้วกําหนด)

-          300,000    -          -          ก
อสร9างรั้ว
อาคาร
ห9องสมุดศูนยO
ไอที

อาคารห9องสมุดศูนยOไอที
ฯมีพื้นที่ที่ชัดเจนและ
สวยงาม

- กองช
าง

20 โครงการก
อสร9างถนน คสล.ซอย
เทศบาล 12/1 หมู
ที่ 12 ตําบล
โพธิ์ไทร อําเภอป"าติ้ว จังหวัด
ยโสธร
(เปลี่ยนแปลงจากป( 2561 มาป( 
2562)

- เพื่อให9ประชาชนในเขต
เทศบาล มีถนนสําหรับใช9
คมนาคมได9อย
างสะดวก 
รวดเร็ว 
- ถนนในเขตเทศบาลเปDน
ถนนปลอดฝุ"นและได9
มาตรฐาน

ก
อสร9างถนน คสล. กว9าง 4 ม. ยาว 250 ม. 
หนา 0.15 ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล
ป"าติ้วกําหนด)

-          600,000    -          -          ก
อสร9างถนน
 คสล. 
จํานวน 1 
สาย

- ประชาชนในเขต
เทศบาล ได9รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 
- ถนนในเขตเทศบาลเปDน
ถนนปลอดฝุ"นและได9
มาตรฐาน

- กองช
าง

21 โครงการก
อสร9างรั้ว คสล. ศาลา
ประชาคม หมู
 4
(เปลี่ยนแปลงจากป( 2561 มาป( 
2562)

เพื่อจัดพื้นที่ของศาลา หมู
 4
 ให9เปDนระเบียบ  มีแนวเขต
ที่ ถูกต9องชัดเจน

ก
อสร9างรั้ว (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป"า
ติ้วกําหนด)

-          180,000    -          -          รั้ว จํานวน 1
 รั้ว

-ศาลาหมู
 4 สามารถจัด
พื้นที่ได9เปDนระเบียบ -
ศาลาหมู
 4 มีแนวเขต
ถูกต9องชัดเจน

- กองช
าง

22 โครงการขยายไหล
ทาง คสล.
ซอยเทศบาล 4  หมู
ที่ 4  ตําบล
โพธิ์ไทร  อําเภอป"าติ้ว จังหวัด
ยโสธร
(เปลี่ยนแปลงจากป( 2561 มาป( 
2562)

- เพื่อให9ประชาชนในเขต
เทศบาล มีถนนสําหรับใช9
คมนาคมได9อย
างสะดวก 
รวดเร็ว
- ถนนในเขตเทศบาลเปDน
ถนนปลอดฝุ"นและได9
มาตรฐาน

ขยายไหล
ทาง คสล. พื้นที่ไม
น9อยกว
า 292 
ตร.ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลป"าติ้วกําหนด)

-          164,500    -          -          ขยายไหล

ทางจํานวน 1
 สาย

- ประชาชนในเขต
เทศบาล ได9รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
- ถนนในเขตเทศบาลเปDน
ถนนปลอดฝุ"นและได9
มาตรฐาน

- กองช
าง

18           

ที่ โครงการ วัตถุประสงค&
เป�าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธ&ที่คาดว-าจะได/รับ
  หน-วยงาน

รับผิดชอบหลัก



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

23 โครงการวางท
อระบายน้ําถนน
เทศบาล 5 หมู
ที่ 5  
ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป"าติ้ว 
จังหวัดยโสธร
(เพิ่มเติมโครงการ ป( 2562)

เพื่อป+องกันป0ญหาน้ําท
วมใน
เขตเทศบาล

วางท
อระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.60 x 1 ม.
ยาวรวม 173 ม. พร9อมบ
อพักน้ําจํานวน 17 
บ
อ (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป"าติ้ว
กําหนด)

189,000    - -          วางท
อ
ระบายน้ํา
ถนน จํานวน
 1 สาย 

ไม
มีป0ญหาน้ําท
วมในเขต
เทศบาล

- กองช
าง

24 โครงการก
อสร9างถนน คสล. 
ถนนเทศบาล 12/2 ม.12  
 ต.โพธิ์ไทร อ.ป"าติ้ว จ.ยโสธร
(เปลี่ยนแปลงจากป( 2561 มาป( 
2563)

- เพื่อให9ประชาชนในเขต
เทศบาล มีถนนสําหรับใช9
คมนาคมได9อย
างสะดวก 
รวดเร็ว
- ถนนในเขตเทศบาลเปDน
ถนนปลอดฝุ"นและได9
มาตรฐาน

ก
อสร9างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว9าง. 5 
ม. หนา 0.15 ม. ยาว 60ม. (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลป"าติ้วกําหนด) 

-          -          150,000    -          ก
อสร9างถนน
 คสล. 
จํานวน 1 
สาย

- ประชาชนในเขต
เทศบาล ได9รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 
- ถนนในเขตเทศบาลเปDน
ถนนปลอดฝุ"นและได9
มาตรฐาน

- กองช
าง

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

- เพื่อให9ประชาชนในเขต
เทศบาล มีถนนสําหรับใช9
คมนาคมได9อย
างสะดวก 
รวดเร็ว
- ถนนในเขตเทศบาลเปDน
ถนนปลอดฝุ"นและได9
มาตรฐาน

ขยายไหล
ทาง คสล. พื้นที่ไม
น9อยกว
า 300 
ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป"าติ้ว
กําหนด)
(ประชาคม ม.5)

-          -          170,000    -          ขยายไหล

ทางจํานวน 1
 สาย

- ประชาชนในเขต
เทศบาล ได9รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
- ถนนในเขตเทศบาลเปDน
ถนนปลอดฝุ"นและได9
มาตรฐาน

- กองช
าง

19           

ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธ&ที่คาดว-าจะได/รับ
  หน-วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค&

เป�าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

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

- เพื่อให9ประชาชนในเขต
เทศบาล มีถนนสําหรับใช9
คมนาคมได9อย
างสะดวก 
รวดเร็ว
- ถนนในเขตเทศบาลเปDน
ถนนปลอดฝุ"นและได9
มาตรฐาน

ขยายไหล
ทาง คสล. พื้นที่ไม
น9อยกว
า 250 
ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป"าติ้ว
กําหนด)

-          -          140,000    -          ขยายไหล

ทางจํานวน 1
 สาย

- ประชาชนในเขต
เทศบาล ได9รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
- ถนนในเขตเทศบาลเปDน
ถนนปลอดฝุ"นและได9
มาตรฐาน

- กองช
าง

27 โครงการขยายไหล
ทาง คสล. 
ถนนเทศบาล 5 ม.5  ต.โพธิ์ไทร 
อ.ป"าติ้ว จ.ยโสธร (ศูนยOไอที-
บ9านหนองสําโรง)
(เปลี่ยนแปลงจากป( 2561 มาป( 
2563)

- เพื่อให9ประชาชนในเขต
เทศบาล มีถนนสําหรับใช9
คมนาคมได9อย
างสะดวก 
รวดเร็ว
- ถนนในเขตเทศบาลเปDน
ถนนปลอดฝุ"นและได9
มาตรฐาน

ขยายไหล
ทาง คสล. พื้นที่ไม
น9อยกว
า 400 
ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป"าติ้ว
กําหนด)

-          -          220,000    -          ขยายไหล

ทางจํานวน 1
 สาย

- ประชาชนในเขต
เทศบาล ได9รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
- ถนนในเขตเทศบาลเปDน
ถนนปลอดฝุ"นและได9
มาตรฐาน

- กองช
าง

28 โครงการก
อสร9างกันสาดบังแดด
 ศาลาประชาคม ม.4 ต.โพธิ์ไทร
 อ.ป"าติ้ว จ.ยโสธร  
(เปลี่ยนแปลงจากป( 2561 มาป( 
2563)

เพื่อใช9เก็บวัสดุ อุปกรณO
ต
างๆ ของชุมชน

ก
อสร9างกันสาดบังแดดศาลากลางบ9าน ม.4 
จํานวน 1 แห
ง (ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลป"าติ้วกําหนด)

-          -          100,000    -          ห9องเก็บวัสดุ
 จํานวน 1 
แห
ง

มีห9องเก็บวัสดุอุปกรณOที่
เปDนสัดส
วน/สะดวกใน
การเบิกจ
ายและบริหาร
จัดการ

- กองช
าง

29 โครงการจัดทําป+ายซอย/ถนนใน
เขตเทศบาล

เพื่อให9มีป+ายบอกชื่อซอย/
ถนนในเขตเทศบาล

จัดทําป+ายซอย/ถนนในเขตเทศบาล (ตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลป"าติ้วกําหนด)

-          -          100,000    -          มีป+ายซอย/
ถนนในเขต
เทศบาล

มีป+ายบอกชื่อซอย/ถนน
ในเขตเทศบาล

- กองช
าง

20           

ที่ โครงการ วัตถุประสงค&
เป�าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธ&ที่คาดว-าจะได/รับ
  หน-วยงาน

รับผิดชอบหลัก



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

30 โครงการก
อสร9างทางเชื่อม
ระหว
างถนนอรุณประเสริฐกับ
ถนนทางเข9าหมู
บ9าน ในเขต
เทศบาลตําบลป"าติ้ว หมู
ที่ 4,5
(เปลี่ยนแปลงจากป( 2561 มาป( 
2563)

เพื่อให9มีเส9นทางการ
คมนาคมที่ได9มาตรฐานและ
มีความปลอดภัยในการ
เดินทาง

ก
อสร9างทางเชื่อมระหว
างถนนอรุณประเสริฐ
กับถนนทางเข9าหมู
บ9าน ในเขตเทศบาลตําบล
ป"าติ้ว 
(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป"าติ้วกําหนด)

-          -          250,000    -          ทางเชื่อม
ระหว
างถนน
อรุณ
ประเสริฐกับ
ถนนทางเข9า
หมู
บ9าน

มีเส9นทางการคมนาคมที่
ได9มาตรฐานและมีความ
ปลอดภัยในการเดินทาง

 -กองช
าง

31 โครงการวางท
อระบายน้ําถนน
เทศบาล 6 หมู
ที่ 4 (ไปบ9านป"า
ตอง) ตําบลโพธิ์ไทร 
อําเภอป"าติ้ว จังหวัดยโสธร
(เปลี่ยนแปลงจากป( 2562 มาป( 
2563)

เพื่อป+องกันป0ญหาน้ําท
วมใน
เขตเทศบาล

วางท
อระบายน้ํา คสล. 0.60x1 ม.ยาวรวม 
450 ม. พร9อมบ
อพักน้ําจํานวน 45 บ
อ (ตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลป"าติ้วกําหนด)

-          -          700,000    -          วางท
อ
ระบายน้ํา
ถนน จํานวน
 1 สาย 

ไม
มีป0ญหาน้ําท
วมในเขต
เทศบาล

- กองช
าง

32 โครงการก
อสร9างถนนลูกรังจาก
ถนนอรุณประเสริฐจดถนน
เทศบาล 2  หมู
ที่ 4  ตําบลโพธิ์
ไทร อําเภอป"าติ้ว จังหวัดยโสธร
(เปลี่ยนแปลงจากป( 2562 มาป( 
2563)

เพื่อให9ประชาชนในเขต
เทศบาลมีถนนสําหรับใช9
คมนาคมได9อย
างสะดวก 
รวดเร็ว

ก
อสร9างถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว9าง 6 ม.
 ยาว 450 ม. สูงโดยเฉลี่ย 0.80 ม. (ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลป"าติ้วกําหนด)

-          -          150,000    -          ก
อสร9างถนน
ลูกรังจํานวน
 1 สาย

- ประชาชนในเขต
เทศบาล ได9รับความ
สะดวกในการ สัญจรไปมา

- กองช
าง

21           

ผลลัพธ&ที่คาดว-าจะได/รับ
  หน-วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค&

เป�าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด KPI



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

33 โครงการก
อสร9างต
อเติมอาคาร
สํานักงานเทศบาลตําบลป"าติ้ว
(เปลี่ยนแปลงจากป( 2562 มาป( 
2564)

เพื่อให9อาคารสํานักงาน
เทศบาลมีพื้นที่ในการ
บริการประชาชนเพิ่มขึ้น

ก
อสร9างต
อเติมอาคารสํานักงานเทศบาล 
(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลป"าติ้วกําหนด)

-          -          -          1,900,000 ต
อเติมอาคาร ประชาชนได9รับความ
สะดวกในการติดต
อกับ
ทางราชการ

- กองช
าง

34 โครงการก
อสร9างถนนลูกรังเลียบ
คลองวังกะละ-ภูดิน หมู
 5 ต.โพธิ์
ไทร อ.ป"าติ้ว จ.ยโสธร
(เปลี่ยนแปลงจากป( 2562 มาป( 
2564)

เพื่อให9ประชาชนในเขต
เทศบาลมีถนนสําหรับใช9
คมนาคมได9อย
างสะดวก 
รวดเร็ว

ก
อสร9างถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว9าง 4 ม.
 หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 500 ม. (ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลป"าติ้วกําหนด)

-          -          -          200,000    ก
อสร9างถนน
ลูกรัง จํานวน
 1 สาย

ประชาชนในเขตเทศบาล 
ได9รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

- กองช
าง

35 โครงการวางท
อระบายน้ําซอย
เทศบาล 11/2 ม.4
(เปลี่ยนแปลงจากป( 2562 มาป( 
2564)

เพื่อป+องกันปญหาน้ําท
วม
ขังในเขตเทศบาล

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

-          -          -          270,000    วางท
อ
ระบายน้ํา 
ถนน จํานวน
 1 สาย

ไม
มีป0ญหาน้ําท
วมขังใน
เขตเทศบาล

-กองช
าง

รวม 35 โครงการ - - 1,766,000 7,158,600 1,980,000 2,370,000 - - -

22           

ที่ โครงการ วัตถุประสงค&
เป�าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด KPI ผลลัพธ&ที่คาดว-าจะได/รับ
  หน-วยงาน

รับผิดชอบหลัก



ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน หน�วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะได1รับ ที่รับ ที่ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ อุดหนุน
1 โครงการขยายเขตไฟฟ�า

สาธารณะ ถนนเทศบาล 5 
(ทางไปบ�านหนองสําโรง)
หมู$ที่ 5 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอ
ป+าติ้ว จังหวัดยโสธร
(เปลี่ยนแปลงจากป2 2561 เป5น
ป2 2562)

เพื่อให�ประชาชนในเขตเทศบาลมี
ไฟฟ�าสาธารณะใช�อย$างที่ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ�าสาธารณะ ถนน
เทศบาล 5 ม.5 จํานวน 6 ต�น 
(ตามแบบแปลนการไฟฟ�าส$วน
ภูมิภาคจังหวัดยโสธร)

- 60,000     - - ขยายเขตไฟฟ�า
สาธารณะ
จํานวน1 สาย

ประชาชนมีไฟฟ�าใช�
อย$างทั่วถึงและเพียงพอ

- กองช$าง
- การไฟฟ�าฯ
 จ.ยโสธร 

2 โครงการขยายเขตไฟฟ�า
สาธารณะ ถนนเทศบาล 9 
และซอยเทศบาล 18/2 
หมู$ที่ 12 ตําบลโพธิ์ไทร 
อําเภอป+าติ้ว จังหวัดยโสธร
เปลี่ยนแปลงเป4น
 โครงการขยายเขตไฟฟ�า
สาธารณะ ถนนเทศบาล 9  
ตําบลโพธิ์ไทร 
อําเภอป+าติ้ว จังหวัดยโสธร
(เปลี่ยนแปลงจากป2 2561 เป5น
ป2 2562)

เพื่อให�ประชาชนในเขตเทศบาลมี
ไฟฟ�าสาธารณะใช�อย$างที่ทั่วถึง 

โครงการขยายเขตไฟฟ�าสาธารณะ 
ถนนเทศบาล 9 จํานวน 6 ต�น  
และซอยเทศบาล 18/2 หมู$ที่ 12 
จํานวน 3 ต�น (ตามแบบแปลนการ
ไฟฟ�าส$วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร) 
เปลี่ยนแปลงเป4น
ขยายเขตไฟฟ�าสาธารณะ 
ถนนเทศบาล 9 จํานวน 5 ต�น   
(ตามแบบแปลนการไฟฟ�าส$วน
ภูมิภาคจังหวัดยโสธร)

- 50,000     - - ขยายเขตไฟฟ�า
สาธารณะ
จํานวน1 สาย 

ประชาชนมีไฟฟ�าใช�
อย$างทั่วถึงและเพียงพอ 

- กองช$าง
- การไฟฟ�าฯ
 จ.ยโสธร 

27          

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนงานเคหะและชุมชน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 ส�งเสริมเกษตรอินทรีย�ครบวงจรและได1มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท1องถิ่นในเขตจังหวัดยโสธร ที่ 1 ส�งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล�งน้ําและโครงสร1างพื้นฐานให1ได1มาตรฐาน

ผ.02
แผนพัฒนาท1องถิ่นสี่ป@ (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

สําหรับ อุดหนุนองค�กรปกครองส�วนท1องถิ่น ส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค�กรประชาชน
เทศบาลตําบลปBาติ้ว

ยุทธศาสตร�ส�งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล�งน้ํา และโครงสร1างพื้นฐานให1ได1มาตรฐาน

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน หน�วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะได1รับ ที่รับ ที่ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ อุดหนุน
3. โครงการขยายเขตไฟฟ�า

สาธารณะซอยเทศบาล 18/2 
หมู$ที่ 12 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอ
ป+าติ้ว จังหวัดยโสธร
(เพิ่มเติมป2 2562)

เพื่อให�ประชาชนในเขตเทศบาลมี
ไฟฟ�าสาธารณะใช�อย$างที่ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ�าสาธารณะ 
ซอยเทศบาล18/2 ม.12 
จํานวน 5 ต�น     
(ตามแบบแปลนการไฟฟ�าส$วน
ภูมิภาคจังหวัดยโสธร)

- 50,000     - - ขยายเขตไฟฟ�า
สาธารณะ
จํานวน1 สาย

ประชาชนมีไฟฟ�าใช�
อย$างทั่วถึงและเพียงพอ

- กองช$าง
- การไฟฟ�าฯ
 จ.ยโสธร 

การไฟฟ�า
ส$วนภูมิภาค

จังหวัด
ยโสธร

4. โครงการขยายเขตไฟฟ�า
สาธารณะซอยเทศบาล 17 หมู$
ที่ 4 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป+า
ติ้ว จังหวัดยโสธร
(เพิ่มเติมป2 2562)

เพื่อให�ประชาชนในเขตเทศบาลมี
ไฟฟ�าสาธารณะใช�อย$างที่ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ�าสาธารณะ 
ซอยเทศบาล17 ม.4 
จํานวน 3 ต�น     
(ตามแบบแปลนการไฟฟ�าส$วน
ภูมิภาคจังหวัดยโสธร)

- 30,000     - - ขยายเขตไฟฟ�า
สาธารณะ
จํานวน1 สาย

ประชาชนมีไฟฟ�าใช�
อย$างทั่วถึงและเพียงพอ

- กองช$าง
- การไฟฟ�าฯ
 จ.ยโสธร 

การไฟฟ�า
ส$วนภูมิภาค

จังหวัด
ยโสธร

5. โครงการขยายเขตไฟฟ�า
สาธารณะซอยเทศบาล 16 หมู$
ที่ 4 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป+า
ติ้ว จังหวัดยโสธร
(เพิ่มเติมป2 2562)

เพื่อให�ประชาชนในเขตเทศบาลมี
ไฟฟ�าสาธารณะใช�อย$างที่ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ�าสาธารณะ 
ซอยเทศบาล16 ม.4 
จํานวน 3 ต�น     
(ตามแบบแปลนการไฟฟ�าส$วน
ภูมิภาคจังหวัดยโสธร)

- 30,000     - - ขยายเขตไฟฟ�า
สาธารณะ
จํานวน1 สาย

ประชาชนมีไฟฟ�าใช�
อย$างทั่วถึงและเพียงพอ

- กองช$าง
- การไฟฟ�าฯ
 จ.ยโสธร 

การไฟฟ�า
ส$วนภูมิภาค

จังหวัด
ยโสธร

6. โครงการขยายเขตไฟฟ�า
สาธารณะถนนเทศบาล 2 หมู$ที่
 12 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป+าติ้ว
 จังหวัดยโสธร
(เพิ่มเติมป2 2562)

เพื่อให�ประชาชนในเขตเทศบาลมี
ไฟฟ�าสาธารณะใช�อย$างที่ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ�าสาธารณะ 
ถนนเทศบาล 2 ม.12 
จํานวน 3 ต�น     
(ตามแบบแปลนการไฟฟ�าส$วน
ภูมิภาคจังหวัดยโสธร)

- 30,000     - - ขยายเขตไฟฟ�า
สาธารณะ
จํานวน1 สาย

ประชาชนมีไฟฟ�าใช�
อย$างทั่วถึงและเพียงพอ

- กองช$าง
- การไฟฟ�าฯ
 จ.ยโสธร 

การไฟฟ�า
ส$วนภูมิภาค

จังหวัด
ยโสธร
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งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน หน�วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะได1รับ ที่รับ ที่ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ อุดหนุน
7 โครงการขยายเขตไฟฟ�า

สาธารณะ ถนนเทศบาล 5 
(ซอยข�างไปรษณียH)
หมู$ที่ 5 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอ
ป+าติ้ว จังหวัดยโสธร
(เปลี่ยนแปลงจากป2 2561 เป5น
ป2 2562)

เพื่อให�ประชาชนในเขตเทศบาลมี
ไฟฟ�าสาธารณะใช�อย$างที่ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ�าสาธารณะ ถนน
เทศบาล 5 ม.5 จํานวน 3 ต�น
(ตามแบบแปลนการไฟฟ�าส$วน
ภูมิภาคจังหวัดยโสธร)

- 30,000     - - ขยายเขตไฟฟ�า
สาธารณะ
จํานวน1 สาย

ประชาชนมีไฟฟ�าใช�
อย$างทั่วถึงและเพียงพอ

- กองช$าง
- การไฟฟ�าฯ
 จ.ยโสธร 

- 280,000  - -
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รวม  7 โครงการ

งบประมาณและที่มา



ยุทธศาสตร
การส�งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การค�า การท�องเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เป#าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะได�รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก�อสร�างอาคาร

อเนกประสงค�ตลาดสดเทศบาล
ตําบลป�าติ้ว

เพื่อให�ผู�ประกอบการมีสถานที่
จําหน�ายสินค�าที่มั่นคงถาวร 
เป*นระเบียบเรียบร�อยและ
ถูกสุขลักษณะตาม พรบ.
สาธารณสุข พ.ศ.2535

ก�อสร�างอาคารอเนกประสงค�
เทศบาลตําบลป�าติ้ว จํานวน 1 หลัง 
(ตามแบบแปลนเทศาลตําบลป�าติ้ว
กําหนด)

- 300,000 - - อาคาร
อเนกประสงค�
จํานวน 1 หลัง

ตลาดสดเทศบาลได�รับการ
พัฒนา มีสถานที่จําหน�าย
สินค�าที่เพียงพอ

กองสาธารณสุข
/กองคลัง

2 โครงการปรับปรุงห�องน้ําตลาดสด
เทศบาลตําบลป�าติ้ว

เพื่อให�มีห�องน้ําสําหรับบริการ
ผู�ประกอบการและประชาชน
ทั่วไปอย�างเพียงพอและเป*นไป
ตามหลักสุขาภิบาลตาม 
พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535

ปรับปรุงห�องน้ําตลาดสด
เทศบาลตําบลป�าติ้ว 
(ตามแบบแปลนเทศาลตําบลป�าติ้ว
กําหนด)

- 100,000 - - มีห�องน้ําบริการ
เพียงพอ

มีห�องน้ําสําหรับบริการ
ผู�ประกอบการและ
ประชาชนทั่วไปอย�าง
เพียงพอและเป*นไปตาม
หลักสุขาภิบาลตาม พรบ.
สาธารณสุข พ.ศ.2535

กองสาธารณสุข
/กองคลัง

รวม 2 โครงการ - - -       400,000  -      -        - -
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งบประมาณและที่ผ�านมา

ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาขององค
กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดยโสธร ที่ 3 การบริหารองค
กรปกครองส�วนท�องถิ่นและสถานศึกษา สู�ความเปAนเลิศ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ผ.01

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ปB (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
สําหรับ องค
กรปกครองส�วนท�องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลปDาติ้ว

แผนงานการพาณิชย


ก.ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร�างความเข�มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม 



จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

1.  ยุทธศาสตร�ส�งเสริมภาคการเกษตร 
การพัฒนาแหล�งน้ํา และโครงสร)างพื้นฐาน
ให)ได)มาตรฐาน

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน - - 7       280,000 - - - - 7           280,000 
1.2 แผนงานการพาณิชย� - - 1       100,000 - - - - 1           100,000 

รวม - - 8      380,000 - - - - 8          380,000 

1.  ยุทธศาสตร�การส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
วัฒนธรรม ประเพณี การค)า การท�องเที่ยว

1.1 แผนงานสาธารณสุข 4       120,000 4       120,000 4         120,000 4       120,000 16           480,000 

รวม 4      120,000 4      120,000 4        120,000 4      120,000 16          480,000 
2) ยุทธศาสตร�การบริหารองค�กรตามหลักกการ
บริหารจัดการบ)านเมืองที่ดีและ และยกระดับ
การศึกษาสู�ความเป=นเลิศ

2.1  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - - 1 20,000        1 20,000         1 20,000        3 60,000            

รวม - - 1 20,000       1 20,000        1 20,000       3 60,000           
รวมทั้งสิ้น 4        120,000     13      520,000 5        140,000 5      140,000 27          920,000 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท)องถิ่นสี่ปD (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2

เทศบาลตําบลปEาติ้ว

แบบ ผ 07

ปD 2561 ปD 2562 ปD 2563 ปD 2564 รวม 4 ปD

ยุทธศาสตร�



ยุทธศาสตร
การบริหารองค
กรตามหลักการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี และยกระดับการศึกษาสู#ความเป&นเลิศ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เป)าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว#า หน#วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะได�รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเสริมสร�างพัฒนาการเรียนรู� ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย� 1,2 15,000 15,000 15,000 15,000 สามารถเสริม สามารถเสริม กองการศึกษาฯ

เทิดไท�องค�ราชันย� และนิสัยรักการอ*านของเด็กปฐมวัย สร�างพัฒนาการ สร�างพัฒนาการ รพ.ป0าติ้ว

(เพิ่มเติมป4 2562-2564) เรียนรู�และนิสัย เรียนรู�และนิสัย
รักการอ*าน รักการอ*าน

2 โครงการก*อสร�างหลังคาอเนกประสงค�ระหว*าง
ศุนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
ป0าติ้ว 1,2
เปลี่ยนชื่อโครงการเป&น
โครงการก*อสร�างหลังคาอเนกประสงค�ระหว*าง
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลป0าติ้ว
กับศูนย�พัฒนาเด�กเล็กเทศบาลตําบลป0าติ้ว
(เปลี่ยนแปลงจากป4 2561 เป>นป4 2562)

เพื่อก*อสร�างโครงหลังคาอเนก
ประสงค� ระหว*างโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลป0าติ้วกับศูนย�พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล สําหรับเป>นสถานที่
จัดกิจกรรมของโรงเรียนอนุบาลและ
ศูนย�พัฒนาเด็กเทศบาลตําบลป0าติ้ว

ก*อสร�างโครงหลังคาเหล็ก
อเนกประสงค� 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลป0าติ้วกําหนด)

- 400,000     - - โครงการหลังคา
เหล็ก
อเนกประสงค� 
จํานวน 1 แห*ง

เพื่อให�โรงเรียนอนุบาลและ
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลป0าติ้ว มีสถานที่จัด
กิจกรรมต*างๆ

กองการศึกษาฯ
กองช*าง

3 โครงการก*อสร�างห�องน้ําอาคารห�องสมุด 
ศูนย�ไอทีและเรียนรู�ชุมชน ม.5 ต.โพธิ์ไทร 
อ.ป0าติ้ว จ.ยโสธร 
(เปลี่ยนแปลงจากป4 2561 เป>นป4 2562)

เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับ
ผู�รับบริการอาคารห�องสมุดฯ

ก*อสร�างห�องน้ํา จํานวน 1 
แห*ง (ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลป0าติ้วกําหนด)

- 250,000     -       -       ก*อสร�างห�องน้ํา 
จํานวน 1 แห*ง

ประชาชนที่เข�ารับบริการ
ได�รับความสะดวก ห�องน้ํา
สะอาด ถูกหลักสุขาภิบาล

- กองช*าง
- กอง
การศึกษาฯ

4 โครงการก*อสร�างศาลาอเนกประสงค� สําหรับเป>นที่พักคอยผู�ปกครอง
ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลป0า
ติ้ว

ก*อสร�างอาคารอเนกประสงค�
จํานวน 1 หลัง (ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลป0าติ้ว
กําหนด)

- 46,500     - - อาคาร 1 หลัง มีสถานที่สําหรับให�ผู�ปกครอง
พักคอยรอรับบุตรหลาน

กองการศึกษา

รวม 4 โครงการ - - 15,000  711,500    15,000  15,000 - - -
24

งบประมาณและที่ผ#านมา

ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาขององค
กรปกครองส#วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดยโสธร ที่ 3 การบริหารองค
กรปกครองส#วนท�องถิ่นและสถานศึกษา สู#ความเป&นเลิศ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ผ.01

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ปC (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
สําหรับ องค
กรปกครองส#วนท�องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลปEาติ้ว

แผนงานการศึกษา

ก.ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร�างความเข�มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม 



ยุทธศาสตร
การบริหารองค
กรตามหลักการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี และยกระดับการศึกษาสู#ความเป&นเลิศ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เป)าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว#า หน#วยงานรับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะได�รับ ผิดชอบหลัก

1 โครงการจัดทําบัญชีครัวเรือน
(เพิ่มเติมป4 2562-2564)

เพื่อจัดทําบัญชีครัวเรือนของชุมชนใน
เขตเทศบาล

ชุมชนในเขตเทศบาลนําร*อง
จํานวน 1 ชุมชน

30,000 30,000 30,000 30,000 รายจ*าย
ครัวเรือนลดลง

ทราบรายรับ-รายจ*าย 
ของครัวเรือนและสามารถ
ลดรายจ*ายที่ไม*จําเป>นได�

กองการศึกษาฯ

2 โครงการจัดทําแผนที่เดินดินชุมชนเทศบาล
ตําบลป0าติ้ว
(เพิ่มเติมป4 2562-2564)

เพื่อจัดทําข�อมูลชุมชนในเขต
เทศบาลตําบลป0าติ้ว

ชุมชนในเขตเทศบาล 50,000   50,000      50,000  50,000  100% เทศบาลตําบลป0าติ้วได�ข�อมูล
ที่เป>นจริงสําหรับเป>นแนวทาง

กองการศึกษาฯ

รวม 2  โครงการ - - 80,000  80,000     80,000  80,000 - - -

25

แผนงานการสร�างความเข�มแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่ผ#านมา

ก.ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร�างความเข�มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาขององค
กรปกครองส#วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดยโสธร ที่ 3 การบริหารองค
กรปกครองส#วนท�องถิ่นและสถานศึกษา สู#ความเป&นเลิศ



จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

1.  ยุทธศาสตร�ส�งเสริมภาคการเกษตร 
การพัฒนาแหล�งน้ํา และโครงสร)างพื้นฐาน
ให)ได)มาตรฐาน

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน - - 7       280,000 - - - - 7           280,000 
1.2 แผนงานการพาณิชย� - - 1       100,000 - - - - 1           100,000 

รวม - - 8      380,000 - - - - 8          380,000 

1.  ยุทธศาสตร�การส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
วัฒนธรรม ประเพณี การค)า การท�องเที่ยว

1.1 แผนงานสาธารณสุข 4       120,000 4       120,000 4         120,000 4       120,000 16           480,000 

รวม 4      120,000 4      120,000 4        120,000 4      120,000 16          480,000 
2) ยุทธศาสตร�การบริหารองค�กรตามหลักกการ
บริหารจัดการบ)านเมืองที่ดีและ และยกระดับ
การศึกษาสู�ความเป=นเลิศ

2.1  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - - 1 20,000        1 20,000         1 20,000        3 60,000            

รวม - - 1 20,000       1 20,000        1 20,000       3 60,000           
รวมทั้งสิ้น 4        120,000     13      520,000 5        140,000 5      140,000 27          920,000 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท)องถิ่นสี่ปD (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2

เทศบาลตําบลปEาติ้ว

แบบ ผ 07

ปD 2561 ปD 2562 ปD 2563 ปD 2564 รวม 4 ปD

ยุทธศาสตร�



ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน หน�วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะได1รับ ที่รับ ที่ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ อุดหนุน
1 โครงการขยายเขตไฟฟ�า

สาธารณะ ถนนเทศบาล 5 
(ทางไปบ�านหนองสําโรง)
หมู$ที่ 5 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอ
ป+าติ้ว จังหวัดยโสธร
(เปลี่ยนแปลงจากป2 2561 เป5น
ป2 2562)

เพื่อให�ประชาชนในเขตเทศบาลมี
ไฟฟ�าสาธารณะใช�อย$างที่ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ�าสาธารณะ ถนน
เทศบาล 5 ม.5 จํานวน 6 ต�น 
(ตามแบบแปลนการไฟฟ�าส$วน
ภูมิภาคจังหวัดยโสธร)

- 60,000     - - ขยายเขตไฟฟ�า
สาธารณะ
จํานวน1 สาย

ประชาชนมีไฟฟ�าใช�
อย$างทั่วถึงและเพียงพอ

- กองช$าง
- การไฟฟ�าฯ
 จ.ยโสธร 

2 โครงการขยายเขตไฟฟ�า
สาธารณะ ถนนเทศบาล 9 
และซอยเทศบาล 18/2 
หมู$ที่ 12 ตําบลโพธิ์ไทร 
อําเภอป+าติ้ว จังหวัดยโสธร
เปลี่ยนแปลงเป4น
 โครงการขยายเขตไฟฟ�า
สาธารณะ ถนนเทศบาล 9  
ตําบลโพธิ์ไทร 
อําเภอป+าติ้ว จังหวัดยโสธร
(เปลี่ยนแปลงจากป2 2561 เป5น
ป2 2562)

เพื่อให�ประชาชนในเขตเทศบาลมี
ไฟฟ�าสาธารณะใช�อย$างที่ทั่วถึง 

โครงการขยายเขตไฟฟ�าสาธารณะ 
ถนนเทศบาล 9 จํานวน 6 ต�น  
และซอยเทศบาล 18/2 หมู$ที่ 12 
จํานวน 3 ต�น (ตามแบบแปลนการ
ไฟฟ�าส$วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร) 
เปลี่ยนแปลงเป4น
ขยายเขตไฟฟ�าสาธารณะ 
ถนนเทศบาล 9 จํานวน 5 ต�น   
(ตามแบบแปลนการไฟฟ�าส$วน
ภูมิภาคจังหวัดยโสธร)

- 50,000     - - ขยายเขตไฟฟ�า
สาธารณะ
จํานวน1 สาย 

ประชาชนมีไฟฟ�าใช�
อย$างทั่วถึงและเพียงพอ 

- กองช$าง
- การไฟฟ�าฯ
 จ.ยโสธร 

27          

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนงานเคหะและชุมชน

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 ส�งเสริมเกษตรอินทรีย�ครบวงจรและได1มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท1องถิ่นในเขตจังหวัดยโสธร ที่ 1 ส�งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล�งน้ําและโครงสร1างพื้นฐานให1ได1มาตรฐาน

ผ.02
แผนพัฒนาท1องถิ่นสี่ป@ (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

สําหรับ อุดหนุนองค�กรปกครองส�วนท1องถิ่น ส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค�กรประชาชน
เทศบาลตําบลปBาติ้ว

ยุทธศาสตร�ส�งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล�งน้ํา และโครงสร1างพื้นฐานให1ได1มาตรฐาน

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน หน�วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะได1รับ ที่รับ ที่ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ อุดหนุน
3. โครงการขยายเขตไฟฟ�า

สาธารณะซอยเทศบาล 18/2 
หมู$ที่ 12 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอ
ป+าติ้ว จังหวัดยโสธร
(เพิ่มเติมป2 2562)

เพื่อให�ประชาชนในเขตเทศบาลมี
ไฟฟ�าสาธารณะใช�อย$างที่ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ�าสาธารณะ 
ซอยเทศบาล18/2 ม.12 
จํานวน 5 ต�น     
(ตามแบบแปลนการไฟฟ�าส$วน
ภูมิภาคจังหวัดยโสธร)

- 50,000     - - ขยายเขตไฟฟ�า
สาธารณะ
จํานวน1 สาย

ประชาชนมีไฟฟ�าใช�
อย$างทั่วถึงและเพียงพอ

- กองช$าง
- การไฟฟ�าฯ
 จ.ยโสธร 

การไฟฟ�า
ส$วนภูมิภาค

จังหวัด
ยโสธร

4. โครงการขยายเขตไฟฟ�า
สาธารณะซอยเทศบาล 17 หมู$
ที่ 4 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป+า
ติ้ว จังหวัดยโสธร
(เพิ่มเติมป2 2562)

เพื่อให�ประชาชนในเขตเทศบาลมี
ไฟฟ�าสาธารณะใช�อย$างที่ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ�าสาธารณะ 
ซอยเทศบาล17 ม.4 
จํานวน 3 ต�น     
(ตามแบบแปลนการไฟฟ�าส$วน
ภูมิภาคจังหวัดยโสธร)

- 30,000     - - ขยายเขตไฟฟ�า
สาธารณะ
จํานวน1 สาย

ประชาชนมีไฟฟ�าใช�
อย$างทั่วถึงและเพียงพอ

- กองช$าง
- การไฟฟ�าฯ
 จ.ยโสธร 

การไฟฟ�า
ส$วนภูมิภาค

จังหวัด
ยโสธร

5. โครงการขยายเขตไฟฟ�า
สาธารณะซอยเทศบาล 16 หมู$
ที่ 4 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป+า
ติ้ว จังหวัดยโสธร
(เพิ่มเติมป2 2562)

เพื่อให�ประชาชนในเขตเทศบาลมี
ไฟฟ�าสาธารณะใช�อย$างที่ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ�าสาธารณะ 
ซอยเทศบาล16 ม.4 
จํานวน 3 ต�น     
(ตามแบบแปลนการไฟฟ�าส$วน
ภูมิภาคจังหวัดยโสธร)

- 30,000     - - ขยายเขตไฟฟ�า
สาธารณะ
จํานวน1 สาย

ประชาชนมีไฟฟ�าใช�
อย$างทั่วถึงและเพียงพอ

- กองช$าง
- การไฟฟ�าฯ
 จ.ยโสธร 

การไฟฟ�า
ส$วนภูมิภาค

จังหวัด
ยโสธร

6. โครงการขยายเขตไฟฟ�า
สาธารณะถนนเทศบาล 2 หมู$ที่
 12 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป+าติ้ว
 จังหวัดยโสธร
(เพิ่มเติมป2 2562)

เพื่อให�ประชาชนในเขตเทศบาลมี
ไฟฟ�าสาธารณะใช�อย$างที่ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ�าสาธารณะ 
ถนนเทศบาล 2 ม.12 
จํานวน 3 ต�น     
(ตามแบบแปลนการไฟฟ�าส$วน
ภูมิภาคจังหวัดยโสธร)

- 30,000     - - ขยายเขตไฟฟ�า
สาธารณะ
จํานวน1 สาย

ประชาชนมีไฟฟ�าใช�
อย$างทั่วถึงและเพียงพอ

- กองช$าง
- การไฟฟ�าฯ
 จ.ยโสธร 

การไฟฟ�า
ส$วนภูมิภาค

จังหวัด
ยโสธร

28          

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน หน�วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะได1รับ ที่รับ ที่ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ อุดหนุน
7 โครงการขยายเขตไฟฟ�า

สาธารณะ ถนนเทศบาล 5 
(ซอยข�างไปรษณียH)
หมู$ที่ 5 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอ
ป+าติ้ว จังหวัดยโสธร
(เปลี่ยนแปลงจากป2 2561 เป5น
ป2 2562)

เพื่อให�ประชาชนในเขตเทศบาลมี
ไฟฟ�าสาธารณะใช�อย$างที่ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ�าสาธารณะ ถนน
เทศบาล 5 ม.5 จํานวน 3 ต�น
(ตามแบบแปลนการไฟฟ�าส$วน
ภูมิภาคจังหวัดยโสธร)

- 30,000     - - ขยายเขตไฟฟ�า
สาธารณะ
จํานวน1 สาย

ประชาชนมีไฟฟ�าใช�
อย$างทั่วถึงและเพียงพอ

- กองช$าง
- การไฟฟ�าฯ
 จ.ยโสธร 

- 280,000  - -
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รวม  7 โครงการ

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค� เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน หน�วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะได1รับ ที่รับ ที่ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ อุดหนุน
1 โครงการขยายเขตน้ําประปา

ซอยเทศบาล 17 ม.4 ตําบลโพธิ์
ไทร อําเภอป"าติ้ว จังหวัดยโสธร

เพื่อให,เขตเทศบาล มีระบบ
น้ําประปาใช,อย/างมีประสิทธิภาพ
และทั่วถึง 

ขยายเขตประปา ระยะทาง 300
 ม. 
(ตามแบบแปลนการประปาส/วน
ภูมิภาคจังหวัดอํานาจเจริญ)

100,000   - - -        ขยายเขต
น้ําประปา
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนในเขต
เทศบาลมีน้ําประปาใช,
อย/างทั่วถึงทุกครัวเรือน

- กองช/าง
- การประปา
 อํานาจฯ 

การประปา 
จ.อํานาจฯ 

100,000  
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สําหรับ อุดหนุนองค�กรปกครองส�วนท1องถิ่น ส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค�กรประชาชน
เทศบาลตําบลป9าติ้ว

ยุทธศาสตร�ส�งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล�งน้ํา และโครงสร1างพื้นฐานให1ได1มาตรฐาน

งบประมาณและที่มา

รวม  1 โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนงานการพาณิชย�

ก. ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 ส�งเสริมเกษตรอินทรีย�ครบวงจรและได1มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท1องถิ่นในเขตจังหวัดยโสธร ที่ 1 ส�งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล�งน้ําและโครงสร1างพื้นฐานให1ได1มาตรฐาน

ผ.02
แผนพัฒนาท1องถิ่นสี่ปB (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1



ยุทธศาสตร
ที่ 2 การส�งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การค า การท�องเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เป$าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะได รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอบรมหมอหมู�บ�านในพระ

ราชประสงค�
เพื่อให�ชุมชนมีหมอหมู�บ�านสําหรับ
รักษาพยาบาลเบื้องต�นและ
ประชาชนได�รับการดูแลสุขภาพ

ชุมชนในเขตเทศบาล 1 - 6 มีหมอ
หมู�บ�าน ชุมชนละ 2 คน และมีตู�ยา
สามัญประจําหมู�บ�าน ชุมชนละ 2 
แห�ง

50,000 50,000 50,000 50,000 มีหมอหมู�บ�าน และ
ตู�ยาสามัญประจํา
หมู�บ�าน

ประชาชนได�รับรักษาพยาบาล
เบื้องต�นและการดูแลสุขภาพ
ในชุมชน

กองสาธารณสุขฯ 
ชุมชนในเขต
เทศบาล 1 - 6

2 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เพื่อส�งเสริมให�ประชาชนบริโภค
เกลือที่มีไอโอดีนป8องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน

ชุมชนในเขตเทศบาล 1 - 6 ได�รับ
การแจกเกลือไอโอดีนสําหรับ
บริโภคทุกครัวเรือน

30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีเกลือ
ไอโอดีนสําหรับ
บริโภคทุกครัวเรือน

ประชาชนในชุมชนไม�ป:วยเป;น
โรคขาดสารไอโอดีน

กองสาธารณสุขฯ 
ชุมชนในเขต
เทศบาล 1 - 6

3 โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ
และสุขภาพเด็ก

เพื่อส�งเสริมภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็กในชุมชน

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

20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กในชุมชน ได�รับ
ส�งเสริมภาวะ
โภชนาการและ
สุขภาพเด็ก

ป=ญหาภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็กในชุมชนลดลง

กองสาธารณสุขฯ 
ชุมชนในเขต
เทศบาล 3 - 6

4 โครงการรณรงค�และแก�ไขป=ญหายา
เสพติด To be number one (ศูนย�
เพื่อนใจวัยรุ�นในชุมชน/หมู�บ�าน)

เพื่อแก�ไขป=ญหายาเสพติดในชุมชน ประชาชนในชุมชนที่ 1 และ 2 20,000 20,000 20,000 20,000 มีศูนย�เพื่อนใจวัยรุ�น
ในชุมชน/หมู�บ�าน

ป=ญหายาเสพติดในชุมชนลดลง กองสาธารณสุขฯ 
ชุมชนในเขต
เทศบาล 1 - 2

120,000 120,000 120,000 120,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา ผ.02
แผนพัฒนาท องถิ่นสี่ป< (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 2

สําหรับ อุดหนุนองค
กรปกครองส�วนท องถิ่น ส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค
กรประชาชน

ก.ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร างความเข มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม 

รวม 4 โครงการ

ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาขององค
กรปกครองส�วนท องถิ่นในเขตจังหวัดยโสธร ที่ 2 ส�งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การค าและการท�องเที่ยว

แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณและที่ผ�านมา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล อม  เทศบาลตําบลปBาติ้ว



ยุทธศาสตร
ที่ 2 การพัฒนาส�งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีการค าและการท�องเที่ยว
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เป'าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว�า หน�วยงาน หน�วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะได รับ ที่รับ ที่ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ อุดหนุน
1 โครงการส	งเสริมและอนุรักษ�

ภูมิป�ญญาท�องถิ่นด�าน
ศิลปวัฒนธรรมท�องถิ่นของ
สภาวัฒนธรรมอําเภอป&าติ้ว
(เพิ่มเติม ป, 2562-2564)

ส	งเสริมและอนุรักษ�ภูมิป�ญญา
ท�องถิ่นด�านศิลปวัฒนธรรม
ท�องถิ่น

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
อําเภอป&าติ้ว

20,000 20,000 20,000 20,000 ศิลปวัฒนธรรม
ท�องถิ่นได�รับการ
ส	งเสริมและ
อนุรักษ�ให�คงอยู	
สืบไป

ศิลปวัฒนธรรมท�องถิ่น
ได�รับการส	งเสริมและ
อนุรักษ�ให�คงอยู	สืบไป

กองการศึกษาฯ สภาวัฒนธรรม
อําเภอป&าติ้ว

รวม 1  โครงการ - - 20,000    20,000   20,000    20,000    - - - -
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งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ผ.02

แผนพัฒนาท องถิ่นสี่ป= (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 2
สําหรับ อุดหนุนองค
กรปกครองส�วนท องถิ่น ส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค
กรประชาชน

เทศบาลตําบลป@าติ้ว
ก.ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร างความเข มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาขององค
กรปกครองส�วนท องถิ่นในเขตจังหวัดยโสธร ที่ 2 ส�งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การค าและการท�องเที่ยว



จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

1) ยุทธศาสตร�การบริหารองค�กรตามหลักกการ
บริหารจัดการบ"านเมืองที่ดีและ และยกระดับ
การศึกษาสู+ความเป,นเลิศ

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - 1 400,000       - - - 1 400,000       

รวม - - 1 400,000      - - - - 1 400,000      
2) ยุทธศาสตร�การบริหารองค�กรตามหลักกการ
บริหารจัดการบ"านเมืองที่ดีและ และยกระดับ
การศึกษาสู+ความเป,นเลิศ

2.1  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - - 1 10,000,000   - - - 1 10,000,000   

รวม - - 1 10,000,000  - - - - 1 10,000,000  
3) ยุทธศาสตร�การบริหารองค�กรตามหลักกการ
บริหารจัดการบ"านเมืองที่ดีและ และยกระดับ
การศึกษาสู+ความเป,นเลิศ

3.1  แผนงานการศึกษา - - 1 300,000       - - - 1 300,000       

รวม - - 1 300,000      - - - - 1 300,000      
รวมทั้งสิ้น - - 3   10,700,000 - - - - 3   10,700,000 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท"องถิ่นสี่ป; (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2

เทศบาลตําบลป?าติ้ว

แบบ ผ 07

ป; 2561 ป; 2562 ป; 2563 ป; 2564 รวม 4 ป;

ยุทธศาสตร�



ยุทธศาสตร
ส�งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล�งน้ํา และโครงสร างพื้นฐานให ได มาตรฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เป-าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะได รับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบหลัก
1 โครงการก�อสร�างท�อเหลี่ยม 

คสล. ลําห�วยวังกะละ ม. 5 ต.
โพธิ์ไทร อ.ป"าติ้ว จ.ยโสธร
(เพิ่มเติม ป& 2562)

เพื่อแก�ไขป-ญหาการคมนาคม
ขนส�งให�กับเกษตรกร

ก�อสร�างท�อเหลี่ยม คสล. ลํา
ห�วยวังกะละ ม. 5 ขนาด 
1.80x1.80 เมตร จํานวน 4 
ช�องทาง ขนาดผิวจราจร
กว�าง 7 เมตร (ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลป"าติ้ว
กําหนด)

- 400,000  - - ก�อสร�างท�อเหลี่ยม 
จํานวน 1 แห�ง

การคมนาคมขนส�ง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการสัญจรไปมามี
ความสะดวกและรวดเร็ว
มากขึ้น

กองช�าง/อบจ.
ส�วนกลาง

รวม 1  โครงการ - - - 400,000 - - - - -

34

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ผ.03

แผนพัฒนาท องถิ่นสี่ปB (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2
สําหรับ สําหรับประสานโครงกรพัฒนาองค
การบริหารส�วนจังหวัด

เทศบาลตําบลปCาติ้ว
ก.ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร างความเข มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาขององค
กรปกครองส�วนท องถิ่นในเขตจังหวัดยโสธร ที่ 2 ส�งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การค าและการท�องเที่ยว



ยุทธศาสตร
ที่ 2 การพัฒนาส�งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีการค าและการท�องเที่ยว
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เป'าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะได รับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบหลัก
1 โครงการก�อสร�างสวนสุขภาพ

และปรับปรุงภูมิทัศน�สระน้ํา
บริเวณข�างโรงพยาบาลป#าติ้ว
(เพิ่มเติมป' 2562)

เพื่อเป.นสวนสาธารณะสําหรับ
ให�ประชาชนพักผ�อนหย�อนใจ  
ออกกําลังกาย เป.นแลนด�มาร�ค
อําเภอป#าติ้ว

ก�อสร�างสวนสุขภาพและ
ปรับปรุงภูมิทัศน�สระน้ํา
บริเวณข�างโรงพยาบาล
ป#าติ้ว(ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลป#าติ้ว
กําหนด)

- 10,000,000   - - อําเภอป#าติ้วมี
สวนสาธารณะและ
สถานที่พักผ�อน
หย�อนใจเพิ่มขึ้น

อําเภอป#าติ้ว มี
สวนสาธารณะ และ
สถานที่พักผ�อนหย�อนใจ
และออกกําลังมากขึ้น

กองการศึกษาฯ
กองช�าง/
ส�วนกลาง

รวม 1  โครงการ - - - 10,000,000  - - - - -
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งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ผ.03

แผนพัฒนาท องถิ่นสี่ป= (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2
สําหรับ สําหรับประสานโครงกรพัฒนาองค
การบริหารส�วนจังหวัด

เทศบาลตําบลป?าติ้ว
ก.ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร างความเข มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาขององค
กรปกครองส�วนท องถิ่นในเขตจังหวัดยโสธร ที่ 2 ส�งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การค าและการท�องเที่ยว



ยุทธศาสตร
ที่ 2 การพัฒนาส�งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีการค าและการท�องเที่ยว
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เป'าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะได รับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบหลัก
1 โครงการก�อสร�างสระว�ายน้ํา

ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลป าติ้ว ศูนย� 2
(เพิ่มเติม ป' 2562)

เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู�ให�กับ
นักเรียนของศูนย�พัฒนาเด็ก
เทศบาลตําบลป าติ้ว

ก�อสร�างสระว�ายน้ํา
จํานวน 1 สระ(ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลป า
ติ้วกําหนด)

- 300,000  - - สระน้ําจํานวน 1 
สระ

นักเรียนมีทักษะการเรียนรู�
เพิ่มมากขึ้น

กองการศึกษาฯ
กองช�าง/
ส�วนกลาง

รวม 1  โครงการ - - - 300,000 - - - - -
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ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาขององค
กรปกครองส�วนท องถิ่นในเขตจังหวัดยโสธร ที่ 2 ส�งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การค าและการท�องเที่ยว

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ผ.03

แผนพัฒนาท องถิ่นสี่ป> (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
สําหรับ สําหรับประสานโครงกรพัฒนาองค
การบริหารส�วนจังหวัด

เทศบาลตําบลป@าติ้ว
ก.ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร างความเข มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม 



จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

1) ยุทธศาสตร�การบริหารองค�กรตามหลักกการ
บริหารจัดการบ"านเมืองที่ดีและ และยกระดับ
การศึกษาสู+ความเป,นเลิศ

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - 1 400,000        - - - 1 400,000       

รวม - - 1 400,000       - - - - 1 400,000      
2) ยุทธศาสตร�การบริหารองค�กรตามหลักกการ
บริหารจัดการบ"านเมืองที่ดีและ และยกระดับ
การศึกษาสู+ความเป,นเลิศ

2.1  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - - 1 10,000,000    - - - 1 10,000,000   

รวม - - 1 10,000,000   - - - - 1 10,000,000  
3) ยุทธศาสตร�การบริหารองค�กรตามหลักกการ
บริหารจัดการบ"านเมืองที่ดีและ และยกระดับ
การศึกษาสู+ความเป,นเลิศ

3.1  แผนงานการศึกษา - - 1 300,000        - - - 1 300,000       

รวม - - 1 300,000       - - - - 1 300,000      
รวมทั้งสิ้น - - 3 10,700,000 - - - - 3 10,700,000
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท"องถิ่นสี่ป; (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2

เทศบาลตําบลป?าติ้ว

แบบ ผ 07

ป; 2561 ป; 2562 ป; 2563 ป; 2564 รวม 4 ป;

ยุทธศาสตร�



ยุทธศาสตร
ส�งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล�งน้ํา และโครงสร างพื้นฐานให ได มาตรฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เป-าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะได รับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบหลัก
1 โครงการก�อสร�างท�อเหลี่ยม 

คสล. ลําห�วยวังกะละ ม. 5 ต.
โพธิ์ไทร อ.ป"าติ้ว จ.ยโสธร
(เพิ่มเติม ป& 2562)

เพื่อแก�ไขป-ญหาการคมนาคม
ขนส�งให�กับเกษตรกร

ก�อสร�างท�อเหลี่ยม คสล. ลํา
ห�วยวังกะละ ม. 5 ขนาด 
1.80x1.80 เมตร จํานวน 4 
ช�องทาง ขนาดผิวจราจรกว�าง
 7 เมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลป"าติ้วกําหนด)

- 400,000  - - ก�อสร�างท�อเหลี่ยม 
จํานวน 1 แห�ง

การคมนาคมขนส�ง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการสัญจรไปมามี
ความสะดวกและรวดเร็ว
มากขึ้น

กองช�าง/อบจ.
ส�วนกลาง

รวม 1  โครงการ - - - 400,000 - - - - -
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งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ผ.05

แผนพัฒนาท องถิ่นสี่ปB (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2
สําหรับ สําหรับประสานโครงกรพัฒนาจังหวัด

เทศบาลตําบลปCาติ้ว
ก.ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร างความเข มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาขององค
กรปกครองส�วนท องถิ่นในเขตจังหวัดยโสธร ที่ 2 ส�งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การค าและการท�องเที่ยว



ยุทธศาสตร
ที่ 2 การพัฒนาส�งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีการค าและการท�องเที่ยว
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เป'าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะได รับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบหลัก
1 โครงการก�อสร�างสวนสุขภาพ

และปรับปรุงภูมิทัศน�สระน้ํา
บริเวณข�างโรงพยาบาลป#าติ้ว
(เพิ่มเติมป' 2562)

เพื่อเป.นสวนสาธารณะสําหรับ
ให�ประชาชนพักผ�อนหย�อนใจ  
ออกกําลังกาย เป.นแลนด�มาร�ค
อําเภอป#าติ้ว

ก�อสร�างสวนสุขภาพและ
ปรับปรุงภูมิทัศน�สระน้ํา
บริเวณข�างโรงพยาบาล
ป#าติ้ว(ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลป#าติ้ว
กําหนด)

- 10,000,000   - - อําเภอป#าติ้วมี
สวนสาธารณะและ
สถานที่พักผ�อน
หย�อนใจเพิ่มขึ้น

อําเภอป#าติ้ว มี
สวนสาธารณะ และ
สถานที่พักผ�อนหย�อนใจ
และออกกําลังมากขึ้น

กองการศึกษาฯ
กองช�าง/
ส�วนกลาง

รวม 1  โครงการ - - - 10,000,000  - - - - -
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งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ผ.05

แผนพัฒนาท องถิ่นสี่ป= (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2
สําหรับ สําหรับประสานโครงกรพัฒนาจังหวัด

เทศบาลตําบลป?าติ้ว
ก.ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร างความเข มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาขององค
กรปกครองส�วนท องถิ่นในเขตจังหวัดยโสธร ที่ 2 ส�งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การค าและการท�องเที่ยว



ยุทธศาสตร
ที่ 2 การพัฒนาส�งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีการค าและการท�องเที่ยว
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 เป'าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ
ที่คาดว�า หน�วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะได รับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบหลัก
1 โครงการก�อสร�างสระว�ายน้ํา

ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลป าติ้ว ศูนย�2
(เพิ่มเติม ป' 2562)

เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู�ให�กับ
นักเรียนของศูนย�พัฒนาเด็ก
เทศบาลตําบลป าติ้ว

ก�อสร�างสระว�ายน้ํา
จํานวน 1 สระ(ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลป า
ติ้วกําหนด)

- 300,000  - - สระน้ําจํานวน 1 
สระ

นักเรียนมีทักษะการเรียนรู�
เพิ่มมากขึ้น

กองการศึกษาฯ
กองช�าง/
ส�วนกลาง

รวม 1  โครงการ - - - 300,000 - - - - -
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ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาขององค
กรปกครองส�วนท องถิ่นในเขตจังหวัดยโสธร ที่ 2 ส�งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การค าและการท�องเที่ยว

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ผ.05

แผนพัฒนาท องถิ่นสี่ป> (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
สําหรับ สําหรับประสานโครงกรพัฒนาจังหวัด

เทศบาลตําบลป@าติ้ว
ก.ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร างความเข มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม 



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตุถุประสงค� เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เพื่อใช�สําหรับเก็บเอกสาร ตู�เก็บเอกสาร (ชนิดบานเลื่อน)จํานวน 1 ตู� - 5,500       - - สป.
งานการเจ�าหน�าที่ ตู�ละ 5,500.-บาท

2 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ
จากการใช�งานมานานของส3วนราชการ
กองคลัง

เครื่องคอมพิวเตอร�สําหรับงานประมวลผล    
แบบที่ 1 (จอขนาดไม3น�อยกว3า 19 นิ้ว)  
จํานวน 2 เครื่องๆละ 22,000.-บาท  
(ตามเกณฑ�ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ�
คอมพิวเตอร� ประจําป; พ.ศ.2561)

- 44,000      - - กองคลัง

3 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  เพื่อใช�ในโครงการปรับปรุงข�อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย�สิน

เครื่องพิมพ�ชนิดเลเซอร� หรือชนิด LED 
ขาวดํา (18 หน�า/นาที)  จํานวน 1 เครื่องๆละ 
3,300.-บาท  
(ตามเกณฑ�ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ�
คอมพิวเตอร� ประจําป; พ.ศ.2561)

3,300     กองคลัง

4 รักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�การเกษตร ติดตั้งกับโรงสูบน้ําเทศบาลตําบลปGาติ้ว เครื่องสูบน้ํา แบบหอยโข3ง(มอเตอร�ไฟฟIา) 16,000   สป.
บริเวณสระน้ําหน�าโรงเรียนปGาติ้ววิทยา สูบน้ําได�  1,130 ลิตรต3อนาที จํานวน 1 เครื่อง

 (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ� 
เดือนมกราคม 2561)

5 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�โฆษณา
และเผยแพร3

เพื่อจัดหากล�องบันทึกภาพ กล�องบันทึกภาพ จํานวน 1 ตัว - 34,990 - - สป.
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บัญชีครุภัณฑ�
ผ.08

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

งบประมาณและที่มา



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตุถุประสงค� เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 รักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�การเกษตร เพื่อใช�ในงานปIองกันและบรรเทา

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

- 11,000      - - สป.

7 รักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�การแพทย� เพื่อติดตั้งบนรถกู�ชีพกู�ภัยเทศบาล
ตําบลปGาติ้ว  ตามโครงการ
ให�บริการการแพทย�ฉุกเฉิน

อุปกรณ�เคลื่อนย�ายผู�ปGวย เตียงพยาบาลแบบล�อเลื่อน 
ชนิดปรับนั่งได� พร�อมอุปกรณ� 
ขนาดเตียงกว�าง 53 ซม. ยาว 1.92 ม. 
ปรับนั่งสูงสุดได� 1.40 ม. ความสูงพร�อมใช�งาน 84 ซม.
 จํานวน 1 ชุด

- 40,000 - - สป.

8 รักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�การแพทย� เพื่อติดตั้งบนรถกู�ชีพกู�ภัยเทศบาล
ตําบลปGาติ้ว  ตามโครงการ
ให�บริการการแพทย�ฉุกเฉิน

รางรองเตียงพยาบาล พร�อมชุดล็อค และอุปกรณ� 
ขนาดกว�าง 60 ซม. ยาว 2 เมตร       สูง 16 ซม. 
จํานวน 1 ชุด

- 22,000 - - สป.

9 รักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ไฟฟIาและวิทยุ เพื่อติดตั้งเพิ่มเติมในสํานักงานเทศบาล
ตําบลปGาติ้ว

กล�องโทรทัศน�วงจรปQด(CCTV) พร�อมอุปกรณ�ติดตั้ง
ครบชุด ดังนี้
1. กล�องโทรศน�วงจรปQด จํานวน 8 ตัว
2. อุปกรณ�บันทึกภาพ แบบ 8 ช3อง 8TB
3. จอภาพ ขนาดไม3น�อยกว3า 19 นิ้ว 
4. ตู�สําหรับจัดเก็บอุปกรณ� 
5. เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800VA

- 99,000 - - สป.
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งบประมาณและที่มา



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตุถุประสงค� เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 การศึกษา ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน สําหรับติดตั้งที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ตําบลปGาติ้ว ห�องเรียนชั้นอนุบาล1,2,3 
ห�องละ 1 เครื่อง) ทดแทนเครื่องเดิมที่
ชํารุดเสียหาย และใช�งานมานาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส3วน 
ชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ)      
ขนาด 18,000 บีทียู  จํานวน 3 เครื่อง 
1.ชั้นอนุบาล 1 จํานวน 1 เครื่อง
2.ชั้นอนุบาล 2 จํานวน 1 เครื่อง
3. ชั้นอนุบาล 3 จํานวน 1 เครื่อง

- 63,000 - - กองการศึกษา

11 การศึกษา ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�โฆษณา
และเผยแพร3

เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ
จากการใช�งานมานานของสําหรับติดตั้ง
ที่ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กฯ จํานวน 1 เครื่อง
 และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลปGา
ติ้ว จํานวน 3 เครื่อง ทดแทนเครื่องเดิม
ที่ใช�งานมานาน

โทรทัศน� แอล อี ดี (LED TV) 
แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ  
1920 X 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว  จํานวน 
4 เครื่องๆละ 10,300.-บาท 
1.ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กฯ จํานวน 1 เครื่อง 
2.ชั้นอนุบาล 1 จํานวน 1 เครื่อง
3.ชั้นอนุบาล 2 จํานวน 1 เครื่อง
4. ชั้นอนุบาล 3 จํานวน 1 เครื่อง

- 41,200 กองการศึกษา

12 การพาณิชย� ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ไฟฟIาและวิทยุ เพื่อติดตั้งแทนชุดเดิมที่ชํารุดในตลาดสด
เทศบาลตําบลปGาติ้ว

กล�องโทรทัศน�วงจรปQด(CCTV) พร�อมอุปกรณ�ติดตั้ง
ครบชุด ดังนี้
1. กล�องโทรศน�วงจรปQด จํานวน 8 ตัว
2. อุปกรณ�บันทึกภาพ แบบ 8 ช3อง 8TB
3. จอภาพ ขนาดไม3น�อยกว3า 19 นิ้ว 
4. ตู�สําหรับจัดเก็บอุปกรณ� 
5. เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800VA

- 99,000 - - กองสาธารณสุข/
กองคลัง
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งบประมาณและที่มา



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตุถุประสงค� เป�าหมาย หน�วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ�) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
13 แผนงานศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�กีฬา เพื่อส3งเสริมการออกกําลังให�กับ
ประชาชนในเขตเทศบาล

เครื่องออกกําลังกายกลางแจ�ง จํานวน 3 ชุด
ชุดละ 97,750.-บาท  สําหรับติดตั้งในชุมชน

293,250 กองการศึกษา

22,600 689,940 - -

44

รวม

งบประมาณและที่มา


