แผนพัฒนาสามป
(พ.ศ. 2560 – 2562)
เพิ่มเติมครั้งที่ 2
เทศบาลตําบลปาติ้ว
อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร

งานแผนงานและงบประมาณ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลปาติ้ว
www.tessabalpatiu.go.th

ประกาศเทศบาลตําบลปาติ้ว
เรื่อง ประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒
*************************************************
ดวย เทศบาลตําบลปาติ้ว ไดจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
นายกเทศมนตรีตําบลปาติ้ว ไดอนุมัตริ างแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ ของเทศบาล
ตําบลปาติ้ว เรียบรอยแลว
ดังนั้น เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ เทศบาลตําบลปาติ้ว จึงประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐๒๕๖๒) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ ของเทศบาลตําบลปาติ้ว เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาใหเปนไปตามกรอบและ
ทิศทางการพัฒนาที่ไดกําหนดไว ตลอดจนสามารถตอบสนองตอปญหาและความตองการของประชาชนอยางเปน
รูปธรรม ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนตนไป
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐

พิตรพิบูล สิริเรืองธนชัย
( นายพิตรพิบลู สิรเิ รืองธนชัย )
นายกเทศมนตรีตําบลปาติ้ว

คํานํา
ตามที่ เทศบาลตําบลปาติ้ว ไดจัดทําและประกาศใชแผนพั ฒ นาสามป (พ.ศ.25602562) และไดเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) ไปแลว จํานวน 1 ฉบับ นั้น
เนื่องจาก เทศบาลตําบลปาติ้วมีแผนงานโครงการ/กิจกรรม ที่จะดําเนินการเพิ่มเติมใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่ งบางโครงการกิ จกรรม ไม มีบรรจุในแผนพั ฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)
จึงความจําเปนตองเพิ่มเติมแผนพั ฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) ครั้งที่ 2 เพื่ อรองรับการดําเนินงานใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตอไป
เทศบาลตําบลปาติ้ว
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สวนที่ 1
เหตุผลความจําเปนในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) ครั้งที่ 2
ตามที่ เทศบาลตําบลปาติ้ว ไดจัดทําและประกาศใชแผนพัฒ นาสามป (พ.ศ.2560-2562)
และไดเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) ไปแลว จํานวน 1 ฉบับ นั้น
เนื่ องจาก เทศบาลตําบลป าติ้วมี แผนงานโครงการ/กิ จกรรม ที่ จะดําเนิ นการเพิ่ มเติ มใน
ป ง บประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่ งบางโครงการกิ จ กรรมไม มี บ รรจุ ในแผนพั ฒ นาสามป (พ.ศ.2560-2562)
จึ งความจํ าเป นต อ งเพิ่ ม เติม แผนพั ฒ นาสามป (พ.ศ.2560-2562) ครั้ งที่ 2 เพื่ อ รองรั บ การดํ าเนิ นงานใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการสาธารณูปโภค แนวทางการพัฒนา
กอสราง ปรับปรุง ขยายเขตสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมขนสงและการผังเมือง
1.1 โครงการวางท อ ระบายน้ํา คสล. ซอยเทศบาล 4 หมู ที่ 12 ต.โพธิ์ไทร อ.ป าติ้ว
จ.ยโสธร งบประมาณ 80,000.-บาท เพื่อปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมขังในเขตเทศบาล
1.2 โครงการขุดรองน้ํา ถนนเทศบาล 5 ม.5 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร งบประมาณ
40,000.-บาท เพื่อปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมขังในเขตเทศบาล
1.3 โครงการขยายเขตไฟฟ าสาธารณะ ซอยเทศบาล 13 ม.12 ต.โพธิ์ไทร อ.ป าติ้ว
จ.ยโสธร งบประมาณ 50,000.-บาท เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาลมีไฟฟาสาธารณะใชอยางทั่งถึง
1.4 โครงการขยายเขตไฟฟ าสาธารณะ ถนนเทศบาล 2 ม.12 ต.โพธิ์ไทร อ.ป าติ้ ว
จ.ยโสธร งบประมาณ 40,000.-บาท เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาลมีไฟฟาสาธารณะใชอยางทั่งถึง
1.5 โครงการขยายเขตไฟฟ าสาธารณะ ซอยเทศบาล 4 ม.12 ต.โพธิ์ ไทร อ.ป า ติ้ ว
จ.ยโสธร งบประมาณ 30,000.-บาท เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาลมีไฟฟาสาธารณะใชอยางทั่งถึง
1.6 โครงการขยายเขตไฟฟ าสาธารณะ ถนนเทศบาล 6 ม.12 ต.โพธิ์ไทร อ.ป าติ้ ว
จ.ยโสธร งบประมาณ 50,000.-บาท เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาลมีไฟฟาสาธารณะใชอยางทั่งถึง
2. ยุ ทธศาสตรการพั ฒ นาการส งเสริม เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย การลงทุ นและ
พาณิชยกรรม แนวทางการพัฒนา สงเสริมและพัฒนาอาชีพ
2.1 โครงการติดตั้งระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย(พาราโบลาโดม) งบประมาณทั้งสิ้น
90,000.-บาท (ขอรั บสนับ สนุนจากกรมพั ฒ นาพลั งงานทดแทนและอนุรัก ษพ ลั งงาน กระทรวงพลังงาน
จํานวน 164,742.-บาท งบประมาณเทศบาลตําบลปาติ้ว จํานวน 88,708.-บาท) เพื่อสงเสริมใหกลุมผลิต
สินคาทางการเกษตรใชพ ลังงานแสงอาทิตยและสงเสริม ให ผลิตภัณฑทางเกษตรมีความสะอาด ปลอดฝุ น
ละอองในกระบวนการอบแหง
3. ยุ ท ธศาสตรก ารพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การ การอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน แนวทางการพัฒนา การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดลอม
3.1 จัดหาเรือพลาสติก จํานวน 2 ลํา เพื่อใชในการดูแล บํารุงรักษาแหลงน้ําสาธารณะ
เชน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชตางๆ งบประมาณ 12,000.-บาท
4. ยุ ท ธศาส ตร ก ารพั ฒ นา ก ารบริ ห ารงานข ององค ก รปกครองส วนท อ งถิ่ น
ใหมี ประสิทธิ ภาพมุงใหบริการแกประชาชน แนวทางการพัฒ นาสรางระบบบริหารจัดการองคกรที่ดี
มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคลากรมีคุณภาพ
4.1 จัดหาครุ ภัณฑ คอมพิ วเตอร เครื่องคอมพิ วเตอร สําหรับ งานประมวลผล แบบที่ 1
จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใชสําหรับจัดทําแผนภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
4.2 จัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง ๆละ16,000.-บาท
และเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี จํานวน 1 เครื่องๆละ 17,000.-บาท เพื่อใช

-2สําหรับงานพิ มพเอกสารเนื่องจากมีเครื่องคอมพิ วเตอรใชไมเพียงพอในการใชงาน กอให เกิดความสะดวก
ตอเนื่องในการทํางาน
4.3 จั ด หาครุ ภั ณ ฑ สํ า นั ก งาน โต ะ สํ า หรั บ วางเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร จํ า นวน 1 ตั ว
งบประมาณ 2,000.-บาท เพื่อใชสําหรับจัดวางเครื่องคอมพิวเตอรใหสะดวกตอการใชงานและเปนระเบียบ
เรียบรอย
ระเบียบที่เกี่ยวของ
1. ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจั ดทํ าแผนพั ฒ นาขององคก รปกครองส วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 22 การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒ นาสามป ใหดําเนินการตามระเบียบนี้
โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จัดทํารางแผนพัฒนาสาม
ปที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
(2) คณะกรรมการพั ฒ นาท อ งถิ่นพิ จ ารณาร างแผนพั ฒ นาสามป ที่ เพิ่ ม เติม หรื อ
เปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น
(3) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัตริ างแผนพัฒนาสามปที่เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงและประกาศใชแผนพัฒนาสามปทเี่ พิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
2. หนังสื อกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ 22938 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2559
เรื่อ ง ตอบขอ หารื อ การปฏิบั ติตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจั ดทํ าแผนพั ฒ นาขององคก ร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น (ฉบั บ ที่ 2 ) พ.ศ. 2559 ข อ 2 การหารื อ ของจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ตามประเด็ น ที่ 2
กอนแผนพัฒ นาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) จะประกาศใชห รือหลังประกาศใช ตามขอ 15 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(ฉบับที่2) พ.ศ. 2559 องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสามารถเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) ที่ดําเนินการแลวเสร็จ
และประกาศใชไปแลว ไดหรือไม
พิ จ ารณาไดวา ตามเจตนารมณ ของระเบี ย บฯ การกํ าหนดให แ ผนพั ฒ นาท อ งถิ่น เป น
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น(ฉบับที่2) พ.ศ. 2559 การประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) ก็เพื่อประโยชนในการ
ประสานและบูรณาการแผน หรือเพื่อจัดทําคําของบประมาณประจําปพ.ศ. 2561 และการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ. 2561 ขององคก รปกครองส วนท องถิ่น แผนพัฒ นาสามป(พ.ศ.2560-2562) จึง มี
สภาพบั ง คั บ ใชไปจนถึง วัน ที่ 30 กั น ยายน 2560 องคก รปกครองส วนท อ งถิ่ น จึ ง สามารถเพิ่ ม เติม หรื อ
เปลี่ ยนแปลงแผนพั ฒ นาสามป (พ.ศ.2560-2562) ไดภายใตก รอบอํ านาจหนาที่ ขององคก รปกครองส วน
ทองถิ่นนั้นๆ ทั้งกอนและหลังการประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564) โดยใชหลักเกณฑเดิม
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2548 ขอ 22

แบบ ผ.01
บัญชีโครงการพัฒนา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติมครั้งที่ 2
เทศบาลตําบลปาติ้ว
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการคาการทองเที่ยว
ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท.จังหวัดยโสธร ที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การสาธารณูปโภค และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการสาธารณูปโภค
แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง ขยายเขตสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมขนสงและการผังเมือง
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ)
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. เพื่อปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมขังใน วางทอระบายน้ําขนาด Ø
80,000
ซอยเทศบาล 4 หมูที่ 12
เขตเทศบาล
0.40x1.00 เมตร ยาว 80 เมตร
ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร
พรอมบอพักจํานวน 8 บอ (ตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลปาติ้ว
กําหนด)
2 โครงการขุดรองน้ํา
ถนนเทศบาล 5 ม. 5
ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร

ผ.01

ตัวชี้วัด
KPI

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

วางทอระบายน้ํา
จํานวน 1 สาย

ไมมีปญหาน้ําทวมขังในเขต
เทศบาล

หนวยงาน
ที่รับ
ผิดชอบ
กองชาง

เพื่อปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมขังใน ขุดรองน้ํา ยาว 200 เมตร
เขตเทศบาล
(ตาแบบแปลนเทศบาลตําบลปา
ติ้วกําหนด)

40,000

-

-

รองน้ํา
จํานวน 1 สาย

ไมมีปญหาน้ําทวมขังในเขต
เทศบาล

กองชาง

3 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาลมีไฟฟา ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ซอย
ซอยเทศบาล 13
สาธารณะใชอยางทั่วถึง
เทศบาล 13 จํานวน 5 ตน(ตาม
ม.12 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร
แบบแปลนการไฟฟาสวนภูมิภาค
จังหวัดยโสธรกําหนด)

50,000

-

-

ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ
จํานวน 1 สาย

ประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
เพียงพอและทั่วถึง

กองชาง

4 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาลมีไฟฟา ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ถนน
ถนนเทศบาล 2
สาธารณะใชอยางทั่วถึง
เทศบาล 2 จํานวน 4 ตน(ตาม
ม.12 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร
แบบแปลนการไฟฟาสวนภูมิภาค
จังหวัดยโสธรกําหนด)

40,000

-

-

ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ
จํานวน 1 สาย

ประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
เพียงพอและทั่วถึง

กองชาง

-3-

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาลมีไฟฟา ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
ซอยเทศบาล 4 ม.12 ต.โพธิ์ไทร สาธารณะใชอยางทั่วถึง
ซอยเทศบาล 4 ชวงที่ 2
อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร
จํานวน 3 ตน
(ตามแบบแปลนการไฟฟาสวน
ภูมิภาคจังหวัดยโสธรกําหนด)
6 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาลมีไฟฟา
ถนนเทศบาล 6
สาธารณะใชอยางทั่วถึง
ม.12 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว
จ.ยโสธร

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
ถนนเทศบาล 6 จํานวน 5 ตน
(ตามแบบแปลนการไฟฟาสวน
ภูมิภาคจังหวัดยโสธรกําหนด)

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
-

50,000

-4-

-

-

ตัวชี้วัด
KPI

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ
จํานวน 1 สาย

ประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
เพียงพอและทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ
จํานวน 1 สาย

ประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
เพียงพอและทั่วถึง

หนวยงาน
ที่รับ
ผิดชอบ
กองชาง

กองชาง

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรียครบวงจร
ยุทธศาสตรที่ 3 : ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน
ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท.จังหวัดยโสธร ที่ 4 สงเสริมภาคการเกษตร การเศรษฐกิจ การลงทุนในสังคม
ยุทธศาสตรการพัฒนาการสงเสริมเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย การลงทุนและพาณิชยกรรม
แนวทางการพัฒนา สงเสริมและพัฒนาอาชีพ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการติดตั้งระบบอบแหง
พลังงานแสงอาทิตย(พาราโบลา
โดม)

-เพื่อสงเสริมใหกลุมผลิตสินคาทางการ
เกษตรใชพลังงานแสงอาทิตย
-สงเสริมใหผลิตภัณฑทางเกษตรมี
ความสะอาด ปลอดฝุนละอองใน
กระบวนการอบแหง

ติดตั้งระบบอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตย(พาราโบลาโดม)
จํานวน 1 แหง บริเวณตลาดสด
เทศบาลตําบลปาติ้ว
(งบประมาณทั้งสิ้น 253,450 รับ
สนับสนุนจากกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน กระทรวงพลังงาน
จํานวน 164,742.-บาท
งบประมาณเทศบาลตําบลปาติ้ว
จํานวน 88,708.-บาท)

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
90,000
-

-5-

ตัวชี้วัด
KPI
ระบบอบแหง
พลังงาน
แสงอาทิตย
(พาราโบลาโดม)
จํานวน 1 แหง

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับ
ผิดชอบ
สินคาและผลิตภัณฑทางเกษตร กองการศึกษาฯ/
มีความสะอาดและลดตนทุน
พลังงานจังหวัด
คาใชจายในกระบวนการอบแหง ยโสธร

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 อนุรักษฟนฟู พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท.จังหวัดยโสธร ที่ 6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดลอม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 จัดหาเรือพลาสติก

เพื่อใชในการดูแล บํารุงรักษาแหลงน้ํา เรือพลาสติก จํานวน 2 ลําๆละ
สาธารณะ เชน การกําจัดผักตบชวาและ 6,000.-บาท
วัชพืชตางๆ

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
12,000
-

-6-

ตัวชี้วัด
KPI
เรือพลาสติก
จํานวน 2 ลํา

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
-แหลงน้ําสาธารณะในเขต
เทศบาลไดรับการดูแล
บํารุงรักษาไมใหมีผักตบวาและ
วัชพืชตางๆ

หนวยงาน
ที่รับ
ผิดชอบ
งานปองกันฯ(สป.)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน
ยุทธศาตรการพัฒนาของ อปท.จังหวัดยโสธร ที่ 5 การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ มุงใหบริการแกประชาชน
ยุทธศาสตรการพัฒนา การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพมุงใหบริการแกประชาชน
แนวทางการพัฒนาสรางระบบบริหารจัดการองคกรที่ดี มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคลากรมีคุณภาพ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ)
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 จัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร
-เพื่อใชสําหรับจัดทําแผนภาษีและ
1.เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
55,000
ทะเบียนทรัพยสิน
งานประมวลผล แบบที่ 1
-เพื่อใชสําหรับงานพิมพเอกสาร
จํานวน 1 เครื่อง ๆละ22,000.เนื่องจากมีเครื่องคอมพิวเตอรใชไม
บาท (กองคลัง)
เพียงพอในการใชงาน กอใหเกิดความ 1.เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
สะดวกตอเนื่องในการทํางาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง ๆละ
16,000.-บาท
(กองสาธารณสุขฯ)
2. เครื่องพิมพ Multifunction
ชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี จํานวน
1 เครื่องๆละ 17,000.-บาท

2 จัดหาครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อใชสําหรับจัดวางเครื่องคอมพิวเตอร โตะสําหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร
ใหสะดวกตอการใชงานและเปนระเบียบ จํานวน 1 ตัว
เรียบรอย

2,000

-7-

-

-

ตัวชี้วัด
KPI
เครื่องคอมพิวเตอร
1 เครื่อง
-เครื่องพิมพ
จํานวน 1 เครื่อง

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
-เทศบาลตําบลปาติ้ว มีการ
จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินอยางมีประสิทธิภาพ
-มีเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
พิมพงานอยางเพียงพอ
กอใหเกิดความสะดวกตอเนื่อง
ในการทํางาน

หนวยงาน
ที่รับ
ผิดชอบ
กองคลัง
กองสาธารณสุขฯ

โตะ จํานวน 1 ตัว มีที่สําหรับจัดวางเครื่อง
กองสาธารณสุขฯ
คอมพิวเตอรใหสะดวกตอการใช
งานและเปนระเบียบเรียบรอย

แบบ ผ.03
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ผ.03
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติมครั้งที่ 2
ป 2560
ป 2561
จํานวน งบประมาณ
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการสาธารณูปโภค
แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง ขยายเขตสาธารณูปโภค
6
290,000
สาธารณูปการ การคมนาคมขนสงและการผังเมือง
รวม
6
290,000
ยุทธศาสตรการพัฒนาการสงเสริมเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย การลงทุน
และพาณิชยกรรม
แนวทางการพัฒนา สงเสริมและพัฒนาอาชีพ

รวม
ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดลอม
รวม

1

90,000.- งบฯเทศบาล
88,708.-บาท
- งบกรมพลังงาน
164,742

ป 2562
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

1

90,000

-

-

-

-

1
1

12,000
12,000

-

-

-

-

-8-

ยุทธศาสตรการพัฒนา
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพมุงใหบริการ
แกประชาชน
แนวทางการพัฒนาสรางระบบบริหารจัดการองคกรที่ดี มีประสิทธภาพโปรงใส
ตรวจสอบได ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคลากรมีคุณภาพ
รวม
รวมทั้งสิ้น

ป 2560
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป 2561
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป 2562
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

2

57,000

-

-

-

-

2
10

57,000
449,000

-

-

-

-

-9-

