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บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

เทศบำลต ำบลบ้ำนต  ำ 
 

ยุทธศำสตร ์/ แนวทำงกำรพัฒนำ จ ำนวนโครงกำรท่ีด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงกำรท้ังหมด 

จ ำนวน
งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณท้ังหมด 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

ยุทธศำสตร์ท่ี  1  ด้ำนกำรพัฒนำ 
                      เศรษฐกิจ 
 
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำร
โยธำ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

1. โครงการปรับปรงุระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 
จัดซื้อวัสดอุุปกรณ์เพื่อวางท่อ PVC  ต่อระบบประปา
ภูเขาจากวัดแง่ซ้ายเช่ือมต่อท่อระบบประปาหมูบ่้านเดมิ 
ระยะทาง 6620 เมตร 
 

100 495,000 
 
 
 

100 
 
 

กองช่าง 
 
 
 

 1 โครงกำร 100 495,000 100  
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บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
เทศบำลต ำบลบ้ำนต  ำ 

ยุทธศำสตร ์/ แนวทำงกำรพัฒนำ จ ำนวนโครงกำรท่ีด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงกำรท้ังหมด 

จ ำนวน
งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณท้ังหมด 

หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 

ยุทธศำสตร์ท่ี  4  ด้ำนควำม
มั่นคงและกำรรักษำควำมสงบ
เรียบร้อย 
 
  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบ
ภำยใน 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการติดตัง้ป้ายจ ากัดความเร็ว 
พลังงาน แสงอาทิตย์ 
 

100 271,840 
 

100 ส านักปลัด 
 
 
 

รวม 1 โครงกำร 100 271,840 100  
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บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
เทศบำลต ำบลบ้ำนต  ำ 

   ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
   แผนงำน  อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ล ำ 
ดับ
ท่ี 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบ 
ประมำณ 

สถำนท่ี
ด ำเนิน 
กำร 

หน่วย
ด ำเนิน 
กำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.
ค.

 
พ.

ย.
 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.

พ.
 

มี.
ค.

 
เม

.ย
. 

พ.
ค.

 
มิ.

ย. 
ก.

ค.
 

ส.
ค.

 
ก.

ย.
 

1 1. โครงการปรับปรงุ
ระบบประปาหมูบ่้าน 
หมู่ที่ 6  

ปรับปรงุระบบประปาหมูบ่้าน หมู่ที่ 6 จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์เพื่อวางท่อ PVC  ต่อระบบประปาภูเขา
จากวัดแง่ซ้ายเช่ือมต่อท่อระบบประปาหมู่บ้าน
เดิม ระยะทาง 6620 เมตร 
 
 
 
 
 

495,000 
 

หมู่ 6 กองช่าง             
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บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
เทศบำลต ำบลบ้ำนต  ำ 

   ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนควำมมั่นคงและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
   แผนงำน  กำรรักษำควำมสงบภำยใน 

ล ำ 
ดับ
ท่ี 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประ 
มำณ 

สถำนท่ี
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.
ค.

 
พ.

ย.
 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.

พ.
 

มี.
ค.

 
เม

.ย
. 

พ.
ค.

 
มิ.

ย. 
ก.

ค.
 

ส.
ค.

 
ก.

ย.
 

1 โครงการติดตั้งป้ายจ ากัด
ความเร็ว พลังงาน 
แสงอาทิตย์ 

ป้ายจ ากัดความเร็ว 

พลังงานแสงอาทิตย์จ านวน  8  ชุด 

รายละเอียดตามแบบแปลนส านัก 

อ านวยความปลอดภัย  กรมทางหลวง

ชนบท  สถานที่ก่อสร้าง  ถนนสาย 

1127(พะเยา-น้ าตกจ าปาทอง) 

ต.บ้านต  า  อ.เมือง  จ.พะเยา 
 

271,840 
 

ต าบล
บ้านต  า 

ส านักปลัด             

 
 
 
 

     
 



 
 

แผนกำรด ำเนินงำน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

(เพิ่มเติมฉบับที่ 2) 
 

 
 
 

ของ 
 

 
 

เทศบำลต ำบลบ้ำนต  ำ 
อ ำเภอเมือง   จังหวัดพะเยำ 



ค ำน ำ 
 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีภารกิจส าคัญในการด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ในท้องถ่ิน  และการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีแผนด าเนินงานเป็นกรอบ   เป็นตัวก าหนดทิศทางในการบริหาร   ถ้าหากไม่มีแผนปฏิบัติการก็จะท าให้การ
พัฒนาไม่ถึงจุดมุ่งหมายไร้ทิศทาง 
   

ดังนั้น   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาและคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเทศบาลต าบล
บ้านต  า   จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านต  าข้ึน เพื่อเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของ
ผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อบริหารแผนงาน / โครงการ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมปีระสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามการด าเนินงานและการประเมินผล   
 
 
 
             เทศบาลต าบลบ้านต  า 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
สำรบัญ 

 
 

   เรื่อง          หน้ำ 
 ส่วนท่ี 1   

     บทน า                                 
     - ลักษณะของแผนการด าเนินงาน          1 
 - วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน                                                                       1                    
 - ข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน                 2-3 
     - ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน                   4 

 ส่วนท่ี 2  
     - บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ                 5-6 
     - บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                            7-8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนกำรด ำเนินงำนปีงบประมำณ  2562 (เพ่ิมเติมฉบับท่ี 2) 
เทศบำลต ำบลบ้ำนต  ำ 

อ ำเภอเมือง   จังหวัดพะเยำ 
 
 
 
 

1.  ลักษณะของแผนกำรด ำเนินงำน 

  ส าหรับแผนการด าเนินงาน ที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  มิใช่การจัดท าแผนพัฒนา  แต่เป็น
เอกสารที่รวบรวมแผนงานโครงการ กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในแต่ละ
ปีงบประมาณเพื่อมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างาน
กับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ทราบกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ ที่ด าเนินการ 

2.  วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

  แผนการด าเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงว่ารายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรม
พัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประจ าปีงบประมาณนั้น  เพื่อให้แนวทางในการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของ
โครงการ  มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน / โครงการ ใน
แผนการด าเนินงาน 
  แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
  แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการในพื้นที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมีที่มาจาก 

1. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ินอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 

2. โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ 
3. โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค หรือ หน่วยงานอื่น ๆ ที่ 

ด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
4. โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพิจารณาเห็นว่าจะเกิด 

ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพื้นที่ 
  5. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ 
 

ส่วนที่  1  บทน ำ 
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3.  ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 

1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
  2.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถ่ินประกาศ
เป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถ่ินทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

จำกขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนข้ำงต้นสำมำรถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังน้ี 

คณะกรรมการสนับสนุนการ                               

จัดท าแผนพฒันาท้องถ่ิน 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการ                   
จัดท าแผนพฒันาท้องถ่ิน 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพฒันาท้องถ่ิน  

 

 

คณะกรรมการพฒันา 

ท้องถ่ิน                      

 

 

 
 
ผู้บริหารท้องถ่ิน 
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รวบรวมแผนงาน /โครงการ 
กิจกรรม 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

หน่วยงานอื่น จดัท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนด าเนินงาน 

เสนอร่างฯ ต่อผูบ้ริหารทอ้งถิ่น 

ผูบ้ริหารทอ้งถิ่นใหค้วามเห็นชอบ 

ประกาศใช ้
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ระยะเวลำในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 

 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่ง จัดท าแผนการด าเนินงานให้เสร็จภายใน  30 วันนับแต่วันประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี/เพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งจากหน่วยงานอื่น ๆหากคาดว่าจะ
ด าเนินการจัดท าแผนไม่แล้วเสร็จภายในก าหนด ให้เสนอขอขยายเวลาการจัดแผนการด าเนินงานต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 
ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้จัดท าแผนการด าเนินงาน  แล้วหากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการจัดตั้ง
งบประมาณเพิ่มเติมหรอืได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจอื่นๆ ที่
ด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการจัดท า
แผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่มีการตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการ
เพิ่มเติมจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจอื่นๆ (โดยจัดท าเป็นแผนการด าเนินงานเพิ่มเติมฉบับที่ 
1,2,3…) 

แนวทำงในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 

  แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน และการ
ประเมินผล ดังนั้นแผนการด าเนินงาน  จึงมีแนวทางในการจัดท า ดังนี้ 

1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพฒันา และมลีักษณะเป็นแผนด าเนินการ (Action Plan) 
2. จัดท าหลังจากที่ได้มกีารจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปแีล้ว และงบประมาณรายจ่ายเพิม่เติม 
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกจิกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการ

ด าเนินงานจริง 
4. เป็นการรวบรวมข้อมลูจากทุกหน่วยงานทีจ่ะเข้ามาด าเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 

ขั้นตอนท่ี 1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถ่ิน เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการด าเนินการ
จริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่ง  นั้นเองจาก
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาด าเนินการใน
พื้นที่  หรือโครงการกิจกรรมการพัฒนาอื่นๆที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพิจารณาว่าเกิดประโยชน์ในการประสานการ
ด าเนินงานในพื้นที่โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนการด าเนินงาน
พัฒนาจังหวัด/อ าเภอ หรือกิ่งอ าเภอ แบบบูรณาการ 

ขั้นตอนท่ี 2  กำรจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถ่ิน จัดท าร่างแผนการด าเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถ่ินก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน คือ 



  ส่วนท่ี 1   
      -บทน า                      
      -วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
      -ข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
      -ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

-4- 
  ส่วนท่ี 2  
      -บัญชีสรปุจ านวนโครงการและงบประมาณ 
      -บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                               

ขั้นตอนท่ี  3  กำรประกำศแผนกำรด ำเนินงำน  
 คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินน าร่างแผนการด าเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อประกาศใช้ แผนการ

ด าเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท าประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เรื่องแผนการด าเนินงานของ 
เทศบาลต าบลบ้านต  า ประจ าปี 2562 และปิดประกาศโดยเปิดเผยภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถ่ินรับทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  

ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
 

 1. เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหาร เพื่อควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

 2. เป็นแหล่งข้อมูลที่ทุกหน่วยงานสามารถใช้เป็นแนวทางในการประสานและบูรณาการการท างานให้มี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

 3. เป็นเครื่องมือการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานสิน้ปีงบประมาณได้สะดวก
มากขึ้น  
        4. เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ เทศบาลด าเนินการพัฒนาได้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
              5. ช่วยให้เทศบาลสามารถประหยัดเวลา บุคลากรและงบประมาณในการด าเนินการ 
             6. ช่วยให้เทศบาลสามารถวิเคราะห์ หรือศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการรวมทั้งประเมินโครงการใน
แต่ละแผนไว้อย่างละเอียด 
      7. ช่วยให้เทศบาลสามารถพิจารณาคัดเลือกโครงการที่เหมาะสม และเป็นได้สูงในการด าเนินการ 
            8. เป็นมาตรการที่แสดงถึงความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2564) ในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2) 
 
 
 
 



 
 
 
ที่ พย 53804/ว         ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านต  า 
         อ าเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  56000 

                  มีนาคม  2562 
 
เรื่อง  ส่งประกาศเทศบาลต าบลบ้านต  า และแผนการด าเนินงาน (เพิ่มเติมฉบบัที่ 2) ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 
เรียน   
 
สิ่งทีส่่งมาด้วย    1. ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน(เพิ่มเติมฉบับที่ 2) ประจ าปีงบประมาณ 2562  จ านวน   1  ฉบับ 
  2. แผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านต  า (เพิม่เตมิฉบับที่ 2) ประจ าปีงบประมาณ 2562    
     จ านวน   1  เล่ม 

  ด้วยเทศบาลต าบลบ้านต  า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ได้ด าเนินการจัดท าประกาศเทศบาลต าบลบ้านต  า 
และแผนการด าเนินงาน(เพิ่มเติมฉบับที่ 2) ประจ าปีงบประมาณ 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

  ดังนั้น  เทศบาลต าบลบ้านต  า  จึงขอส่งประกาศเทศบาลต าบลบ้านต  า และแผนการด าเนินงาน 
(เพิ่มเติมฉบับที่ 2) ประจ าปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้ท่านปิดประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้ 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาปิดประกาศ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 

            ขอแสดงความนับถือ 

 
           (นายไพบูลย์   หาสิ่ง) 

           นายกเทศมนตรีต าบลบ้านต  า 
 
 
 

กองวิชาการและแผนงาน 
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
โทร. ๐-๕๔๘๘-๘๓๔๕   
โทรสาร. ๐-๕๔๘๘-๘๓๔๖    
www.bantamlocal.go.th 
E-mail : ๕๕๖๐๑๐๔@ thailocaladmin.go.th 

http://www.bantamlocal./


 
 

                                                           
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลบ้านต  า 
เรื่อง   การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน (เพิม่เตมิฉบับที่ 2)  

ประจ าปงีบประมาณ 2562 
............................................................................ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2559 ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าแล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณรายจา่ยเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในปีงบประมาณนั้น และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง พ.ศ.2561 เนื่องจากเทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่
ปี 2561-2564 เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2562 ข้ึนมาอีกฉบับหนึ่ง และประกอบกับเทศบาลต าบลบ้านต  าจะจ่าย
ขาดเงินสะสมจึงได้จัดท าแผนการด าเนินงาน(เพิ่มเติมฉบับที่ 2) ประจ าปีงบประมาณ 2562  

  เทศบาลต าบลบ้านต  า ได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)  ประจ าปีงบประมาณ 
2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศใช้แผนการด าเนินงาน(เพิ่มเติมฉบับที่ 2) ประจ าปีงบประมาณ 2562  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่      เดือน  มีนาคม   พ.ศ.  2562 
 
 
 
 
 
      (ลงช่ือ) 

       (นายไพบูลย์   หาสิ่ง) 
       นายกเทศมนตรีต าบลบ้านต  า 

 
       

 
 

 



 
 
 
 

 
ที่ พย 53804/ว           ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านต  า 
                     อ าเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  56000 
                 มีนาคม  2562 
 
เรื่อง  การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเตมิฉบับที่ 2) 
 
เรียน  คณะกรรมการสนบัสนุนการจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ิน 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 1. ส าเนาค าสั่งเทศบาลต าบลบ้านต  า     จ านวน  1 ฉบับ 
  2. วาระการประชุม       จ านวน  1  ฉบับ 

  ตามที่เทศบาลต าบลบ้านต  า ได้แต่งตั้งท่านเป็นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินไป
เรียบร้อย ซึ่งคณะกรรมการมีหน้าที่จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน และแผนการด าเนินงานของเทศบาล นั้น 

  บัดนี้ เทศบาลต าบลบ้านต  า มีการจัดท าโครงการ/กิจกรรมเพิ่มเติมจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2562 จึงขอเรียนเชิญท่านเข้ารว่มประชุมเพือ่จัดท าร่างแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)  
ในวันท่ี  15  มีนำคม  2562  เวลำ  09.00 น. ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลบ้ำนต  ำ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณาเข้าร่วมประชุมตามวัน และเวลา ดังกล่าวต่อไป  
 

             ขอแสดงความนับถือ 
 

            (นางณภัค   สร้อยนาค) 
             ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ิน 

 
 

 
 

กองวิชาการและแผนงาน 
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
 โทร. ๐-๕๔๘๘-๘๓๔๕   
โทรสาร. ๐-๕๔๘๘-๘๓๔๖    
www.bantamlocal.go.th 
E-mail : 5560104 @ thailocaladmin.go.th 

http://www.bantamlocal./
mailto:5560104@thailocaladmin.go.th


ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
ในการจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน (เพิ่มเติมฉบบัที่ 2)ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 วันที่  15   เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านต  า 

........................................ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจง้ให้ทีป่ระชุมทราบ 

   1.1 การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน (เพิ่มเติมฉบบัที่ 2)ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 

   -รับรองรายงานการประชุมการจัดท าร่างแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน เปลี่ยนแปลง/เพิม่เติม ครัง้ที่ 
   5/2562 ประจ าปงีบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562  

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเพื่อพิจารณา 
             3.1 การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน (เพิม่เตมิฉบบัที่ 2) ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 

 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้าม)ี 
   ............................................................................................................................. ............ 
   .........................................................................................................................................  

    ................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
ที่ พย 53804/ว               ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านต  า 
              อ าเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  56000 

                มีนาคม  2562 

เรื่อง  การพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562(เพิ่มเติมฉบับที่ 2) 
 
เรียน  คณะกรรมการพัฒนาทอ้งถ่ิน 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 1. ส าเนาค าสั่งเทศบาลต าบลบ้านต  า     จ านวน  1 ฉบับ 
  2. วาระการประชุม       จ านวน  1  ฉบับ 

  ด้วยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านต  า ได้ด าเนินการจัดท าร่าง
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

  ดังนั้น เทศบาลต าบลบ้านต  า จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการจัดท าร่างแผนการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2) ในวันท่ี 15 มีนำคม 2562 เวลำ 13.00 น. ณ ห้องประชุม
สภำเทศบำลต ำบลบ้ำนต  ำ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณาเข้าร่วมประชุมตามวัน และเวลา ดังกล่าวต่อไป  
 

               ขอแสดงความนับถือ 

 
                               (นายไพบูลย์   หาสิ่ง) 

              ประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
 
 
 
 

 
กองวิชาการและแผนงาน 
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
โทร. ๐-๕๔๘๘-๘๓๔๕   
โทรสาร. ๐-๕๔๘๘-๘๓๔๖    
www.bantamlocal.go.th 
E-mail : 5560104 @ thailocaladmin.go.th 

http://www.bantamlocal./
mailto:5560104@thailocaladmin.go.th


ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  
ในการพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน(เพิม่เติมฉบับที่ 2) ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 วันที่  15   เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านต  า 

........................................ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจง้ให้ทีป่ระชุมทราบ 
         1.1 การพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 

   -รับรองรายงานการประชุมการจัดท าร่างแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน เปลี่ยนแปลง/เพิม่เติม ครัง้ที่ 
   5/2562 ประจ าปงีบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562   

 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเพื่อพิจารณา 
                  3.1 การพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน (เพิม่เติมฉบบัที่ 2)ประจ าปงีบประมาณ 2562 

 

 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้าม)ี 

   ............................................................................................................................. ............ 

   ............................................................................................................................... .......... 
   ..................................................................................................................... .................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รำยชื่อส่งประกำศใช้แผนกำรด ำเนินงำน เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
ตำมหนังสือท่ี พย 53804/ว 035  ลว. 18  มีนำคม  2562 

 
ล าดับ รายช่ือ ลายมือช่ือ 

1 ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  
2 นายอ าเภอเมืองพะเยา  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
รำยชื่อส่งประกำศใช้แผนกำรด ำเนินงำน เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

ตำมหนังสือท่ี พย 53804/ว 035  ลว. 18  มีนำคม  2562 
 

 

หมู่ท่ี  ช่ือ- สกุล ต าแหน่ง ลายเซ็นต ์ หมายเหตุ 
1 นายทนงเกียรติ  สิงห์แกว้ ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 1   
2 นายพกัตร์กฤษณ์ชยั  ถึงการ ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 2   
3 นางวรรณิภา  ใหญ่วงค ์ ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 3   
4 นายประวิทย ์ เกษรพนัธ์ ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 4   
5 นายประสงค ์ สารนวน ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 5   
6 นายจิรพงศ ์  ใจลา ก านนัต าบลบา้นต ๊า   
7 นายมานสั  นามบา้น ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 7   
8 นายประยทุธ  เกษมเศรษฐพฒัน์ ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 8   
9 นายณฐัพล  ทา้วการ ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 9   
10 นายวิเชียร  ลุนเดิม ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 10   
11 นายอดุลย ์ ออ้ยหวาน ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 11   
12 นายสีทอง  สมวนั ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 12   
13 นายสุขค า  เหม้ียงหอม ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 13   

 
 

             (ลงช่ือ) 
                     (.................................................) 
  ต าแหน่ง    …………………………….. 

                  ผูส่้งมอบ 
 
 
 
 

 



รำยชื่อส่งประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น เพ่ิมเติมครั้งท่ี 6/2562 ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
ตำมหนังสือท่ี พย 53804/ว 026  ลว.  4 มีนำคม 2562 

 

 

หมู่ท่ี  ช่ือ- สกุล ต าแหน่ง ลายเซ็นต ์ หมายเหตุ 
1 นายทนงเกียรติ  สิงห์แกว้ ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 1   
2 นายพกัตร์กฤษณ์ชยั  ถึงการ ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 2   
3 นางวรรณิภา  ใหญ่วงค ์ ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 3   
4 นายประวิทย ์ เกษรพนัธ์ ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 4   
5 นายประสงค ์ สารนวน ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 5   
6 นายจิรพงศ ์  ใจลา ก านนัต าบลบา้นต ๊า   
7 นายมานสั  นามบา้น ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 7   
8 นายประยทุธ  เกษมเศรษฐพฒัน์ ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 8   
9 นายณฐัพล  ทา้วการ ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 9   
10 นายวิเชียร  ลุนเดิม ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 10   
11 นายอดุลย ์ ออ้ยหวาน ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 11   
12 นายสีทอง  สมวนั ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 12   
13 นายสุขค า  เหม้ียงหอม ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 13   

 
 

             (ลงช่ือ) 
                     (.................................................) 
  ต าแหน่ง    …………………………….. 

 
 
 
 
 
 

 



 
หนังสือส่งเชิญประชุมในการจัดท าร่างแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562  

ตำมหนังสือท่ี พย 53804/ว   ลว. 6 ตุลำคม 2560 
 

ล ำดับ ช่ือ – สกลุ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ หมำยเหตุ 

1 นางณภคั   สร้อยนาค ปลดัเทศบาล   

2 นางสิริลกัษณ์  สุยะราช ผูอ้  านวยการกองคลงั   

3 ว่าที่ร้อยตรีรณชยั รัตนเกษมกุล ผูอ้  านวยการกองช่าง 
 

  

4 นางสาวจิรารัตน์  ตนัวงศ ์ หวัหนา้ส านกัปลดั   

5 นายสีทอง  สมวนั ผูแ้ทนประชาคม   

6 นายอดุลย ์  ออ้ยหวาน ผูแ้ทนประชาคม   

7 นายสุขค า  เหม้ียงหอม ผูแ้ทนประชาคม   

8 สิบต ารวจเอกสง่า  เดชะบูรณ์ ผูอ้  านวยการกองวิชาการและแผนงาน   

 
 
 
 

(........................................) 
ผู้ส่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



รำยช่ือผู้เข้ำร่วมประชุมในกำรจดัท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนเทศบำลต ำบลบ้ำนต ำ๊ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2562(เพิม่เตมิฉบับที่ 2) 

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจดัท ำแผนพฒันำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนต ำ๊ 
ในวนัที่  15    เดือน   มีนำคม  พ.ศ. 2562 

เวลำ  09.00  น. ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลบ้ำนต ำ๊ 
 

ล ำดับ ช่ือ – สกลุ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ หมำยเหตุ 

1 นางณภคั   สร้อยนาค ปลดัเทศบาล   

2 นางสิริลกัษณ์  สุยะราช ผูอ้  านวยการกองคลงั   

3 ว่าที่ร้อยตรีรณชยั รัตนเกษมกุล ผูอ้  านวยการกองช่าง 
 

  

4 นางสาวจิรารัตน์  ตนัวงศ ์ หวัหนา้ส านกัปลดั   

5 นายสีทอง  สมวนั ผูแ้ทนประชาคม   

6 นายอดุลย ์  ออ้ยหวาน ผูแ้ทนประชาคม   

7 นายสุขค า  เหม้ียงหอม ผูแ้ทนประชาคม   

8 สิบต ารวจเอกสง่า  เดชะบูรณ์ ผูอ้  านวยการกองวิชาการและแผนงาน   

9 นางนรีกานต ์ พุทธเมฆ หวัหนา้ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ   

10 นางสิริณัฐดา  เดชะบูรณ์ ผูช่้วยนกัวิเคราะห์นโยบายและแผน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รำยช่ือผู้เข้ำร่วมประชุมในกำรพิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนเทศบำลต ำบลบ้ำนต ำ๊ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2562 (เพิม่เตมิฉบับที่ 2) 

คณะกรรมกำรพฒันำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนต ำ๊ 
ในวนัที่   15     เดือน   มีนำคม   พ.ศ.  2562  

เวลำ   13.00   น.  ณ  ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลบ้ำนต ำ๊ 
 

ล ำดับ ช่ือ – สกลุ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ หมำย
เหตุ 

1 นายไพบูลย ์ หาส่ิง นายกเทศมนตรีต าบลบา้นต ๊า   

2 นางดารา  ปิงวงค ์ รองนายกเทศมนตรี   

3 นายเกษม  อินยศ รองนายกเทศมนตรี   

4 นายภานุวฒัน์  วงศก์า สมาชิกสภาเทศบาล   

5 นายทศพล  สวนพนัธ ์ สมาชิกสภาเทศบาล   

6 นางสาวทศัณี  ยานะ สมาชิกสภาเทศบาล   

7 นายบรรจง   ออ้ยหอม ผูท้รงคุณวุฒิ   

8 นายจิรพงศ ์ ใจลา ผูท้รงคุณวุฒิ   

9 นายทนงเกียรติ  สิงห์แกว้ ผูท้รงคุณวุฒิ   

10 พฒันากรอ าเภอเมืองพะเยา ตวัแทนภาคราชการ   

11 ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นต ๊า ตวัแทนภาคราชการ   

12 เกษตรอ าเภอเมืองพะเยา ตวัแทนภาคราชการ   

13 นายประวิทย ์ เกษรพนัธ ์ ผูแ้ทนประชาคม   

14 นายวิเชียร ลุนเดิม ผูแ้ทนประชาคม   

15 นายประยทุธ เกษมเศรษฐพฒัน ์ ผูแ้ทนประชาคม   

16 นางณภคั  สร้อยนาค ปลดัเทศบาล   

17 สิบต ารวจเอกสง่า  เดชะบูรณ์ ผูอ้  านวยการกองวิชาการและแผนงาน   

18 นางนรีกานต ์ พุทธเมฆ หวัหนา้ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ   

19 นางสิริณัฐดา  เดชะบูรณ์ ผูช่้วยเจา้หนา้ที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   

     

     

     

 
 
 
 



บันทกึรำยงำนกำรประชุม 
คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจดัท ำแผนพฒันำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนต ำ๊ 

เร่ือง  กำรจดัท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
ในวนัที่  15  เดือน  มนีำคม  พ.ศ. 2562 

เวลำ  09.00 น. ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลบ้ำนต ำ๊ 
 

ล ำดับ ช่ือ – สกลุ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ หมำยเหตุ 
1 นางณภคั   สร้อยนาค ปลดัเทศบาล ลา  
2 นางสิริลกัษณ์  สุยะราช ผูอ้  านวยการกองคลงั สิริลกัษณ์  สุยะราช  
3 ว่าที่ร้อยตรีรณชยั  รัตนเกษมกุล ผูอ้  านวยการกองช่าง รณชยั  รัตนเกษมกุล  
4 นางสาวจิรารัตน์  ตนัวงศ ์ หวัหนา้ส านกัปลดั จิรารัตน์  ตนัวงศ ์  
5 นายสีทอง  สมวนั ผูแ้ทนประชาคม สีทอง  สมวนั  
6 นายอดุลย ์  ออ้ยหวาน ผูแ้ทนประชาคม อดุลย ์  ออ้ยหวาน  
7 นายสุขค า  เหม้ียงหอม ผูแ้ทนประชาคม สุขค า  เหม้ียงหอม  
8 สิบต ารวจเอกสง่า  เดชะบูรณ์ ผอ.กองวิชาการและแผนงาน สง่า  เดชะบูรณ์  
9 นางนรีกานต ์ พุทธเมฆ หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ นรีกานต ์ พุทธเมฆ  
10 นางสิริณัฐดา  เดชะบูรณ์ ผช.นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน สิริณัฐดา  เดชะบูรณ์  

 
 เร่ิมประชุมเวลา  09.00 น. 
 ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานแจง้ใหท้ราบ 
    - การจดัท าร่างแผนการด าเนินงาน (เพ่ิมเติมฉบบัท่ี 2) ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผา่นมา 

 - รับรองรายงานการประชุมการจดัท าร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน เปล่ียนแปลง/เพ่ิมเติม
 คร้ังท่ี 5/2562 ประจ าปีงบประมาณ 2562  เม่ือวนัท่ี 11 เดือน กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2562 

 ท่ีประชุม  - รับทราบ – 
 ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ืองเพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา 
    - การจดัท าร่างแผนการด าเนินงาน (เพ่ิมเติมฉบบัท่ี 2) ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 สง่า เดชะบูรณ์  สวสัดีคณะกรรมการสนบัสนุนแผนพฒันาทอ้งถ่ินเทศบาลต าบลบา้นต ๊า ทุกๆท่าน 
 ผอ.กองแผนฯ  วนัน้ีปลดัเทศบาล ไดล้าอุปสมบท จึงขอใหใ้นท่ีประชุมเลือกประธานคณะกรรมการ
    สนบัสนุนแผนพฒันาทอ้งถ่ินเทศบาลต าบลบา้นต ๊า ชัว่คราวข้ึนมาแทนประธานโดย
    พิจารณาจากผูท่ี้มีวยัวุฒิสูงสุดก่อนขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเลือกประธานก่อนเลย
    ครับ 
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น.ส.จิรารัตน์ ตนัวงศ ์ สวสัดีคณะกรรมการสนบัสนุนแผนพฒันาทอ้งถ่ินทุกท่านดิฉนัขอเสนอ 

    พ่อหลวงสีทอง สมวนั เป็นประธานคณะกรรมการสนบัสนุนแผนพฒันาทอ้งถ่ิน
    ชัว่คราวเน่ืองจากเป็นผูมี้วยัวฒิุสูงสุดในท่ีประชุมขอบคุณค่ะ 
 สง่า  เดชะบูรณ์  มีคณะกรรมการท่านอ่ืนจะเสนอใครอีกหรือไม่ครับถา้ไม่มีกระผมขอมติในท่ี 
 ผอ.กองแผนฯ  ประชุมดว้ยครับ 
 ท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัทใ์นการเห็นชอบพ่อหลวงสีทอง สมทอง เป็น
    ประธานชัว่คราว 
 นายสีทอง สมวนั สวสัดีคณะกรรมการสนบัสนุนแผนพฒันาทอ้งถ่ินทุกๆท่านก็ตอ้งขอขอบคุณ  
 ประธานชัว่คราว  คณะกรรมการทุกๆท่านท่ีไดค้ดัเลือกกระผมใหเ้ป็นประธานชัว่คราวแทนปลดัครับ 
    ส าหรับวนัน้ีก็เป็นการจดัท าร่างแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562 
    เพ่ิมเติมฉบบัท่ี 2  ซ่ึงมีอยูส่องโครงการคือโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น 
    หมู่ท่ี 6 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์เพ่ือวางท่อ PVC ต่อระบบประปาภูเขาจากวดัแง่ซา้ย
    เช่ือมต่อท่อระบบประปาหมู่บา้นเดิมระยะทาง 6620 เมตรงบประมาณ 495,000 บาท 
    และโครงการท่ีสองโครงการติดตั้งป้ายจ ากดัความเร็ว พลงังาน แสงอาทิตย ์ 
    งบประมาณ 271,840 บาท จึงขอใหค้ณะกรรมการทุกท่านช่วยกนัพิจารณาดว้ยครับ 
    มีใครจะเสนออะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับถา้ไม่มีกระผมจะใหผู้อ้  านวยการกอง
    วิชาการและแผนงาน อธิบายและด าเนินการประชุมต่อจากกระผมขอบคุณครับ 
 สง่า เดชะบูรณ์  ขอบคุณท่านประธานและขอสวสัดีคณะกรรมการสนบัสนุนแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
 ผอ.กองแผนฯ  ทุกๆท่านครับส าหรับท่ีทางเทศบาลไดเ้ชิญคณะกรรมการมาประชุมในวนัน้ีก็เพ่ือ
    ช่วยกนัจดัท าร่างแผนการด าเนิน เน่ืองจากเทศบาลไดเ้พ่ิมเติมโครงการไวใ้น 
    แผนพฒันาทอ้งถ่ิน ฉบบัท่ี 5/2562 และไดป้ระกาศใชแ้ผนพฒันาทอ้งถ่ินไป 
    เรียบร้อยแลว้ จึงน าโครงการท่ีเป็นปัญหาของในหมู่บา้นและของต าบลมาด าเนินการ
    จดัท าร่างแผนการด าเนินการ ซ่ึงมีอยูส่องโครงการ คือโครงการปรับปรุงระบบ
    ประปาหมู่บา้นหมู่ท่ี 6 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์เพ่ือวางท่อ PVC ต่อระบบประปาภูเขาจาก
    วดัแง่ซา้ยเช่ือมต่อท่อระบบประปาหมู่บา้นเดิมระยะทาง 6620 เมตรงบประมาณ 
    495,000 บาท และโครงการท่ีสองโครงการติดตั้งป้ายจ ากดัความเร็ว พลงังาน  
    แสงอาทิตย ์ งบประมาณ 271,840 บาท ช่วงน้ีอาจจะมีการประชุมบ่อยๆเน่ืองจากถา้
    มีการโอนงบประมาณ จ่ายขาดเงินสะสม ไดรั้บเงินอุดหนุน และไดรั้บงบประมาณ
    จากหน่วยงานอ่ืน ท่ีตอ้งด าเนินการในเขตพ้ืนท่ีของเทศบาลในปีงบประมาณ เรา
    จะตอ้งมาจดัท าร่างแผนการด าเนินก่อนท่ีจะด าเนินการโครงการ จะมีหน่ึงโครงการ
    หรือสองโครงการก็ตอ้งมีการประชุมครับ ขอเชิญนางนรีกานต ์พุทธเมฆ หวัหนา้
    ฝ่ายแผนงานและงบประมาณช้ีแจงรายละเอียดโครงการตามเอกสารท่ีแจกใหต่้อจาก
    กระผมขอบคุณครับ 



 



แบบ ผด.1 
- 3 – 
ร่ำง 

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน (เพ่ิมเติมฉบับท่ี 2) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

เทศบำลต ำบลบ้ำนต  ำ 
 

ยุทธศำสตร ์/ แนวทำงกำรพัฒนำ จ ำนวนโครงกำรท่ีด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงกำรท้ังหมด 

จ ำนวน
งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณท้ังหมด 

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

ยุทธศำสตร์ท่ี  1  ด้ำนกำรพัฒนำ 
                      เศรษฐกิจ 
 
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำร
โยธำ 
 

 
 
 
 
 
 

 

1. โครงการปรับปรงุระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 
จัดซื้อวัสดอุุปกรณ์เพื่อวางท่อ PVC  ต่อระบบประปา
ภูเขาจากวัดแง่ซ้ายเช่ือมต่อท่อระบบประปาหมูบ่้านเดมิ 
ระยะทาง 6620 เมตร 
 

100 495,000 
 
 
 

100 
 
 

กองช่าง 
 
 
 

 1 โครงกำร 100 495,000 100  



 
แบบ ผด.1 

- 4 – 
ร่ำง 

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน (เพ่ิมเติมฉบับท่ี 2)  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

เทศบำลต ำบลบ้ำนต  ำ 

ยุทธศำสตร ์/ แนวทำงกำรพัฒนำ จ ำนวนโครงกำรท่ีด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงกำรท้ังหมด 

จ ำนวน
งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณท้ังหมด 

หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 

ยุทธศำสตร์ท่ี  4  ด้ำนควำม
มั่นคงและกำรรักษำควำมสงบ
เรียบร้อย 
 
  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบ
ภำยใน 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการติดตัง้ป้ายจ ากัดความเร็ว 
พลังงาน แสงอาทิตย์ 
 

100 271,840 
 

100 ส านักปลัด 
 
 
 

รวม 1 โครงกำร 100 271,840 100  
 
 



 

แบบ ผด.2 
- 5 – 
ร่ำง 

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน (เพ่ิมเติมฉบับท่ี 2) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

เทศบำลต ำบลบ้ำนต  ำ 
   ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
   แผนงำน  อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ล ำ 
ดับ
ท่ี 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบ 
ประมำณ 

สถำนท่ี
ด ำเนิน 
กำร 

หน่วย
ด ำเนิน 
กำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.
ค.

 
พ.

ย.
 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.

พ.
 

มี.
ค.

 
เม

.ย
. 

พ.
ค.

 
มิ.

ย. 
ก.

ค.
 

ส.
ค.

 
ก.

ย.
 

1 1. โครงการปรับปรงุ
ระบบประปาหมูบ่้าน 
หมู่ที่ 6  

ปรับปรงุระบบประปาหมูบ่้าน หมู่ที่ 6 จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์เพื่อวางท่อ PVC  ต่อระบบประปาภูเขา
จากวัดแง่ซ้ายเช่ือมต่อท่อระบบประปาหมู่บ้าน
เดิม ระยะทาง 6620 เมตร 
 
 
 
 

495,000 
 

หมู่ 6 กองช่าง             

 
 
 
 
 



 

แบบ ผด.2 
- 6 – 
ร่ำง 

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน (เพ่ิมเติมฉบับท่ี 2) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

เทศบำลต ำบลบ้ำนต  ำ 
 

   ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนควำมมั่นคงและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
   แผนงำน  กำรรักษำควำมสงบภำยใน 

ล ำ 
ดับ
ท่ี 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประ 
มำณ 

สถำนท่ี
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.
ค.

 
พ.

ย.
 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.

พ.
 

มี.
ค.

 
เม

.ย
. 

พ.
ค.

 
มิ.

ย. 
ก.

ค.
 

ส.
ค.

 
ก.

ย.
 

1 โครงการติดตัง้ป้ายจ ากัด
ความเร็ว พลังงาน 
แสงอาทิตย์ 

ป้ายจ ากัดความเร็ว 

พลังงานแสงอาทิตย์จ านวน  8  ชุด 

รายละเอียดตามแบบแปลนส านัก 

อ านวยความปลอดภัย  กรมทางหลวง

ชนบท  สถานที่ก่อสร้าง  ถนนสาย 

1127(พะเยา-น้ าตกจ าปาทอง) 

ต.บ้านต  า  อ.เมือง  จ.พะเยา 
 

271,840 
 

ต าบล
บ้านต  า 

ส านักปลัด             

 
 



-7- 

นางนรีกานต ์ พุทธเมฆ สวสัดีประธานและคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพฒันาท้องถ่ินทุกๆท่าน
   เน่ืองจากทางเทศบาลไดรั้บเร่ืองปัญหาจากทางหมู่บา้นใหด้  าเนินการช่วยเหลือในการ
   แกไ้ข ปัญหาเร่ืองน ้ าของบ้านต ๊าม่อนและบ้านต ๊าพระแลและปัญหาการจราจรของ
   ต าบล ทางคณะผูบ้ริหารจึงให้ด  าเนินการเพ่ิมเติมโครงการไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
   และตอนน้ีก็ไดด้  าเนินการเพ่ิมเติมโครงการไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถ่ินและ ประกาศใช้
   แผนพฒันาทอ้งถ่ินเรียบร้อยแลว้จึงเชิญคณะกรรมการสนบัสนุนแผนพฒันาทอ้งถ่ินมา
   ช่วยจดัท าร่างแผนการด าเนินงานคือโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้นหมู่ท่ี 6 
   จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์เพ่ือวางท่อ PVC ต่อระบบประปาภูเขาจากวดัแง่ซ้ายเช่ือมต่อท่อ
   ระบบประปาหมู่บา้นเดิมระยะทาง 6620 เมตร งบประมาณ   495,000บาทและ 
   โครงการท่ีสองโครงการติดตั้งป้ายจ ากดัความเร็ว พลงังาน  แสงอาทิตย ์ งบประมาณ 
   271,840 บาท ส่วนเร่ืองของการด าเนินการโครงการในช่วงใดขอใหท่ี้ประชุมช่วยกนั
   พิจารณาดว้ยค่ะ 

รณชยั รัตนเกษมกุล สวสัดีประธานและคณะกรรมการสนบัสนุนแผนทุกๆท่านกระผมขอเสนอโครงการ 
   ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านหมู่ท่ี 6 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์เพ่ือวางท่อ PVC ต่อระบบ
   ประปาภูเขาจากวดัแง่ซา้ยเช่ือมต่อท่อระบบประปาหมู่บา้นเดิมระยะทาง 6620 เมตร
   งบประมาณ  495,000 บาท จัดท าในช่วงเดือน มีนาคม-มิถุนายน 2562 ครับและ
   ส าหรับโครงการท่ีสองโครงการติดตั้งป้ายจ ากัดความเร็ว พลังงาน แสงอาทิตย ์ 
   งบประมาณ 271,840 บาท จดัท าในช่วงเดือน มีนาคม- เมษายน 2562 ครับเน่ืองจาก
   โครงการท่ีสองกระผมไดป้ระสานกบัเจา้ของโครงการเรียบร้อยว่าจะจดัท าในช่วงน้ี
   เพราะตอ้งจดัท าก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ครับเพื่อป้องกนัและลดการเกิดอุบติัเหตุ
   ในเขตพ้ืนท่ี ขอบคุณครับ 

นางสาวจิรารัตน์ ตนัวงศ ์ สวสัดีประธานและคณะกรรมการทุกๆท่านดิฉันเห็นดว้ยกบัท่ีผูอ้  านวยการกองช่าง
   เสนอเพราะว่าทางกองช่างจะรู้ว่าโครงการจะกระท าในช่วงใดและส าหรับโครงการ
   ท่ีสองก็เหมาะสมแลว้เพราะตอ้งจดัท าก่อนช่วงเทศบาลสงกรานต์และผูอ้  านวยการ
   กองช่างก็ไดป้ระสานกบัเจา้ของโครงการแลว้ขอบคุณค่ะ 

ประธานฯ  มีใครจะเสนออะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับส าหรับโครงการท่ีจะด าเนินการตามท่ี
   ผูอ้  านวยการกองช่างมีใครจะคดัคา้นหรือไม่ครับ ถา้ไม่มีกระผมจะขอมติในท่ี 
   ประชุมใหค้วามเห็นชอบต่อไป 
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ประชุม   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันทใ์นการจดัท าร่างแผนการด าเนินงานของเทศบาล
   ต าบลบา้นต ๊า (เพ่ิมเติมฉบบัท่ี 2) ประจ าปีงบประมาณ 2562 

สง่า เดชะบูรณ์  ถา้ในท่ีประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบา้นต ๊า 
 ผอ.กองแผนฯ  (เพ่ิมเติมฉบบัท่ี 2) ประจ าปีงบประมาณ 2562 เดียวกระผมจะใหเ้จา้หนา้ท่ีฝ่าย 
   แผนงานและงบประมาณ รวบรวมและน าเสนอคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินต าบล
   บา้นต ๊าพิจารณาอนุมติัต่อไปขอบคุณครับต่อไปเชิญท่านประธานด าเนินการประชุม
   ต่อเลยครับ 
ประธานฯ มีใครจะเสนออะไรในวาระอ่ืนๆอีกหรือไม่ถา้ไม่มีใครจะเสนออะไรต่อกระผมก็ขอปิด

การประชุมไวแ้ต่เพียงเท่าน้ีและขอขอบคุณคณะกรรมการการทุกๆ ท่านท่ีเสียสละเวลา
มาเข้าร่วมประชุมในวนัน้ีส าหรับเอกสารกระผมจะให้เจ้าหน้าท่ีรวบรวมเป็นร่าง
แผนการด าเนินงาน (เพ่ิมเติมฉบับท่ี 2) ประจ าปีงบประมาณ 2562 และน าเสนอ
คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินพิจารณาอนุมติัต่อไปตามท่ีผูอ้  านวยการกองแผนเสนอ
และขอปิดการประชุมไวแ้ต่เพียงเท่าน้ีขอบคุณครับ  

 ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ืองอ่ืนๆ 
 - ไม่มี – 

ปิดประชุมเวลา 11.50 น. 
 
 

 (ลงช่ือ)    ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 
                   (นางนรีกานต ์ พุทธเมฆ) 

                   ผูช่้วยเลขานุการ 
 
 

 (ลงช่ือ)    ผูต้รวจรายงานการประชุม 
                   (นายสีทอง  สมวนั) 

                      ประธานชัว่คราวคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผน 
                    พฒันาทอ้งถ่ินเทศบาลต าบลบา้นต ๊า



 
บันทกึรำยงำนกำรประชุม 

คณะกรรมกำรพฒันำท้องถิน่เทศบำลต ำบลบ้ำนต ำ๊ 
เร่ือง  กำรพจิำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน (เพิม่เตมิฉบบัที ่2) ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

ในวนัที่  15  เดือน  มนีำคม  พ.ศ. 2562 
เวลำ  13.00 น. ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลบ้ำนต ำ๊ 

ล ำดับ ช่ือ – สกลุ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ หมำย
เหตุ 

1 นายไพบูลย ์ หาส่ิง นายกเทศมนตรีต าบลบา้นต ๊า นายไพบูลย ์ หาส่ิง  
2 นางดารา  ปิงวงค ์ รองนายกเทศมนตรี นางดารา  ปิงวงค ์  
3 นายเกษม  อินยศ รองนายกเทศมนตรี นายเกษม  อินยศ  
4 นายภานุวฒัน์  วงศก์า สมาชิกสภาเทศบาล ไม่มา  
5 นายทศพล  สวนพนัธ ์ สมาชิกสภาเทศบาล ไม่มา  
6 นางสาวทศัณี  ยานะ สมาชิกสภาเทศบาล นางสาวทศัณี  ยานะ  
7 นายบรรจง  ออ้ยหอม ผูท้รงคุณวุฒิ ไม่มา  
8 นายจิรพงศ ์ ใจลา ผูท้รงคุณวุฒิ นายจิรพงศ ์ ใจลา  
9 นายทนงเกียรติ สิงห์แกว้ ผูท้รงคุณวุฒิ นายทนงเกียรติ สิงห์แกว้  
10 นางลภสัรดา ใจเอื้อ ตวัแทนภาคราชการ นางลภสัรดา ใจเอื้อ  
11 นายนิวตั ทองค าปัน ตวัแทนภาคราชการ ไม่มา  
12 นายสุรเดช  เมืองมา ตวัแทนภาคราชการ นายสุรเดช  เมืองมา  
13 นายประวิทย ์ เกษรพนัธ ์ ผูแ้ทนประชาคม นายประวิทย ์ เกษรพนัธ ์  
14 นายวิเชียร ลุนเดิม ผูแ้ทนประชาคม นายวิเชียร ลุนเดิม  
15 นายประยทุธ  เกษมเศรษฐพฒัน์ ผูแ้ทนประชาคม นายประยทุธ  เกษม

เศรษฐพฒัน์ 
 

16 นางณภคั  สร้อยนาค ปลดัเทศบาล ลา  
17 สิบต ารวจเอกสง่า  เดชะบูรณ์ หวัหนา้ส านกัปลดัเทศบาล สิบต ารวจเอกสง่า  เดชะบูรณ์  
18 นางนรีกานต ์พุทธเมฆ หวัหนา้ฝ่ายแผนงานและ

งบประมาณ 
นางนรีกานต ์พุทธเมฆ  

19 นางสิริณัฐดา  เดชะบูรณ์ ผูช่้วยนกัวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 

นางสิริณัฐดา  เดชะบูรณ์  

 
 
 
 
 
 
 
 



-2- 
 

เร่ิมประชุมเวลา  13.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานแจง้ใหท้ราบ 
   - การพจิารณาร่างแผนการด าเนินงาน (เพ่ิมเติมฉบบัท่ี 2) ประจ าปีงบประมาณ 2562  

ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผา่นมา 
- รับรองรายงานการประชุมการพิจารณาร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน เปล่ียนแปลง/เพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี 5/2562 ประจ าปีงบประมาณ 2562  เมื่อวนัท่ี  11 เดือน กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2562  

ท่ีประชุม  - รับทราบ - 

ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ืองเพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา 
   - การพจิารณาร่างแผนการด าเนินงาน (เพ่ิมเติมฉบบัท่ี 2) ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ประธานฯ สวสัดีครับคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินทุกๆ ท่านท่ีไดเ้ชิญคณะกรรมการมาประชุม
ในวนัน้ีเพ่ือช่วยกนัพิจารณาร่างแผนการด าเนิน  ประจ าปีงบประมาณ 2562 เพ่ิมเติม
ฉบบัท่ี 2 เน่ืองจากทางเทศบาลไดรั้บเร่ืองจากทางหมู่บา้นใหช่้วยแกไ้ขปัญหาเร่ืองน ้ า
และคณะผูบ้ริหารได้มองเห็นปัญหาการอุบัติเหตุในต าบลจึงได้ด  าเนินการปรับ
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน แกไ้ขเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5/2562 ข้ึนมาอีกฉบบัหน่ึงและไดป้ระกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถ่ิน และแจ้งสภาเรียบร้อยแล้ว และในท่ีประชุมสภาก็ได้อนุมัติ
เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมเรียบร้อยแล้ว จ  านวน 2 โครงการ โครงการแรก
ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านหมู่ท่ี 6 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์เพ่ือวางท่อ PVC ต่อระบบ
ประปาภูเขาจากวดัแง่ซา้ยเช่ือมต่อท่อระบบประปาหมู่บา้นเดิมระยะทาง 6620 เมตร 
งบประมาณ 495,000บาท ส าหรับโครงการของหมู่ท่ี 6 เป็นการแกไ้ขท่อประปา อาจ
จัดท าหลังเลือกตั้ ง  สส.เสร็จแล้ว และโครงการท่ีสองโครงการติดตั้ งป้ายจ ากัด
ความเร็ว พลงังาน แสงอาทิตย ์ งบประมาณ 271,840 บาท และโครงการน้ีจะจดัท าให้
ทนัก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ครับเพ่ือป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุในเขตพ้ืนท่ี
ต าบลของเรา มีจ  านวน 8 จุด ลกัษณะเป็นสัญญาณลดความเร็วไม่เกิน 50  และรอบส่ี
ดา้นจะมีสัญญาณไฟกระพริบ โดยใช้พลงังานแสงอาทิตย์ ส าหรับรายละเอียดอ่ืน
กระผมจะใหผู้อ้  านวยการกองแผนด าเนินการต่อครับขอบคุณครับ 

สง่า เดชะบูรณ์ สวสัดีท่านประธานและคณะกรรมการแผนพฒันาทอ้งถ่ินเทศบาลต าบลบา้นต ๊า 
ผอ.กองแผนฯ ทุกๆท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ้ 26 การจดัท าแผนการด าเนินงานให้ด  าเนินการ
ตามระเบียบน้ี โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดงัน้ี 
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 (1) คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน รวบรวมแผนงาน โครงการ

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีด  าเนินการในพ้ืนท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
แลว้จดัท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน 

 (2) คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แลว้เสนอผูบ้ริหาร
ท้องถ่ินประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งน้ีให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงาน
ภายในสิบหา้วนันับแต่วนัท่ีประกาศเพ่ือให้ประชาชนในทอ้งถ่ินทราบโดยทัว่กนัและ
ตอ้งปิดประกาศไวอ้ยา่งนอ้ยสามสิบวนั 

 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 12 ให้ยกเลิกความในข้อ 27 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 
2548 และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน ขอ้ 27 แผนการด าเนินงานให้จดัท าให้แลว้เสร็จ
ภายในสามสิบวนันับแต่วนัท่ีประกาศใชง้บประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรั้บแจง้แผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีต้อง
ด าเนินการในพ้ืนท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการ
จดัท าและการแกไ้ขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

 ช่วงน้ีอาจจะมีการประชุมบ่อยๆถา้มีการเพ่ิมเติมโครงการหรือมีงบประมาณท่ีเรา
จะตอ้งด าเนินการจริงในพ้ืนท่ีของเราก็ตอ้งมาจดัท าแผนการด าเนินงานก่อนจะมีหน่ึง
โครงการหรือสองโครงการหรือหลายโครงการเราก็จะต้องมาจัดท าแผนการ
ด าเนินงานทุกคร้ัง การจดัท าแผนเดียวน้ีงบประมาณตอ้งตรงกบัแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี
และช่ือโครงการก็ตอ้งตรงกัน ซ่ึงในวนัน้ีก็มีสองโครงการ โครงการแรกปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บา้นหมู่ท่ี 6 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์เพ่ือวางท่อ PVC ต่อระบบประปาภูเขา
จากวดัแง่ซา้ยเช่ือมต่อท่อระบบประปาหมู่บา้นเดิมระยะทาง 6620 เมตร งบประมาณ 
495,000บาท และโครงการท่ีสองโครงการติดตั้ งป้ายจ ากัดความเร็ว พลังงาน 
แสงอาทิตย ์ งบประมาณ 271,840 บาท ก็ขอใหค้ณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินทุกๆท่าน
ช่วยกนัพิจารณาดว้ยครับตามเอกสารท่ีแจกให้เพราะว่าคณะกรรมการสนับสนุนการ
จดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินไดจ้ดัท าร่างแผนการด าเนินงานและผ่านการเห็นชอบจากท่ี
ประชุมเสร็จเรียบร้อยแลว้เมื่อช่วงเช้าและน ามาเสนอต่อให้คณะกรรมการพฒันา
ทอ้งถ่ินพิจารณาใหค้วามเห็นชอบต่อไปขอบคุณครับ 
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ประธานฯ ส าหรับโครงการติดตั้งป้ายจ ากดัความเร็ว พลงังาน แสงอาทิตย ์ งบประมาณ 271,840 
บาท กระผมจะติดตั้งแต่ปากทางท่าเรือ ต ๊าดอนมูล ป่าลานถึงท่าชา้ง ต  ๊าน ้ าลอ้ม ต ๊าม่อน 
หน้าโรงเรียน หน้าวดัต  ๊าพระแล ก่อนถึงต ๊าในปากทางบา้นต ๊ากลาง ซ่ึงเป็นโครงการ
ของหัวหน้าฝ่ายปกครองท่ีเห็นความส าคัญของผูใ้ช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์และทางเทศบาลก็จะด าเนินการก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ส่วนอีก
โครงการของบา้นต ๊าม่อนปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น ทางเทศบาลก็จะสนับสนุน
ในส่วนของการจดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ต่างๆให ้ส่วนของหมู่บา้นก็จะเป็นแรงงาน ซ่ึงจาก
วดัห้วยแง่ซ้ายมาถึงบา้นต ๊าม่อนระยะทางก็ประมาณ 10 กิโลเมตรส่วนในงบท่ีเหลือ
ทางหมู่บา้นก็ไดข้องบประมาณจากทางจงัหวดั ซ่ึงยงัขาดงบประมาณอีกประมาณสอง
แสน แต่เราก็จะท างบประมาณท่ีเรามีก่อน ตอนน้ีใชน้ ้ าท่ีต่อจากหมู่ 11 ไปก่อนเพราะ
เรายงัไม่ได้ท าโครงการ เดียวกระผมจะให้พ่อก  านันซ่ึงเป็นโครงการของหมู่บ้าน
อธิบายต่อครับ 

นายจิรพงศ ์ใจลา  สวสัดีท่านประธานและคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินทุกๆท่าน ก่อนอ่ืนกระผมก็ตอ้ง
ผูท้รงคุณวฒิุ  ขอขอบคุณทางเทศบาลท่ีไดอ้นุมติังบประมาณใหท้างหมู่บา้นต ๊าม่อน และในส่วนของ
   หมู่บา้นกระผมก็จะเรียกประชุมชาวบา้นเก่ียวกบัการต่อท่อประปาภูเขาอาจจะเก็บคุม้
   ละ 500 บาทเพ่ือช่วยเหลือโครงการน้ี ซ่ึงตอนน้ีน ้ าหมู่ 11 ท่ีทางบา้นต ๊าม่อนต่อประปา
   ก็ใชไ้ม่ไดเ้น่ืองจากท่อประปาแตกและทางหมู่บา้นก็เดือดร้อนทั้งสองหมู่บา้นและท่อ
   เสมิทซ่ึงไดเ้ปิดทั้งวนัทั้งคืนก็อาจไหมไ้ดต้อ้งเปิด-ปิด 1 ชัว่โมง ตอนน้ีทางหมู่บา้น หมู่ 
   11 ท่ีต่อเดิมมีแหล่งน ้ าไม่เพียงพอ แต่ของทางหมู่ 6 จะไปต่ออีกจากหมู่ 11 ก็ประมาณ
   คร่ึงกิโลเมตร แต่น ้ าของหมู่ท่ี 11 ก็จะไม่พอใชท้างหมู่ 6 เลยจะไปต่อท่ีตน้น ้ าเพ่ือใหมี้
   น ้าเพียงพอใชใ้นหมู่บา้นแต่ก็ตอ้งใชง้บประมาณเยอะ เดียววนัขา้งหนา้ถา้หมู่ 6 ใชน้ ้ า
   เพียงพอก็จะแบ่งใหท้างหมู่ 12 ใชต่้อดว้ยครับและก็ตอ้งขอขอบคุณคณะกรรมการ
   ทุกๆท่านท่ีไดใ้หค้วามเห็นชอบโครงการน้ีดว้ยขอบคุณครับ 

ประธานฯ ส าหรับหมู่ท่ี 6 ตอ้งใหเ้พียงพอใชก่้อนถึงจะเอาไปให้ทางหมู่ 12 ใชต่้อแต่ก็ดีเพราะเรา
จะไดป้ระหยดังบประมาณมีอะไรก็ช่วยๆกนัไป ขอให้คณะกรรมการท่านอ่ืนๆเสนอ
ต่อเลยครับ 

 นางลภสัรดา ใจเอ้ือ สวสัดีท่านประธานและคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินทุกๆท่าน คร้ังก่อนติดประชุมเลย
ตวัแทนภาคราชการ ไม่ไดม้าเขา้ร่วมประชุมซ่ึงทางพฒันาชุมชนก็มีเร่ืองท่ีจะแจง้ข่าวดีให้ทราบคือต าบล
   บา้นต ๊าและหมู่ 11 ไดรั้บการคดัเลือกต าบลสารสนเทศ คดัจากเกา้อ  าเภอ พอดีหมู่ท่ี 11 
   ไดรั้บการคดัเลือกเป็นตวัแทนของจงัหวดัพะเยา 



-5- 

 
นายสุรเดช ทองค าปัน สวสัดีประธานและคณะกรรมการพฒันาทุกๆท่าน กระผมเห็นตวัอยา่งป้ายลด 
ตวัแทนภาคราชการ  ความเร็ว พลงังานแสงอาทิตย ์ค  าว่า ลดความเร็ว 50 ถา้เราจะเปล่ียนเป็น ลดความเร็ว 

30 ไดไ้หมเพราะโคง้บางจุดมนัโคง้เยอะเกินไปกก็ว่าจะเห็นป้ายแลว้ไม่ลดความเร็ว 50 
กระผมกว่าว่าจะเกิดอุบติัเหตุ แต่ถา้เราจะใชเ้ป็นบางจุดโคง้เยอะลดเป็นความเร็ว 30 
บางจุดไม่โคง้เยอะก็อาจใชป้้ายลดความเร็ว 50 จะไดไ้หมขอบคุณครับเป็นเพียงแค่
เสนอความคิดเท่านั้นครับ 

ประธานฯ ตอ้งขอขอบคุณท่าน ผอ.รพสต.ดว้ยครับท่ีช่วยกนัเสนอความคิดเห็นเพราะบางคร้ังเรา
ก็อาจจะคิดไม่ถึงเดียวกระผมจะให้เจา้ของโครงการไปสอบถามก่อนเดียวกระผมจะ
รับเร่ืองน้ีไปพิจารณาก่อนว่าจะปรับลดไดห้รือไม่ มีคณะกรรมการท่านใดจะเสนอจะ
อะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ถา้ไม่มีกระผมจะขอมติในท่ีประชุมเห็นชอบในการพิจารณา
ร่างแผนการด าเนินงาน (เพ่ิมเติมฉบบัท่ี 2) ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ท่ีประชุม คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการพิจารณาร่างแผนการ
ด าเนินงาน (เพ่ิมเติมฉบบัท่ี 2) ประจ าปีงบประมาณ 2562 
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แบบ ผด.1 

ร่ำง 
บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน (เพิม่เตมิฉบบัที่ 2) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
เทศบำลต ำบลบ้ำนต ำ๊ 

 

ยุทธศำสตร์ / แนวทำงกำรพฒันำ จ ำนวนโครงกำรทีด่ ำเนินกำร 
คดิเป็นร้อยละของ 
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน
งบประมำณ 

คดิเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยงำน
รับผดิชอบหลกั 

ยุทธศำสตร์ที่  1  ด้ำนกำรพฒันำ 
                      เศรษฐกจิ 
 
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำร
โยธำ 
 

 
 
 
 
 

1. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น หมู่ท่ี 6 
จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์เพ่ือวางท่อ PVC  ต่อระบบประปา
ภูเขาจากวดัแง่ซา้ยเช่ือมต่อท่อระบบประปาหมู่บา้น
เดิม ระยะทาง 6620 เมตร 
 

100 495,000 
 
 
 

100 
 
 

กองช่าง 
 
 
 

 1 โครงกำร 100 495,000 
 

100  



แบบ ผด.1 
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ร่ำง 

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน (เพิม่เตมิฉบบัที่ 2)  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

เทศบำลต ำบลบ้ำนต ำ๊ 

ยุทธศำสตร์ / แนวทำงกำรพฒันำ จ ำนวนโครงกำรทีด่ ำเนินกำร 
คดิเป็นร้อยละของ 
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน
งบประมำณ 

คดิเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยงำนรับผดิชอบหลกั 

ยุทธศำสตร์ที่  4  ด้ำนควำมมัน่คง
และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
 
  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบ
ภำยใน 
 
 
 
 
 

1. โครงการติดตั้งป้ายจ ากดัความเร็ว 
พลงังาน แสงอาทิตย ์
 

100 271,840 
 

100 ส านกัปลดั 
 
 
 

รวม 1 โครงกำร 100 271,840 
 

100  
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ร่ำง 

บัญชีโครงกำร / กจิกรรม / งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน (เพิม่เตมิฉบบัที่ 2) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

เทศบำลต ำบลบ้ำนต ำ๊ 
   ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนกำรพฒันำเศรษฐกจิ 
   แผนงำน  อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ล ำ 
ดับ
ที่ 

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดของโครงกำร/กจิกรรม งบ 
ประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนนิ 
กำร 

หน่วย
ด ำเนนิ 
กำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.
ค.

 
พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.พ

. 
ม.ี
ค.

 
เม
.ย.

 
พ.
ค.

 
ม.ิ
ย. 

ก.ค
. 

ส.
ค.

 
ก.ย

. 

1 1. โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บา้น 
หมู่ท่ี 6  

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น หมู่ท่ี 6 จดัซ้ือ
วสัดุอุปกรณ์เพื่อวางท่อ PVC  ต่อระบบประปา
ภูเขาจากวดัแง่ซา้ยเช่ือมต่อท่อระบบประปา
หมู่บา้นเดิม ระยะทาง 6620 เมตร 
 
 
 
 
 

495,000 
 

หมู่ 6 กองช่าง             
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ร่ำง 

บัญชีโครงกำร / กจิกรรม / งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน (เพิม่เตมิฉบบัที่ 2) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

เทศบำลต ำบลบ้ำนต ำ๊ 
 

   ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนควำมมัน่คงและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
   แผนงำน  กำรรักษำควำมสงบภำยใน 

ล ำ 
ดับ
ที่ 

โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีดของโครงกำร/กจิกรรม งบประ 
มำณ 

สถำนที่
ด ำเนนิกำร 

หน่วย
ด ำเนนิกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.
ค.

 
พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.พ

. 
ม.ี
ค.

 
เม
.ย.

 
พ.
ค.

 
ม.ิ
ย. 

ก.ค
. 

ส.
ค.

 
ก.ย

. 

1 โครงการติดตั้งป้าย
จ ากดัความเร็ว พลงังาน 
แสงอาทิตย ์

ป้ายจ ากดัความเร็ว 

พลงังานแสงอาทิตยจ์  านวน  8  ชุด 

รายละเอียดตามแบบแปลนส านกั 

อ านวยความปลอดภยั  กรมทางหลวง

ชนบท  สถานท่ีก่อสร้าง  ถนนสาย 

1127(พะเยา-น ้าตกจ าปาทอง) 

ต.บา้นต ๊า  อ.เมือง  จ.พะเยา 
 

271,840 
 

ต าบล
บา้นต ๊า 

ส านกัปลดั             
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ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองอ่ืนๆ 
นายสุรเดช ทองค าปัน กระผมมีเร่ืองท่ีจะแจง้ใหท้ราบส าหรับการประชุมถา้กระผมไม่ติดธุระท่ีอ่ืนก็จะมาเขา้ร่วมประชุม 
ตวัแทนภาคราชการ แต่ถา้ติดธุระก็จะมอบหมายใหท่้านอ่ืนมาเขา้ร่วมประชุมแทน ตอนน้ีทาง รพ.สต. ก็จะมีปัญหาใน

เร่ืองของหอ้งน ้ าเพราะคนท่ีมาใชบ้ริการเยอะมาก เช่น วดัความดนั เจาะเลือดหาเบาหวาน และ
เจ็บป่วยทัว่ไปแต่ไม่มีหอ้งน ้ าไวใ้ช ้ทุกวนัน้ีก็ใชตู้ค้อนเทนเนอร์ไปพลางก่อนถา้มีงบประมาณจากท่ี
ไหนกระผมก็อยากจะของบประมาณมาสร้างหอ้งน ้ าดว้ยครับ 

ประธานฯ ถา้ไม่มีใครจะเสนออะไรเพ่ิมเติมกระผมก็ขอปิดการประชุมไวแ้ต่เพียงเท่าน้ีและจะน าร่างแผนการ
ด าเนินงาน (เพ่ิมเติมฉบบัท่ี 2 )ประจ าปีงบประมาณ 2562 ท่ีผา่นการพิจารณาให้ความเห็นชอบเสร็จ
เรียบร้อยแลว้น าเสนอใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินประกาศใชต่้อไป 

 

ปิดประชุมเวลา 16.15 น.    

    
 (ลงช่ือ)     ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 

                      (นางนรีกานต ์ พุทธเมฆ) 
                            ผูช่้วยเลขานุการ 
   
 
 
   (ลงช่ือ)     ผูต้รวจรายงานการประชุม 
           (นายไพบูลย ์  หาส่ิง) 
        ประธานคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินเทศบาลต าบลบา้นต ๊า 

 

 
 
 
 
 
 
 


