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ค ำน ำ 
 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลต าบลหนองแค จดัท าขึ้น   
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2559  โดยมจุีดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพฒันา แผนงาน 
รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องการด าเนินการจรงิทัง้หมดในเขตพื้นที่ของเทศบาล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนการด าเนินงานฉบับนี้   ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานส าหรบัโครงการพัฒนาและ
กจิกรรมที่ต้องด าเนินการจริงในพื้นที่ของเทศบาลต าบลหนองแคทัง้ที่ปรากฏในเทศบญัญตังิบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 และที่ด าเนินการโดยหน่วยงานอื่น ทัง้ภาครฐัและเอกชน  โดยได้จ าแนก
รายละเอยีดสอดคลอ้ง กบัแผนยุทธศาสตรแ์ละแผนงานเพื่อใหท้ราบถงึกจิกรรมการพฒันาที่ไดแ้สดงถงึ
โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการ
ด าเนินการทีช่ดัเจนทัง้หมด 

เทศบาลต าบลหนองแค หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานฉบับนี้  สามารถใช้เป็น
เครื่องมอืในการบรหิารงานของผูบ้รหิารทอ้งถิน่ และสามารถใชใ้นการควบคุมการด าเนินงานในเขตพืน้ที่
ไดอ้ย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ  นอกจากนัน้ยงัใช้เป็นเครื่องมอืในการตดิตามการด าเนินงานและ
การประเมนิผลการพฒันาทอ้งถิน่ของผูบ้รหิารดว้ย 
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ส่วนท่ี 1   
ท่ีมาของแผนการด าเนินงาน 

 

๑.๑ บทน า 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘  ไดก้ าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ด าเนินการจดัท าแผนการด าเนินงาน ตาม
หมวด ๕        ข้อ  ๒๖  การจดัท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้   โดยมีขัน้ตอน
ด าเนินการ  ดงันี้                (๑)  คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่รวบรวมแผนงาน  
โครงการพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมภิาค  รฐัวสิาหกจิและ
หน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการในพื้นทีข่ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  แล้วจดัท าร่างแผนการด าเนินงาน  
เสนอคณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น  (๒) คณะกรรมการพฒันาท้องถิ่นพจิารณาร่างแผนการด าเนินงาน  
แล้วเสนอผู้บรหิารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทัง้นี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงาน
ภายในสบิห้าวนันับแต่วนัที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิน่ทราบโดยทัว่กนัและต้องปิดประกาศไว้
อย่างน้อยสามสบิวนัและระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบบัที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙      ข้อ ๑๒  “แผนการด าเนินงานให้จดัท าให้แล้วเสรจ็ภายใน
สามสบิวนันับแต่วนัที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิ งบประมาณ
จากเงนิสะสม หรอืไดร้บัแจง้แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการสว่นกลาง  สว่นภูมภิาค  รฐัวสิาหกจิ
หรอืหน่วยงานอื่นๆ ทีต่้องด าเนินการในพืน้ทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในปีงบประมาณนัน้  การขยาย
เวลาการจดัท าและการแกไ้ขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผูบ้รหิารทอ้งถิน่”   

ภายใต้ระเบยีบดงักล่าว เทศบาลต าบลหนองแค จงึได้ด าเนินการจดัท าแผนการด าเนินงาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ขึน้  เพื่อใหท้ราบถงึรายละเอยีดแผนงาน โครงการพฒันาและกจิกรรม
ที่ด าเนินการจรงิทัง้หมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนัน้  และใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ของเทศบาลต าบลหนองแค ใหม้คีวามชดัเจนใน
การปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการท างานกบัหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียด
ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าใหก้ารตดิตามประเมนิผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมี
ความสะดวกมากขึน้โดยการจดัท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  มวีตัถุประสงค์
ดงันี้   
 

1.2 วตัถปุระสงคข์องแผนการด าเนินงาน 
(๑)  เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพฒันาและกิจกรรมที่ด าเนินการจรงิ

ทัง้หมดในพืน้ทีข่ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ประจ าปีงบประมาณ 
(๒)  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  ให้มคีวามชดัเจน

ในการปฏบิตัมิากขึน้ 



(๓) เพื่อใหม้กีารประสานและบูรณาการการท างานกบัหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอยีด
ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าใหก้ารตดิตามประเมนิผลเมื่อสิน้ปีงบประมาณมี
ความสะดวกมากขึน้ 
 
 
 

1.3 ขัน้ตอนการจดัท า... 
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๑.๓ ขัน้ตอนการจดัท าแผนการด าเนินงาน  
      ขั้นตอนที่ ๑  ขั้นตอนการจัดทำร่างแผน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ 
ที่ ดำเนินการในพ้ืนที่ ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น   แล้ วจัดทำร่างแผนการดำเนิ นงาน  เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ขั้นตอนที่ ๒  ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน   
ขั้นตอนที่  ๓  การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  

 

 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและ
โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องดำเนินการใน
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น   

 
“การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”  
 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 มีรายละเอียดเค้าโครงการดังนี้ 

 
  ส่วนที ่ ๑ ที่มาของแผนการดำเนินงาน  ประกอบด้วย 

๑.  บทนำ 
๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 



๓.  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
๔.  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

ส่วนที ่ ๒   บัญชีโครงการพัฒนา/ครุภัณฑ์  ประกอบด้วย 
๑.  บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑)    
๒.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒)  
๓.  บัญชีสรุปครุภัณฑ์/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑/๑) 
๔.  บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒/๑)  

 
 
 
 

ขัน้ตอนการจดัท า… 
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แผนภมิู :  แสดงขัน้ตอนการจดัท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมแผนงาน  โครงการ
พัฒนา 

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 

เสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน 

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอ่ืนๆ  

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
หน่วยราชการ
ส่วนกลาง   
ส่วนภูมภิาค  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.4 ประโยชน์... 
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1.๔  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
(๑) ท าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพฒันาในปีงบประมาณ มคีวามชดัเจนใน

การปฏบิตัมิากขึน้ 
(๒) มคีวามสะดวกในการตดิตามประเมนิผลการน าแผนไปปฏบิตั ิมคีวามสะดวกและมี

ประสทิธภิาพ 
(๓) เพือ่ใหก้ารใชง้บประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ                                        
(๔) ทราบถงึจ านวนงบประมาณทีต่อ้งจ่ายจรงิในแต่ละปี                                                        
(5) สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลต าบล         

หนองแค 
(6) สามารถน าแผนการปฏิบัติการมาวเิคราะห์ปัญหาอนัเกิดจากการด าเนินโครงการ

ต่างๆ ตามงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
 
 

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

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

ประกาศเป็นแผนการดำเนนิงาน 

ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้า
วันนับแต่ วันที่ประกาศ  เพื่ อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่ วกันและต้องปิดประกาศ
ไ ว้ อ ย่ า ง น้ อ ย ส า ม สิ บ วั น นั บ แ ต่ วั น ที่ ตั้ ง
งบประมาณดำเนินการฯ 

ผู้บริหารท้องถ่ิน 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยทุธศาสตรท่ี์ 1 
การพฒันาคณุภาพชีวิต 
ตามปรชัญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง         



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยทุธศาสตรท่ี์ 3  
การพฒันาการส่งเสริมอนุรกัษ์ 
และฟ้ืนฟขูนบธรรมเนียม 

ประเพณีและวฒันธรรมท้องถ่ิน 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4  
การพฒันาองคก์รและบคุลากร
ภาครฐัสู่การบริหารจดัการท่ีดี 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยทุธศาสตรท่ี์ 5  
การพฒันาการส่งเสริมพฒันา 
ประชาธิปไตยและกระบวนการ        

ประชาสงัคม 
 

 
ส่วนท่ี  1  

                 บทน า 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนท่ี  2  

บญัชีสรปุโครงการ (ผด.01) 
บญัชีโครงการ/กิจกรรม (ผด.02) 
บญัชีสรปุครภุณัฑ ์(ผด.01/1) 
บญัชีครภุณัฑ ์(ผด.02/1) 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สรปุบญัชีครภุณัฑ ์(ผด.02/1) 

บญัชีครภุณัฑ ์ 
 

 



บนัทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   งานวเิคราะหน์โยบายและแผน   กองวชิาการและแผนงาน   
ท่ี   85 / 2562                   วนัที ่   26   กนัยายน   2562 
เร่ือง  การจดัท าแผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลหนองแค   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
....................................................................................................................................................………
….................... 

เรียน  ผู้อ านวยการกองทุกกอง, หวัหน้าส านักปลดัเทศบาล, ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลทุก
โรงเรียน , หวัหน้าฝ่าย  และหวัหน้างานทุกงาน 
   

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  พ.ศ. 
๒๕๔๘  แก้ไขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่ 2  พ.ศ. 2559 ขอ้  27  แผนการด าเนินงานใหจ้ดัท าเสรจ็ภายในสามสบิวนั             
นบัแต่วนัทีป่ระกาศใชง้บประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิ  งบประมาณจากเงนิสะสม 
หรอืไดร้บัแจง้แผนงาน/ โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมภิาค  รฐัวสิาหกจิหรอืหน่วยงาน
อื่นๆ ที่ต้องด าเนินการ ในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดทำ
และการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น นั้น   

                     1)  เทศบญัญตังิบประมาณรายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ของเทศบาล              
(รวมทัง้เงนิอุดหนุนทีเ่ทศบาลอุดหนุนใหห้น่วยงานอื่นด าเนินการ) 

2)  โครงการ/กจิกรรมพฒันาทีเ่ทศบาลด าเนินการเอง  โดยไม่ใชง้บประมาณ  (ถา้ม)ี 
                     3)  โครงการ/กจิกรรมพฒันาของหน่วยราชการ  สว่นกลาง  สว่นภูมภิาคหรอืหน่วยงานอื่น 
ๆ        ทีด่ าเนินการในพืน้ทีข่องเทศบาล 

4)  โครงการ/กจิกรรมการพฒันาอื่นๆ ทีเ่ทศบาลพจิารณาเหน็ว่าจะเกดิประโยชน์ในการ
ประสานการด าเนินงานในพืน้ทีข่องเทศบาล 

 

เพื่อให้การจัดท าแผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหนองแคเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสอืสัง่การต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง เหน็ควรแจง้ใหทุ้กหน่วยงาน   ด าเนินการรวบรวม
และจดัท าแผนงาน /โครงการพฒันาทีไ่ดร้บัอนุมตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563  ตามแบบ ผด.02 
และ             แบบ ผด. 02/1  ที่แนบมาพรอ้มนี้  และจดัส่งให้งานวเิคราะห์ ฯ  กองวชิาการและแผนงาน  
ภายในวนัท่ี                7  ตุลาคม  2562 เพื่อรวบรวมเสนอคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนฯ  และ
คณะกรรมการพฒันาเทศบาลต าบลหนองแค ต่อไป 
    

  
 
 

(นายพสิทิธิ ์ วงศป์ระเสรฐิ) 
ปลดัเทศบาลต าบลหนองแค 

 
 



 
 

หมายเหตุ  กรณีที่ได้รบัอนุมตัิให้โอนงบประมาณไปตัง้จ่ายรายการใหม่หรอืงบประมาณจากเงนิสะสม  หรอืได้รบัแจ้ง
แผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาคหรอืหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนิ นการในพื้นที่  ให้ส่ง
รายละเอยีดตามแบบ ผด.02 ภายใน 7 วนั  นับแต่วนัทีอ่นุมตั ิ
 
 

บนัทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   งานวเิคราะหน์โยบายและแผน   กองวชิาการและแผนงาน   
ท่ี     114 / 2561                 วนัที ่   24    ตุลาคม    2561 
เร่ือง  ร่างแผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลหนองแค ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
....................................................................................................................................................………
….................... 

เรียน    ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน   
 
เร่ืองเดิม   
ดว้ยเทศบาลต าบลหนองแค ไดป้ระกาศใชเ้ทศบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562  ได้รบัความเหน็ชอบจากสภาเทศบาลต าบลหนองแค และอนุมตัโิดยผู้ว่าราชการ
จังหวัดสระบุรี ตามประกาศเทศบาลต าบลหนองแค เรื่อง ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงวนัที ่ 1 ตุลาคม 2561 ไปแลว้นัน้ 

ข้อเทจ็จริง 
คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพฒันาฯ ได้รวบรวมแผนงาน โครงการพฒันาของ

เทศบาลที่ด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจดัท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอ
คณะกรรมการพฒันาเทศบาลพิจารณา  และเสนอผู้บรหิารท้องถิ่น (นายกเทศมนตร)ี ประกาศแผนการ
ด าเนินงาน  ซึ่งร่างแผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลหนองแค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้
ด าเนินการเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้  แนบมาพรอ้มหนงัสอืฉบบัน้ี   

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิน่  
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่  2 พ.ศ. 2559 ข้อ 12  ให้ยกเลิกความในข้อ 27 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และให้ใช้
ข้อความต่อไปนี้แทน  ข้อ 27  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ประกาศใชง้บประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิ งบประมาณจากเงนิสะสม  หรอืไดร้บั
แจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค  รฐัวสิาหกจิ  หรอืหน่วยงานอื่นๆ  
ทีต่อ้งด าเนินการในพืน้ทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในปีงบประมาณนัน้  



จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ และเหน็ควรน าร่างแผนการด าเนินงานฯ ดงักล่าว เสนอ
คณะกรรมการ 

พฒันาเทศบาลต่อไป                                        

 
 

(นางสาวบุณยวรี ์ ศรจีนัทรท์พิย)์ 
นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน ช านาญการ 

 
 
 



 
 
ที ่ สบ  52106/ ว                                                                ส ำนกังำนเทศบำลต ำบลหนองแค 
                      ถนนระพพีฒัน์ฝัง่ซำ้ย สบ 18140 
    

           29    ตุลำคม  2561          
 

เรื่อง   ขอเชญิประชุม                                                                  

เรยีน                                                                                       คณะกรรมกำรพฒันำ
เทศบำลฯ 

สิง่ทีส่ง่มำดว้ย 1.  ระเบยีบวำระกำรประชุม   จ ำนวน  1 ฉบบั 
  2.  ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร ฯ จ ำนวน  1 ชุด 
  2.  แผนกำรด ำเนินงำนเทศบำลต ำบลหนองแค   
       ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2562  จ ำนวน  1 เล่ม 
   
  ตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจดัท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิม่เตมิ ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2559 ขอ้ 12  ให้ยกเลกิควำมในขอ้ 27 ของระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยกำรจดัท ำแผนพฒันำขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 และใหใ้ช้
ขอ้ควำมต่อไปนี้แทน  ขอ้ 27  แผนกำรด ำเนินงำนให้จดัท ำให้แล้วเสรจ็ภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัที่
ประกำศใช้งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  งบประมำณรำยจ่ำยเพิม่เตมิ งบประมำณจำกเงนิสะสม  หรอื
ได้รบัแจ้งแผนงำนและโครงกำรจำกหน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค  รฐัวิสำหกิจ  หรือ
หน่วยงำนอื่นๆ      ทีต่อ้งด ำเนินกำรในพืน้ทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในปีงบประมำณ นัน้  

  เทศบำลต ำบลหนองแค  ขอเรยีนเชญิท่ำนในฐำนะคณะกรรมกำรพฒันำเทศบำลต ำบล  
หนองแค   เขำ้ร่วมประชุมในวนัท่ี        ธนัวาคม  2553   เวลา             น.  ณ  หอ้งประชุมสภำ
เทศบำลต ำบลหนองแค  และขอขอบพระคุณท่ำนล่วงหน้ำมำ  ณ  โอกำสน้ี 

  จงึเรยีนมำเพือ่โปรดทรำบ  

ขอแสดงควำมนับถอื 

 

 

(นำยสุนทร เขม็นำค) 
นำยกเทศมนตรตี ำบลหนองแค 

ประธำนคณะกรรมกำรพฒันำเทศบำล ฯ 
 
 
 



กองวชิำกำรและแผนงำน 
งำนวเิครำะหน์โยบำยและแผน    
โทร. 0-3637-1334  ต่อ  704  
 
 
 
 
 

บนัทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   งำนวเิครำะหน์โยบำยและแผน   กองวชิำกำรและแผนงำน   
ท่ี     99  / 2553                             วนัที ่   17  ธนัวำคม    2553 
เร่ือง  ขอเชญิประชุม
...........................................................................................................................................................
................. 

เรียน   รองปลดัเทศบาล , ผู้อ านวยการกองทุกกอง , หวัหน้าส านักปลดัเทศบาล,  ผู้อ านวยการ
โรงเรียนเทศบาลทัง้ 5  โรงเรียน  หวัหน้าฝ่าย  และหวัหน้างานทุกงาน 
   

ตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย   ว่ำดว้ยกำรจดัท ำแผนพฒันำขององคก์รปกครอง
สว่น-ทอ้งถิน่  พ.ศ.2548  หมวด  4  ขอ้  22  (1) และ (2)  กรณีเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงแผนพฒันำให้
จดัท ำร่ำงแผนพฒันำสำมปีทีเ่พิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลง  เสนอคณะกรรมกำรพฒันำเทศบำลพจิำรณำ  
หมวด 5     ขอ้  26 (1)  และ (2) ก ำหนดใหจ้ดัท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนเทศบำล ฯ  เสนอ
คณะกรรมกำรพฒันำเทศบำลพจิำรณำ  หมวด 6 ขอ้ 30  (5)  ก ำหนดใหผู้บ้รหิำรทอ้งถิน่เสนอผลกำร
ตดิตำมและประเมนิผลต่อคณะกรรมกำรพฒันำเทศบำลและสภำเทศบำลต่อไป 

จงึขอเรยีนเชญิท่ำนเขำ้ร่วมประชุม  ในวนัท่ี   22  ธนัวาคม  2553  เวลา  14.00 น.  
ณ  หอ้งประชุมสภำเทศบำลต ำบลหนองแค  และขอใหท้่ำนเตรยีมขอ้มลูในสว่นทีเ่กี่ยวขอ้ง  ตำม
ระเบยีบวำระกำรประชุม ฯ  ทีแ่นบมำพรอ้มหนงัสอืฉบบันี้ 

 
 

 
 

(นำยวริชั  คงทน) 
ปลดัเทศบำลต ำบลหนองแค 



ระเบียบวาระการประชมุ 
คณะกรรมการพฒันาเทศบาลต าบลหนองแค 

ครัง้ท่ี  2  / 2553 
วนัท่ี   22   เดือน  ธนัวาคม  2553  เวลา 14.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองแค 
*********************** 

 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  ทีป่ระธานจะแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  พจิารณาร่างแผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลหนองแค 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                                
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี.............                 
     
 

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



รายงานการประชุมคณะกรรมการพฒันาเทศบาลต าบลหนองแค 
ครัง้ท่ี  3 / 2549  

เม่ือวนัท่ี  19  เดือน ธนัวาคม  พ.ศ. 2549  เวลา  13.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองแค                           

**************** 
ผู้มาประชุม 
 

1. นายสุนทร เขม็นาค นายกเทศมนตร ี
2. นายสมชาต ิ ทว้มกมล รองนายกเทศมนตร ี
3. นายศุภกจิ รุ่งศรทีอง รองนายกเทศมนตร ี
4. นางบุษบากรณ์ บุญยภกัดิ ์ รองประธานสภาเทศบาล 
5. นายบญัญตั ิ คมัภรีะ สมาชกิสภาเทศบาล 
6. นายส ารวย การสมเพยีร สมาชกิสภาเทศบาล 
7. น.ส.อรอนงค ์ สุปัญญาพาณิชย ์ ผูท้รงคุณวุฒ ิ
8. นายสมศกัดิ ์ วงศเ์สนา ผูท้รงคุณวุฒ ิ
9. นายบุญชู คงอยู่ยง ผูจ้ดัการไฟฟ้าอ าเภอหนองแค 
10. นายสมศกัดิ ์ ตระกูลโชคชยั ผูช้่วยหวัหน้าทีท่ าการไปรษณีย ์ฯ   (แทน) 

   หวัหน้าทีท่ าการไปรษณียฯ์ 
11. นายสุทศัน์ สงิหอ์ุตสาหชยั หวัหน้างานข่ายสายตอนนอก  (แทน) 

   ผูจ้ดัการศูนยบ์รกิารลูกคา้สาขาหนองแค 
12. นายนิโรจน์ ผาสุขด ี ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถิน่ 
13. นายวริชั คงทน ปลดัเทศบาลต าบลหนองแค 
14. นางศริจิติ คงสมบูรณ์ หวัหน้าฝ่ายแผนงาน ฯ 
15. น.ส.บุณยวรี ์ ศรจีนัทรท์พิย์ เจา้หน้าทีว่เิคราะห ์ฯ 3 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

1. นายสมศกัดิ ์ อตัถะสมัปุณณะ ทีป่รกึษานายกเทศมนตร ี
2. นายยุทธนา เขม็นาค เลขานุการนายกเทศมนตร ี
3. นางสุวรรณี หอมทรพัย ์ ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุข ฯและ 

รก.ผูอ้ านวยการกองสวสัดกิาร ฯ 
4. นางรุ่งอรุณ ภมรจนัทร ์ ผูอ้ านวยการกองคลงั 
5. นางสาวอจัฉรยิา วรรธนาภา  ผูอ้ านวยการกองการศกึษา 
6. นายสมบูรณ์ ขมิน้ผง ผูช้่วย ผอ.ร.ร.เทศบาล 1  

(แทน) ผูอ้ านวยการ  ร.ร.เทศบาล 1 
7. น.ส.จารุณี อยู่ศกัดิด์า คร ูค.ศ.2  (แทน) ผูอ้ านวยการ ร.ร. เทศบาล 5  
8. นางกลัยาณี เอีย่มวไิล เจา้พนกังานธุรการ 6 (ว) 



9. นายอนนัต์ พุทธศร ี หวัหน้างานป้องกนัฯ  6 (ว) 
10. น.ส.นงลกัษณ์ ญาณสุธ ี นิตกิร 6 (ว) 
11. นางรตันา ภาคสงัข ์ เจา้พนกังานสุขาภบิาล 6  (ว) 
12. นางอมัพร รศัมยีุงทอง เจา้พนกังานธุรการ 6 (ว) 

    
13. นายศรุต เลีย่วไพโรจน์ เจา้พนกังานประชาสมัพนัธ ์ 5 
14. นางชุดาภรณ์ ศรปีระเสรฐิ เจา้พนกังานการเงนิและบญัช ี5 
15. นางพรรณนิภา ภาคเดช เจา้พนกังานธุรการ 5 
16. นางส าราญ สุขขนัธ์ เจา้พนกังานธุรการ 5 
17. นายอ าพล คงสมบูรณ์ เจา้พนกังานป้องกนัฯ 5 
18. นางเสาวณี ดุรยิางค ์ เจา้หน้าทีก่ารเงนิและบญัช ี 5 
19. นางสุกญัญา นกัขตัระ เจา้หน้าทีธุ่รการ 5 
20. นางจวีนสั กลัน่ข า เจา้หน้าทีจ่ดัเกบ็รายได ้5 
21. น.ส.วรวรรณ แสนค าราง นกัวชิาการประชาสมัพนัธ ์3 
22. นางประภาพรรณ วรีะสมัฤทธิ ์ นกัวชิาการศกึษา 3 
23. นายศราวุธ สจัจาสทิธิ ์ นกัวชิาการศกึษา 3 
24. น.ส.ชุรดา คงถิน่ฐาน เจา้พนกังานการคลงั 3 
25. นายสมโภช สุขโชต ิ เจา้หน้าทีว่เิคราะหฯ์ 3 
26. นางอญัชสิา พนัธว์งษ์ บุคลากร 3 
27. น.ส.บุญฑณิกา น้อยแกว้ เจา้พนกังานประชาสมัพนัธ ์2 
28. นายยุทธพงษ์ ไทยปรชีา เจา้พนกังานป้องกนั ฯ  2 
29. นางเบญจวรรณ สุรวิฒัน์ เจา้พนกังานธุรการ 2 
30. นางออ้มใจ จนัทรศ์ร ี เจา้พนกังานพสัดุ 2 
31. นางเอมอร ทา้วเนื้ออ่อน เจา้พนกังานจดัเกบ็รายได ้2 
32. น.ส.รุ่งทพิย ์ แกว้เสถยีร เจา้หน้าทีพ่สัดุ 1 
33. น.ส.จุฑามาส สุวรรณ พนกังานจา้งตามภารกจิ 
34. นายสุรชยั นามวงษ์ พนกังานจา้งตามภารกจิ 
35. น.ส.สุนีย ์ ยอดคู่ พนกังานจา้งตามภารกจิ 
36. น.ส.ศุภจรรยา อมัพรรตัน์ พนกังานจา้งตามภารกจิ 
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เริม่ประชุม เวลา  13.30  น. 
 ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 



นายสุนทร  เขม็นาค ผมขอเปิดประชุมคณะกรรมการพฒันาเทศบาลต าบลหนองแค 
นายกเทศมนตรี ครัง้ที ่ 3 /2549  วนัที ่ 19  ธนัวาคม  2549  ระเบยีบวาระที ่1 
 เรื่องทีป่ระธานจะแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ  ผมขอเชญิทุกท่านร่วม       

ท าบุญตกับาตรขา้วสารอาหารแหง้  ในวนัที ่ 29  ธนัวาคม  2549  ณ 
 สนามโรงเรยีนเทศบาล  4  หนองแคอนุสรณ์  เวลา  07.30  น.  ครบั 
 
 ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ

พฒันา 
 เทศบาลต าบลหนองแค  ครัง้ท่ี  2 / 2459  เม่ือวนัท่ี  31  พฤษภาคม  

2549 
 

นายสุนทร  เขม็นาค ต่อไประเบยีบวาระที ่ 2  เรื่อง  รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ 
นายกเทศมนตรี   พฒันาเทศบาลต าบลหนองแค  ครัง้ที ่ 2 / 2549  เมื่อวนัที ่ 31  

พฤษภาคม  2549  ตามเอกสารรายงานการประชุมทีทุ่กท่านไดร้บัไปนัน้  
ไม่ทราบว่ามที่านใดจะขอแกไ้ขหรอืไม่ครบั  ขอใหทุ้กท่านเปิดดทูลีะหน้า
ครบั  เริม่จากหน้าที ่ 1  จนถงึหน้าที ่ 8  มที่านใดจะขอแกไ้ขไหมครบั  
(ไม่ม)ี  ถา้ไม่ม ี ผมขอมตริบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
พฒันาเทศบาลต าบลหนองแคครัง้ที ่ 2 / 2549  โปรดยกมอืขึ้นครบั 

 
มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพฒันาเทศบาล

ต าบลหนองแค  ครัง้ที ่ 2 / 2549  เป็นเอกฉนัท์ 
 
 ระเบียบวาระท่ี  3 เร่ือง  พิจารณาร่างแผนการด าเนินงานเทศบาล

ต าบลหนองแค  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2550 
 
นายสุนทร  เขม็นาค ผมขอต่อไประเบยีบวาระที ่ 3  เรื่อง  พจิารณาร่างแผนการด าเนินงาน     
นายกเทศมนตรี เทศบาลต าบลหนองแคประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.  2550  การจดัท า

แผนการด าเนินงานเทศบาล  เป็นแผนแสดงรายละเอยีดแผนงาน
 โครงการทีด่ าเนินการจรงิทัง้หมด  มกี าหนดระยะเวลา
ด าเนินการ  ซึง่เป็นโครงการต่างๆ  ในประเภทรายจ่ายเกีย่วกบัการ
รบัรองและพธิกีาร    และหมวดค่า   ครุภณัฑ ์  ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง    
ในเทศบญัญตังิบประมาณรายจ่าย             
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นายสุนทร  เขม็นาค  (ต่อ) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2550  ทัง้หมด  รายละเอยีดตามเอกสารเล่ม
นายกเทศมนตรี   สชีมพคูรบั  เชญิปลดัเทศบาลครบั 



 
นายวิรชั  คงทน ผมขอใหค้ณะกรรมการ ฯ  ทุกท่านเปิดเล่มสชีมพ ู แผนการด าเนินงาน  
ปลดัเทศบาล เทศบาล ฯ  ประกอบดว้ย  สว่นที ่1  บทน า.  สว่นที ่ 2  บญัชสีรุป

จ านวนโครงการและงบประมาณ  หน้า  2 – 1  ถงึ  หน้า  2 – 3   ต่อไป
ผมขอยก     ตวัอย่าง  หน้า  2 – 2- 1 โครงการเยีย่มชุมชนยามเยน็  
เทศบาลไดก้ าหนดไวเ้ดอืน  ต.ค  49  ถงึ  ก.ย  50  คอืคาดว่า
ด าเนินการตลอดปี  เป็นการก าหนดกวา้ง ๆ ไวค้รบั   ต่อไปหน้า 2-2-17    
โครงการเผยแพร่ขา่วสารทางการศกึษา.โครงการอบรมผูบ้งัคบับญัชา
ลูกเสอื  B.T.C / A.T.C  ก าหนดไวด้ าเนินการเดอืน ม.ค.  ถงึ   ม.ีค.  50  
โครงการเขา้ค่ายพกัแรม  ลูกเสอื –       เนตรนารสีามญั  ซึง่โครงการ
ทัง้หมดทีอ่ยู่ในเล่มนี้  จะเป็นตวัชีว้ดัโครงการต่าง  ๆ  ทีอ่ยู่ในเทศ
บญัญตั ิฯ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2550  และจะตอ้งสอดคลอ้งกบั
แผนจดัซือ้จดัจา้งดว้ยครบั  ผมขอสรุปแยกตามยุทธศาสตรก์ารพฒันา  
ดงันี้ 
1.   ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการแกไ้ขปัญหาความยากจน  จ านวน  8                   
โครงการ  งบประมาณ  1,200,000  บาท 
2.   ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการพฒันาคุณภาพชวีติ  จ านวน  71       
โครงการ  งบประมาณ  7,993,480  บาท 
3.   ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
และ สิง่แวดลอ้ม  จ านวน  1  โครงการ  งบประมาณ  200,000  บาท 
4.   ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสง่เสรมิอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูศาสนา 
ศลิปวฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมปัิญญาทอ้งถิน่   จ านวน  
14  โครงการ    งบประมาณ  4,580,000  บาท 
5.  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นพฒันาองคก์รและบุคลากรภาครฐัสูก่าร
บรหิารจดัการทีด่ ี จ านวน  59  โครงการ  งบประมาณ  7,245,000  
บาท 
6.  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสง่เสรมิพฒันาการท่องเทีย่ว  จ านวน  1  
โครงการ  งบประมาณ  100,000  บาท 
7.  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสง่เสรมิพฒันาประชาธปิไตยและ
กระบวนการประชาสงัคม  จ านวน  2  โครงการ  งบประมาณ  125,000  
บาท 
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นายวิรชั  คงทน (ต่อ)  8.  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสง่เสรมิการพฒันาดา้นการเกษตร
ยัง่ยนื   ปลดัเทศบาล   จ านวน  5  โครงการ  งบประมาณ  46,000  บาท  รวมทัง้สิน้  
161  โครงการ   

งบประมาณ  21,489,480  บาท  สรุป  คอื  แผนการด าเนินงานเทศบาล 
ต าบลหนองแคเป็นการดงึโครงการที ่ มอียู่ในแผน  3  ปี  มาตัง้
งบประมาณในเทศบญัญตังิบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2550  จากนัน้กน็ าโครงการทีด่ าเนินการจรงิทัง้หมด   มาก าหนด
หว้งระยะเวลาการด าเนินงานครบั  ขอบคุณครบั 

 

นายสุนทร  เขม็นาค  ไม่ทราบว่ามที่านใดจะเสนอความคดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะไหมครบั       
นายกเทศมนตรี   เชญิครบั 
 
นายบุญชู  ทองอยู่ยง        การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  เช่น  บรเิวณป่าชา้จนี  ชุมชน
หนองบอน          ผู้จดัการไฟฟ้า  ฯ  ทางการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคอ าเภอหนองแคจะเกบ็ค่าไฟ
เพิม่  ถา้เกนิ  10 % 
 จะเรยีกเกบ็จากองคก์รปกครองทอ้งถิน่  ซึง่จะตอ้งตัง้งบประมาณปีหน้า

ไวด้ว้ยครบั  ขอบคุณครบั 
 
นายสุนทร  เขม็นาค  ขอขอบคุณผูจ้ดัการไฟฟ้า ฯ  ครบั  ทางเทศบาลจะไดเ้ตรยีมจดัตัง้        
นายกเทศมนตรี         งบประมาณของปีหน้าไว ้  ไม่ทราบว่ามที่านใดจะเสนอความคดิเหน็ 
    หรอืขอ้เสนอแนะไหมครบั (ไม่ม)ี  ถา้ไม่ม ี ผมขอความเหน็ชอบแผนการ  
 ด าเนินงานเทศบาลต าบลหนองแค  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2550        

ถา้เหน็ชอบ   โปรดยกมอืขึน้ครบั 
 
มติท่ีประชุม   ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบแผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลหนองแค 
ประจ าปี       
                                          งบประมาณ  พ.ศ.  2550  เป็นเอกฉนัท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เร่ือง  พิจารณาร่างแผนพฒันาเทศบาลต าบล
หนองแค                             สามปี  (พ.ศ. 2550 – 2552)  เพ่ิมเติม  
ฉบบัท่ี  1 
 

นายสุนทร  เขม็นาค  ต่อไประเบยีบวาระที ่ 4  เรื่อง  พจิารณาร่างแผนพฒันาเทศบาลต าบล 
นายกเทศมนตรี   หนองแคสามปี  (พ.ศ.  2550 – 2552)  เพิม่เตมิ   ฉบบัที ่ 1                    
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นายสุนทร  เขม็นาค  (ต่อ) เทศบาลต าบลหนองแค  ไดด้ าเนินการจดัท าแผน  3  ปี  (พ.ศ.2550 – 
2552) 
นายกเทศมนตรี ไปแลว้นัน้  แต่เนื่องจากมคีวามจ าเป็นตอ้งเพิม่เตมิหรอืแกไ้ข

เปลีย่นแปลงโครงการแผนพฒันาฯ  (พ.ศ. 2550 – 2552)  เพิม่เตมิ  
ฉบบัที ่ 1  มโีครงการทีส่ าคญั  ไดแ้ก ่
1. ก่อสรา้งท่อระบายน ้ารมิถนนพหลโยธนิสายเก่าจากแยกหนองปลา
กระดีร่ะหว่างถนนเกาะแกว้  (หน้า 2- 2- 2) 
2.  ก่อสรา้งถนน ค.ส.ล ชุมชนเมอืงแกว้ถงึชุมชนหนองบอน  (หน้า 2-2-
2 ) 
3.  ก่อสรา้งผนงักัน้น ้าคอนกรตีลอดใตส้ะพานพหลโยธนิสายใหม่  ทัง้ 2 
ดา้น  (หน้า 2-2-3) 
4.  ก่อสรา้งถนน ค.ส.ล สาธารณะแยกถนนเกาะแกว้  (หน้า 2-2-3) 

 5.  ก่อสรา้งถนนสาธารณะแยกถนนพหลโยธนิสายเก่า  (หน้า 2 -2-4) 
 6.  ตดิตัง้เครื่องกระจายข่าวพรอ้มอุปกรณ์  จ านวน  12  จุด  (หน้า 2-2-

8)  ไดแ้ก่หน้าตลาดกวงเซี๊ยะ ,  กลางซอยชุมชนระบายสบิ ,  ท่อลอดฝัง่
ขวา,  หน้าทีท่ าการชุมชนหนองพระบาง ,  ขา้ง ร.ร.เทศบาล  4  และ
หลงัร.ร.กลัน่ วทิยา , ชุมชนเกาะลอยพฒันา , หลงั ร.ร.นาเริง่ฯ , ชุมชน
ดาวเรอืงบรเิวณ คนัคลองระพพีฒัน์ฝัง่ขวา , ชุมชนหนองกา้ง , ตลาด
สามแยกหน้าธนาคารทหารไทย , หน้าธนาคารกรุงเทพ   และบรเิวณ
สามแยกหนองปลากระดี ่

 โครงการทีเ่หลอืจะเป็นการจดัซือ้ครุภณัฑ ์ และปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งต่าง  
ๆ  รายละเอยีดตามเอกสาร  เล่มสีฟ้า  ขอเชญิปลดัเทศบาลครบั 

 
นายวิรชั  คงทน ขอบคุณครบั  เรยีนคณะกรรมการพฒันาเทศบาลฯ  ทุกท่านแผนพฒันา 
ปลดัเทศบาล เทศบาลต าบลหนองแคสามปี  (พ.ศ. 2550 – 2552) เพิม่เตมิ  ฉบบัที ่ 1  

ประกอบดว้ย  สว่นที ่ 1  บทน า  สว่นที ่ 2  บญัชสีรุปโครงการ  
รายละเอยีดโครงการแยกตามยุทธศาสตรก์ารพฒันา  ขอยกตวัอย่าง  
เช่น  หน้า  2-2-1  โครงการจดัซือ้เครื่องพน่สารเคมแีบบหมอกควนั  
โครงการสง่เสรมิสุขภาพและงานสาธารณสุขในโรงเรยีน  โครงการวนั
ผูส้งูอายุ  หน้า 2-2-2  ถงึหน้า  2-2-4  จะเป็นโครงการทีท่่านนายกฯ  ได้
กล่าวไปแลว้นะครบั  ขอใหทุ้กท่านดหูน้า  2-2-4  โครงการก่อสรา้งถนน  
ค.ส.ล. บุญสกุล ซอย 3  พรอ้มรางว ี ขอแกไ้ขงบประมาณจาก  460,000  
บาท  เป็น  730,000  บาท  หน้า  2-2-7  โครงการจดัซื้อเครื่องดนตรี
สากลของ ร.ร. เทศบาล  4      หนองแคอนุสรณ์  ขอแกไ้ขงบประมาณ



จาก  120,000  บาท  เป็น  300,000  บาท  หน้า  2-2-10  โครงการ
จดัซือ้เรอืยางกู้ภยั  โครงการจดัซือ้เครื่องยนตเ์รอืยางกู้ภยัเนื่องจากเรอื
ยางกู้ภยัทีใ่ชอ้ยู่ในปัจจุบนั  เสือ่มสภาพและใชง้านมา 
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นายวิรชั  คงทน  (ต่อ)  นาน   รวมทัง้เครื่องยนตท์ีต่ดิมากบัเรอืยางดว้ยครบั  ต่อไปหน้า  2-2-
28   ปลดัเทศบาล   โครงการก่อสรา้งอาคาร  ค.ส.ล.  ลานอนุบาลหน้าอาคารเรยีน  
1               

ร.ร.  เทศบาล  2  วดัเสนา ฯ  ขอแกไ้ขงบประมาณจาก  50,000  บาท  
เป็น  250,000  บาท  สรุปโครงการทีข่อเพิม่เตมิหรอืแก้ไข  คอื 

 1.  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคุณภาพชวีติ  เพิม่เตมิ  10  โครงการ  ขอ
แกไ้ข 

 งบประมาณ  2  โครงการ  รวม  12  โครงการ  งบประมาณ  9,290,000  
บาท 
2.  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาองคก์รและบุคลากรภาครฐัสูก่ารบรหิารจดัการ
ทีด่ ี เพิม่เตมิ  54  โครงการ  ขอแกไ้ขงบประมาณ  1 โครงการ  รวม  
55  โครงการ  งบประมาณ  11,998,289  บาท 

                                                       3. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการสง่เสรมิพฒันาประชาธปิไตย
และกระบวนการ 

                                                        ประชาสงัคม  เพิม่เตมิ  1  โครงการ  งบประมาณ  
100,000  บาท 

                                                        รวมทัง้สิน้  68  โครงการ  งบประมาณ  21,388,289  บาท 
 สรุป  คอื  เทศบาลต าบลหนองแคจดัท าแผนพฒันาเทศบาลต าบลหนอง

แค 
  สามปี  (พ.ศ.  2550 – 2552)  เพิม่เตมิ  ฉบบัที ่ 1  เพือ่โครงการทีม่ี

ความ  จ าเป็นเร่งด่วนสามารถปฏบิตังิานไดร้วดเรว็  ถา้มงีบประมาณ
เกนิรายรบัทีต่ ัง้ไว ้ จะจดัท างบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิต่อไปครบั  
ขอบคุณครบั 

 
นายสุนทร  เขม็นาค  ไม่ทราบว่ามที่านใดจะเสนอความคดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิไหม
นายกเทศมนตรี   ครบั  (ไม่ม)ี   ถา้ไม่ม ี ผมขอความเหน็ชอบแผนพฒันาเทศบาล
ต าบล 

หนองแคสามปี  (พ.ศ.2550 – 2552)  เพิม่เตมิ  ฉบบัที ่ 1  ถา้เหน็ชอบ  
โปรดยกมอืขึน้ครบั  
 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบแผนพฒันาเทศบาลต าบลหนองแคสามปี                
(พ.ศ.2550 – 2552)  เพิม่เตมิ  ฉบบัที ่ 1 เป็นเอกฉนัท์ 



 
 ระเบียบวาระท่ี  5  เร่ือง  รายงานผลการติดตามและประเมินผล

แผนพฒันาเทศบาลต าบลหนองแค  ปี  2549 
 
นายสุนทร  เขม็นาค ต่อไปเป็นระเบยีบวาระที ่ 5  เรื่อง  รายงานผลการตดิตามและ

ประเมนิผล 
นายกเทศมนตรี แผนพฒันาเทศบาลต าบลหนองแค  ปี  2549  ขอเชญิปลดัเทศบาลครบั 
 
 

- 8 - 
 

นายวิรชั  คงทน เรยีนคณะกรรมการพฒันาเทศบาล ฯ  สบืเนื่องจากระเบยีบกระทรวง 
ปลดัเทศบาล มหาดไทย  ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ฯ  หมวด  6  ขอ้  29  และขอ้  30   ก าหนดใหค้ณะกรรมการ
ตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา  ด าเนินการรายงานผลและเสนอ
ความเหน็ซึง่ไดจ้ากการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาต่อผูบ้รหิาร
ทอ้งถิน่  เพือ่ให ้     ผูบ้รหิารทอ้งถิน่เสนอต่อสภาเทศบาล   
คณะกรรมการพฒันาเทศบาล  อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้  ภายในเดอืน
ธนัวาคมของทุกปี  ขอให ้ ทุกท่านเปิดดูเอกสารเล่มสเีหลอืงจะเป็นการ
ตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา ฯ  ปี  2549  ประกอบดว้ย  สว่นที ่ 
1  บทน า  สว่นที ่ 2  ผลการ    ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัติาม
แผนพฒันาฯ  และแผนฉบบัเพิม่เตมิ  ต่อไปหน้า  2 – 5  สรุปการ
ตดิตามประเมนิผลการปฏบิตัติามแผน ฯ  คอื  จ านวน โครงการที่
ด าเนินการจรงิ  202  โครงการ  จ านวนงบประมาณทีด่ าเนินการจรงิ  
66,138,250.58  บาท  และหน้า  2 – 8  ถงึ  หน้า  2 – 23  เป็น        
รายละเอยีดโครงการทีด่ าเนินการจรงิ  ซึง่คณะกรรมการตดิตามและ
ประเมนิผลฯ  ไดเ้สนอความเหน็เกีย่วกบัการจดัท าแผนพฒันาเทศบาลฯ
สามปีโดยรวม  (ทุกยุทธศาสตร)์  มผีลการด าเนินงานตามแผนพฒันาฯ    
อยู่ในเกณฑท์ีด่ ี มปัีญหาอุปสรรคไม่มากนกั  มเีพยีงบางโครงการ  เช่น 

 1.  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นคมนาคม  โครงการก่อสรา้งขยายผวิ
จราจรถนนระพพีฒัน์ฝัง่ซ้าย  บรเิวณแยกถนนเทศบาล 3 ถงึแยกถนน
ระพพีฒัน์ซอย  4   และโครงการปรบัปรุงก่อสรา้งขยายผวิจราจรถนนระ
พพีฒัน์      ฝัง่ซา้ยซอย 4 ถงึสุดเขตเทศบาล  เป็นโครงการทีไ่ดร้บั
จดัสรรงบประมาณ   เรยีบรอ้ยแลว้แต่อยู่ระหว่างหาสถานทีใ่หพ้อ่คา้
บรเิวณตลาดคลองสบิสามขายสนิคา้  ณ  สถานทีแ่ห่งใหม่  ตลอดแนว
ถนนดงักล่าวจะตอ้งยา้ยเสา  ไฟฟ้า  สายโทรศพัท ์ ท่อประปา  มกีาร
สรา้งสิง่ปลูกสรา้งและวางของ    รุกล ้าตลอดเสน้ทางทีจ่ะท าการก่อสรา้ง  



และช่วงถนนระพพีฒัน์ฝัง่ซ้ายซอย 4 ถงึสุดเขตเทศบาล  อยู่ระหว่างขอ
อนุญาตชลประทานและราชพสัดุ 

 2.  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคม  โครงการควบคุมและป้องกนัโรค
พษิสุนขับา้  ไดด้ าเนินการใหบ้รกิารฉีดวคัซนีป้องกนัโรคพษิสุนขับา้ใน
เขตเทศบาลเป็นประจ าทุกปี  แต่กย็งัมสีุนขัจรจดัอกีเป็นจ านวนมากทีไ่ม่
ม ี    เจา้ของและไม่ไดร้บัการฉีดวคัซนีอย่างทัว่ถงึ 
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นายวิรชั  คงทน  (ต่อ) 3. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาสงัคม  โครงการสงเคราะหค์นชรา  ผูพ้กิาร          
ปลดัเทศบาล ผูป่้วยเอดส ์ และผูย้ากไร ้ จะมปัีญหาในเรื่องการคดัสรรผูส้งูอายุทีจ่ะ

ไดร้บัเงนิสงเคราะห ์ เนื่องจากในเขตเทศบาลมผีูส้งูอายุเป็นจ านวนมาก
และ     

 งบประมาณไม่เพยีงพอ  จงึน าผลการรายงานการตดิตามฯ  และ
ความเหน็ 

 เสนอต่อคณะกรรมการพฒันาเทศบาล  เพือ่ทราบครบั  ขอบคุณครบั 
 
นายสุนทร  เขม็นาค ผมขอเรยีนทีป่ระชุมเรื่องการขยายถนนระพพีฒัน์ฝัง่ซา้ย  ตอนน้ีได้ 
นายกเทศบาล ประสานงานไฟฟ้า  ประปา  โทรศพัท ์ ช่วงแรกผูร้บัเหมาก าลงัจะเริม่     

ก่อสรา้ง  ผมขอชมรา้นเจ๊บกัหลทีีเ่ป็นตวัอย่างทีด่ใีนการยา้ยสิง่ของปรบั  
ภูมทิศัน์บรเิวณทีจ่ะก่อสรา้งถนน  การหาสถานทีข่ายของใหพ้อ่คา้แม่คา้
บรเิวณตลาดคลองสบิสาม  อยู่ระหว่างประสานงานกบัโรงสเีก่าทีร่ ือ้ถา้
ไดท้ีบ่รเิวณดงักล่าว  ประชาชนจะไดร้บัความสะดวกมากขึน้ครบั ไม่
ทราบว่ามที่านใดจะเสนอความคดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะไหมครบั  (ไม่ม)ี  
ถา้ไม่ม ี ผมขอต่อไปตามระเบยีบวาระนะครบั 

 
 ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 
 
นายสุนทร  เขม็นาค ระเบยีบวาระที ่ 6  เรื่องอื่นๆ  ไม่ทราบว่ามที่านใดจะเสนอความคดิเหน็ 
นายกเทศมนตรี หรอืขอ้เสนอแนะไหมครบั  เชญิครบั 
 
นายสมศกัด์ิ  ตระกลูโชคชยั  ผมอยากใหเ้ทศบาลลา้งท่อระบายน ้าบรเิวณตลาดสดเทศบาลสง่กลิน่

เหมน็ 
ผู้ช่วยหวัหน้าท่ีท าการไปรษณีย ์ มากโดยเฉพาะบรเิวณทีจ่อดรถดา้นหน้าครบั 
 



นายสุนทร  เขม็นาค ผมขอใหก้องสาธารณสุข ฯ  ท าหนงัสอืยมืรถดดูสิง่โสโครก  และฉีดลา้ง 
นายกเทศมนตรี ท่อระบายน ้า  ของเทศบาลเมอืงสระบุร ี เพือ่ใหส้ามารถลา้งท่อระบาย

น ้าไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพครบั  ไม่ทราบว่ามที่านใดจะเสนอแนะว่าอกี
ไหมครบั  (ไม่ม)ี  ถา้ไม่ม ี ผมขอขอบคุณคณะกรรมการพฒันาเทศบาล  
หวัหน้า 
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นายสุนทร  เขม็นาค  (ต่อ) สว่นการบรหิารงานเทศบาล  และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน  ทีส่ละเวลา 
นายกเทศมนตรี ร่วมประชุมในวนัน้ี  ผมขอปิดประชุมครบั 
 
ปิดประชุม เวลา  15.00  น. 
 
 
  (ลงชื่อ).......................................ผูจ้ดรายงานการประชุม 
  (นายสมโภช  สุขโชต)ิ 
             เจา้หน้าทีว่เิคราะห ์ฯ  3 
 
 
 (ลงชื่อ).......................................ผูต้รวจรายงานการประชุม 
  (นางศริจิติ  คงสมบูรณ์) 
    หวัหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ   
 
 
 (ลงชื่อ).......................................ผูต้รวจรายงานการประชุม 
       (นายวริชั  คงทน) 
                                                    ปลดัเทศบาลต าบลหนองแค 
 
 



 

บนัทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งานวเิคราะหน์โยบายและแผน  กองวชิาการและแผนงาน 
ท่ี    121/2561                     วนัที ่  1  พฤศจกิายน   2561 
เร่ือง  ขออนุมตัแิผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลหนองแค  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………................. 
เรียน   ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
 

เร่ืองเดิม  
นายกเทศมนตรตี าบลหนองแค  ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

พ.ศ. 2562 ซึง่ไดร้บัความเหน็ชอบจากสภาเทศบาลต าบลหนองแคและอนุมตัโิดยผูว้่าราชการจงัหวดัสระบุร ี
ตามประกาศเทศบาลต าบลหนองแค  เรื่องประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 ลงวนัที่ 1 
ตุลาคม 2561                                               

ข้อเทจ็จริง 
คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้จดัท าร่างแผนการด าเนินงาน

ประจ าปีงบประมาณ 2562 และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ได้ให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครัง้ที ่ 2/2561  เมื่อวนัที ่ 31  ตุลาคม 2561 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิน่  
พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิม่เตมิ ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2559 ขอ้ 26 การจดัท าแผนการด าเนินงานใหจ้ดัท าตามระเบยีบ
นี้  โดยมขีัน้ตอนด าเนินการดงันี้ 

     (1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพฒันาท้องถิน่รวบรวมแผนงาน โครงการ
พฒันา 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  หน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมภิาค  รฐัวสิาหกจิ และหน่วยงาน
อื่นๆ  ที่ด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงา นเสนอ
คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่ 
       (2)  คณะกรรมการพฒันาท้องถิน่พจิารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บรหิาร
ทอ้งถิน่ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทัง้นี้ใหปิ้ดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสบิหา้วนันับแต่วนัที่
ประกาศเพือ่ใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่ทราบโดยทัว่กนัและตอ้งปิดประกาศไวอ้ย่างน้อยสามสบิวนั 
  2.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิม่เตมิฉบบัที่  2  พ.ศ. 2559 ขอ้ 27 แผนการด าเนินงานให้จดัท าเสรจ็ภายใน
สามสบิวนันับแต่วนัที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิม่เติม  งบประมาณ



จากเงนิสะสม หรอืไดร้บัแจ้งแผนงาน/ โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค  รฐัวสิาหกจิ
หรอืหน่วยงานอื่นๆ ทีต่อ้งด าเนินการในพืน้ทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในปีงบประมาณนัน้ การขยายเวลา
และการจดัท าและการแกไ้ขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 
 
 
 

../ขอ้เสนอแนะ 
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  ข้อเสนอแนะ 
  เพื่อให้การจดัท าแผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหนองแค เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสอืสัง่การต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เหน็ควรด าเนินการประกาศใชแ้ผนการด าเนินงาน 
รวมทัง้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสบิหา้วนันับแต่วนัทีป่ระกาศเพื่อใหป้ระชาชนทราบโดยทัว่กนั 
และตอ้ง                 ปิดประกาศไวอ้ย่างน้อยสามสบิวนั และน าเขา้ศูนยข์อ้มลูขา่วสารของทางราชการ และ
เวบ็ไซตข์องทางเทศบาลต าบลหนองแคต่อไป 
 

 จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณาอนุมตัติ่อไป 
 
 
 
 

(นางสาวบุณยวรี ์ ศรจีนัทรท์พิย)์ 
นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน ช านาญการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประกาศเทศบาลต าบลหนองแค 

เรื่อง  แผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลหนองแค  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
******************** 

 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2559 ขอ้ 26 (2) คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่พจิารณา
ร่างแผนด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทัง้นี้ ให้ปิดประกาศ
แผนการด าเนินงานภายในสบิหา้วนัวนัแต่วนัทีป่ระกาศเพือ่ใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่ทราบโดยทัว่กนั  และตอ้ง
ปิดประกาศไวอ้ย่างน้อยสามสบิวนั 

  บดันี้เทศบาลต าบลหนองแค  ขอประกาศใชแ้ผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหนองแค  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพื่อน าไปปฏบิตัแิละใช้เป็นแนวทางในการปฏบิตังิานเทศบาลให้เป็นไป
ตามหว้งระยะเวลาทีก่ าหนด   

  จงึประกาศมาใหท้ราบโดยทัว่กนั 

   ประกาศ  ณ  วนัที ่  31   เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. 2561 

 

 

(นายสุนทร  เขม็นาค) 
นายกเทศมนตรตี าบลหนองแค 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บนัทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งานวเิคราะหน์โยบายและแผน  กองวชิาการและแผนงาน 
ท่ี  123 /2561                      วนัที ่  5  พฤศจกิายน  2561 
เร่ือง  ขอส่งส าเนาแผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลหนองแค  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………................ 
เรียน   รองปลดัเทศบาล  ,  ผู้อ านวยการกองทุกกอง , หวัหน้าส านักปลดัเทศบาล , ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา     หวัหน้าฝ่ายและหวัหน้างานทุกงาน 

 
 

  ตามทีเ่ทศบาลต าบลหนองแค  ไดด้ าเนินการจดัท าแผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลหนอง
แค  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 เสนอคณะกรรมการพฒันาเทศบาลพิจารณา  แล้วเสนอผู้บรหิาร
ทอ้งถิน่ประกาศใชเ้ป็นแผนการด าเนินงานเรยีบรอ้ยแลว้ นัน้ 

  งานวเิคราะห์ฯ กองวชิาการและแผนงาน  ขอส่งส าเนาแผนการด าเนินงานเทศบาลต าบล        
หนองแค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แนบมาพรอ้มหนังสอืฉบบันี้  เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏบิตังิาน
ต่อไป 

  จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ 

 

 

 
(นายพสิทิธิ ์ วงศป์ระเสรฐิ) 



ปลดัเทศบาลต าบลหนองแค 



 
 
ที ่สบ  52106/                                                 ส ำนกังำนเทศบำลต ำบลหนองแค 
                      ถนนระพพีฒัน์ฝัง่ซำ้ย สบ 18140 
    

              พฤศจกิำยน  2561  
 

เรื่อง   ขอสง่แผนกำรด ำเนินงำนเทศบำลต ำบลหนองแค  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562 

เรยีน  นำยอ ำเภอหนองแค     

สิง่ทีส่ง่มำดว้ย     1.แผนกำรด ำเนินงำนเทศบำลต ำบลหนองแค   
                         ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562                    จ ำนวน    2 ชุด 
  2.ประกำศแผนกำรด ำเนินงำน  
     ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562    จ ำนวน    2 ชุด 
 

  ตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจดัท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิม่เตมิ ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2559 ขอ้ 12  ให้ยกเลกิควำมในขอ้ 27 ของระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยกำรจดัท ำแผนพฒันำขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 และใหใ้ช้
ขอ้ควำมต่อไปนี้แทน  ขอ้ 27  แผนกำรด ำเนินงำนให้จดัท ำให้แล้วเสรจ็ภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัที่
ประกำศใช้งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  งบประมำณรำยจ่ำยเพิม่เตมิ งบประมำณจำกเงนิสะสม  หรอื
ได้รบัแจ้งแผนงำนและโครงกำรจำกหน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค  รฐัวิสำหกิจ  หรือ
หน่วยงำนอื่นๆ      ทีต่อ้งด ำเนินกำรในพืน้ทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในปีงบประมำณ นัน้  

  เทศบำลต ำบลหนองแค  ขอส่งแผนกำรด ำเนินงำนเทศบำลต ำบลหนองแค  ประจ ำปี
งบประมำณ  พ.ศ. 2562  แนบมำพรอ้มหนงัสอืฉบบัน้ีดว้ยแลว้ 

  จงึเรยีนมำเพือ่โปรดทรำบและพจิำรณำด ำเนินกำรต่อไป 

ขอแสดงควำมนับถอื 

 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
กองวชิำกำรและแผนงำน 
งำนวเิครำะหน์โยบำยและแผน    
โทร.0-3637-1334 ต่อ 123   



ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่………………………………………………………………….

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่………………………………………………………………………………

ยทุธศาสตรท์ ี ่…………………………………………………………………………….

   แผนงาน……………………………………………………………

ประเภท งบประมาณสถานที่ หนว่ยงาน

ครภุณัฑ์ รายละเอยีดของครภุณัฑ์ (บาท) ด าเนนิการรบัผดิชอบหลกั
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บญัชคีรภุณัฑ/์งบประมาณ
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ…………………

เทศบาลต าบลหนองแค

ทึ่ ครภุณัฑ์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02/1



แบบตรวจเอกสารการจดัท าแผนการด าเนินงาน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าแผนพฒันา 

ขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2561 
 

รายการ มี ไม่
มี 

วนั เดือน ปี 

1. บนัทกึขอ้ความแจง้ส านกั/กองจดัท าแผนการด าเนินงาน    
2. บนัทกึขอ้ความจากส านกั/กองต่างๆ จดัสง่แผนการด าเนินงาน    
3. คณะกรรมการสนบัสนุนฯ จดัท าร่างแผนการด าเนินงาน    
    - บนัทกึขอ้ความขออนุมตัจิดัประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนฯ    
    - หนงัสอืเชญิประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ    
    - ระเบยีบวาระการประชุมฯ    
    - ลายมอืชื่อผูเ้ขา้ร่วมประชุม    
    - รายงานการประชุม    
4. คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่ฯ พจิารณาร่างแผนการด าเนินงาน    
    - บนัทกึขอ้ความอนุมตัจิดัประชุมคณะกรรมการพฒันาฯ    
    - หนงัสอืเชญิประชุมคณะกรรมการพฒันาฯ    
    - ระเบยีบวาระการประชุมฯ    
    - ลายมอืชื่อผูเ้ขา้ร่วมประชุมฯ    
    - รายงานการประชุม    
    - บนัทกึขอ้ความคณะกรรมการพฒันาฯ เหน็ชอบและอนุมตัสิง่ให้
ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ประกาศใชต้่อไป 

   

5. ผูบ้รหิารทอ้งถิน่พจิารณาอนุมตัริ่างแผนพฒันาฯ    
    - บนัทกึขอ้ความสรุปผลการประชุม    
    - ประกาศใชแ้ผนพฒันาฯ    
6. ปิดประกาศภายใน 15 วนั    
    - บนัทกึขอ้ความแจง้งานประชาสมัพนัธปิ์ดประกาศ    

 


