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หลักการและเหตุผล 

  ด้วยงานฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ
ตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ให้ปรับปรุงเสาส่งสัญญาณวิทยุระบบกระจายเสียงไร้สายของเทศบาลต าบลบ้านต๊ า 
เนื่องจากเสาอันเดิมช ารุดเสียหายจากเหตุวาตภัยเมื่อประมาณเดือน มีนาคม 2565 ที่ผ่านมาท าให้เสาส่งสัญญาณวิทยุ
ช ารุดเสียหาย ใช้งานไม่ได้ ท าให้งานประชาสัมพันธ์ต้องหยุดการกระจายเสียงข่าวสารงานประชาสัมพันธ์ต่างๆของ
เทศบาลและแจ้งข่าวสารของหน่วยงานอื่นๆ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ด าเนินการตรวจสอบรายละเอียด
โครงการต่างๆในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านต๊ า (พ.ศ.2561-2565) เรียบร้อยแล้วมีโครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซม หอกระจายข่าวประจ าต าบลและหมู่บ้าน ในแผนปี (พ.ศ. 2561-2565) จริงงบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนปี 
2565 จ านวน 200,000 บาท  เพ่ือให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่เกิดข้ึนจริงตามสภาพพ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง และให้
สอดคล้องกับลักษณะปริมาณงาน ตามหลักวิชาการช่าง และเพ่ือให้ถูกต้องตรงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 10 ให้
เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ 22/1และข้อ 22/2 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็น
อ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับ
โครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่น และเม่ือแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจส าคัญในการปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถิ่น  และการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะต้องมีแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบ  เป็นตัวก าหนดทิศทางในการบริหาร ถ้าหากไม่มีแผนพัฒนา ท้องถิ่นก็จะท าให้การ
พัฒนาไม่ถึงจุดมุ่งหมาย ไร้ทิศทาง  ดังนั้น เทศบาลต าบลบ้านต๊ า  จึงได้ ด าเนินการเปลี่ยนแปลงแผน พัฒนาท้องถิ่น        
(พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 9/2565 ของเทศบาลต าบลบ้านต๊ า  ขึ้นมาอีกฉบับหนึ่ง เพ่ือให้ถูกต้องตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  และเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและการบริหารงานของท้องถิ่น 

  เทศบาลต าบลบ้านต๊ า จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 9/2565 ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในแนวทางการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและสนองตอบต่อปัญหาความ
ต้องการประชาชนต าบลบ้านต๊ า และของประเทศชาติต่อไป 
 

 
 

        คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  
        เทศบาลต าบลบา้นต๊ า  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  9/2565 

ล๊า 
ดับ 

รายละเอียดใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) 

(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) 

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 

เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 

1 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม หอกระจายข่าว
ประจ าต าบลและหมู่บ้าน 
 
- เป้าหมาย ปรับปรุง/ซ่อมแซม หอกระจายข่าว
ประจ าต าบลและหมู่บ้าน 
- งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2562 
 ตั้งไว้ 100,000  บาท 
- งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2563-2565 
 ตั้งไว้ 200,000  บาท 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) 
 พ.ศ. 2565  หน้า 113  รายการที่ 8 

 โครงการจัดซื้อเสาส่งสถานีวิทยุพร้อม
อุปกรณ์และติดตั้ง ระบบกระจายข่าวของ
เทศบาลต าบลบ้านต๊ า 
-  เป้าหมาย จัดซื้อเสาส่งสถานีวิทยุ และ
อุปกรณ์พร้อมติดตั้ง 
- งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ตั้งไว้  96,000  บาท 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2565 
 

1. เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร
งานประชาสัมพันธ์ต่างๆตามปกต ิ
2. เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงตาม
สภาพพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
3. เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะปริมาณงาน
ตามหลักวิชาการช่าง และงบประมาณ 
4. เพื่อจะท าการแก้ไขในปีงบประมาณ 
2565 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1   
ด้านส่งเสริมการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล 

แผนงาน บริหารงาน
ทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า 
(พ.ศ. 2561-2565 ) 

เพิ่มเติมครั้งที่   9/2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า 

อ๊าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 
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หลักการและเหตุผล 
 

  ด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัด ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการตามนโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่นให้ส ารวจวัสดุ ครุภัณฑ์ที่เอาไว้ใช้บริการประชาชนต าบลบ้านต๊ า เวลาเกิดเหตุสาธารณภัยต่างๆ ในพื้นที่
ภายในต าบล เพื่อจะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต าบลบ้านต๊ า และกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ       
ได้ด าเนินการตรวจสอบรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ปรากฏว่าไม่มีรายละเอียดวัสดุ ครภัณฑ์
เหล่านี้ปรากฏในแผนเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและการบริหารงานของท้องถิ่น จึงขอบรรจุโครงการ
เหล่านี้ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ถูกต้องตรงตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 2561  ข้อ  22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน      
การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน คือ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว 
ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้   

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจส าคัญในการปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถิ่น  และการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะต้องมีแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบ  เป็นตัวก าหนดทิศทางในการบริหาร ถ้าหากไม่มีแผนพัฒนา ท้องถิ่นก็จะท าให้การ
พัฒนาไม่ถึงจุดมุ่งหมาย  ไร้ทิศทาง   ดังนั้น คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านต๊ า  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมฉบับที่ 9/2565  ของเทศบาลต าบลบ้านต๊ าขึ้น  ขึ้นมาอีกฉบับหนึ่ง เพ่ือเป็นกรอบในการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านต๊ า  ให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์ และนโยบายของรัฐบาลเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านต๊ า จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น                  
(พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมฉบับที่ 9/2565   ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในแนวทางการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และสนองตอบต่อปัญหาความต้องการประชาชนต าบลบ้านต๊ า และของประเทศชาติต่อไป 

 

 
 

           กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
          เทศบาลต าบลบา้นต๊ า  
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                         แบบ ผ. 03 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่  9/2565 

 
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
1 การรักษาความ

สงบภายใน 
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อใช้บริการ
ประชาชนในงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

ป้ายสามเหลี่ยม หยุด
ตรวจ จราจรแบบมี
ล้อมเลื่อน จ านวน 6 
ป้ายๆละ 10,000 บาท 

    60,000 ส านักปลัด 

2 การรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อใช้บริการ
ประชาชนในงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

กรวยจราจร ขนาด 70 
ซม. จ านวน 65 อันๆ
ละ 550 บาท 

    35,750 ส านักปลัด 

3 การรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อใช้บริการ
ประชาชนในงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด
แผ่นบังคับโซ่ ขนาด 
16 นิ้ว จ านวน 1 
เครื่อง 

    17,000 ส านักปลัด 

4 การรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อใช้บริการ
ประชาชนในงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด
บาร์ 25 นิ้ว จ านวน 1 
เครื่อง 

    35,000 ส านักปลัด 

 

 



-3- 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่  9/2565 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

5 การรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

เพื่อใช้บริการ
ประชาชนในงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

เครื่องวัดความดัน Omron 
HEM 7156 จ านวน 1 อัน 

    2,900 ส านักปลัด 

6 การรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

เพื่อใช้บริการ
ประชาชนในงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด 
Beurer   
รุ่น PO30  จ านวน 1 อัน 

    2,500 ส านักปลัด 

7 การรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อใช้บริการ
ประชาชนในงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

สายส่งน้ าดับเพลิงชนิดผ้าใบ 
Fire Hose (RED) ขนาด 1.5 
นิ้ว ยาว 20 เมตรพร้อมข้อต่อ
สวมเร็ว ทองเหลือง ขนาด 
2.5 นิ้วX1.5  นิ้ว จ านวน 2 
เส้นๆละ 8,000 บาท 

    16,000 ส านักปลัด 

8 การรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อใช้บริการ
ประชาชนในงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

สายส่งน้ าดับเพลิงผ้าใบ ผ้าใบ 
Fire Hose (RED) ขนาด 2.5 
นิ้ว ยาว 20 เมตรพร้อมข้อต่อ
สวมเร็ว ทองเหลือง ขนาด 
2.5 นิ้วX2.5  นิ้ว จ านวน 2 
เส้นๆละ 9,000 บาท 

    18,000 ส านักปลัด 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่  9/2565 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

9 การรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อใช้บริการ
ประชาชนในงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

อุปกรณ์ดับเพลิง หัวฉีดปรับ
ฝอยขนาด 2.5” ทองเหลือง
ชุบโครเมียม เกลียวหมุน 
จ านวน 2 หัวๆละ 2,600 บาท 

    5,200 ส านักปลัด 

10 การรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อใช้บริการ
ประชาชนในงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

สลิงไส้เหล็ก ขนาด 6 หุน ยาว 
12 เมตร ถักหัว 2 ข้าง พร้อมส
เก็น 2 ตัว จ านวน 1 อัน 

    2,800 ส านักปลัด 

11 สาธารณสุข ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เพื่อใช้เก็บวัคซีน
โรคพิษสุนัขบ้า 

ตู้เย็นขนาด  5 คิวบิกฟุต 
จ านวน 1 ตู้  

    6,400 ส านักปลัด 

 


