
 

โครงการที ่      18 /2556 

ช่ือโครงการ การจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาและการจดัท าแผนพฒันาสามปี  

1.หลกัการและเหตุผล   

 ตามที่เทศบาลต าบลปัว ไดจ้ดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันา ประจ าปี 2552-2556 เพือ่เป็นกรอบแนว
ทางการพฒันาในหว้งระยะเวลา  5  ปี และไดจ้ดัท าแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2556-2558 เพือ่ใชเ้ป็นกรอบในการ
จดัท างบประมาณรายจ่าย นั้น 

 เน่ืองจากสภาพทางเศรษฐกิจและสงัคมที่มีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา  ยทุธศาสตร์การพฒันาจึงตอ้ง
มีการปรับปรุงแนวทางในการพฒันาเพือ่ใหส้ามารถตอบสนองต่อการแกไ้ขปัญหาความตอ้งการของประชาชน 
และเพื่อให้มีความสอดคล้องกับการพฒันาตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  การพฒันาตาม
ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั  การพฒันาตามยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขต
จงัหวดัน่าน นโยบายผูบ้ริหารเทศบาลต าบลปัว  เพือ่ใชเ้ป็นกรอบในการจดัท าแผนพฒันาสามปี ต่อไป 

 ดงันั้น  เพือ่ให้เทศบาลมีแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม  ที่สอดคลอ้งกบัการพฒันาในสภาวะปัจจุบนั
และเป็นยุทธศาสตร์ในการก าหนดแนวทางการด าเนินงานและเป็นกรอบในการจดัท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  จึงไดจ้ดัท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันา ประจ าปี 2557-2560  และ
แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2557-2559  ขึ้น 

2.  วตัถุประสงค์ 

 1. แผนยทุธศาสตร์การพฒันา 
     1.1  เพือ่เป็นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของเทศบาลในหว้งระยะเวลา 4 ปี (2557-2560)  
     1.2  เพือ่เป็นการก าหนดกรอบยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาเทศบาล  
 2. แผนพฒันาสามปี  

    2.1  เพือ่ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการก าหนดแนวทางการด าเนินงานของเทศบาลในหว้งระยะสามปี 
     2.2  เพือ่ใชเ้ป็นกรอบในการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2557 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

3.  เป้าหมาย 

 1.  แผนยทุธศาสตร์การพฒันา ประจ าปี  2557-2560  จ  านวน  60  เล่ม 
 2.  แผนพฒันาสามปี  พ.ศ. 2557 – 2559   จ  านวน   60  เล่ม 

 

เทศบาลต าบลปัว                                  จังหวดัน่าน 
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4.  วธีิด าเนินการ 

 1.  แผนยทุธศาสตร์การพฒันา 
    1.1 เก็บรวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูล จากยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ ยทุธศาสตร์การพฒันา
จงัหวดัน่าน ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัน่าน สภาพปัญหาและความ
ตอ้งการของชุมชนในเขตเทศบาล นโยบายผูบ้ริหารเทศบาลต าบลปัว 
      1.2  ก าหนดยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาเทศบาลต าบลปัว 

   1.3  เสนอร่างแผนยทุธศาสตร์การพฒันาต่อคณะกรรมการพฒันาเทศบาลเพือ่พจิารณา 
1.4  เสนอร่างแผนยทุธศาสตร์การพฒันาต่อนายกเทศมนตรี เพือ่พจิารณาอนุมตัิและประกาศใชเ้ป็น

แผนยทุธศาสตร์ 2557-2560 ต่อไป 

2.  แผนพฒันาสามปี  

   2.1  เก็บรวบรวมขอ้มูล  จากประชาคมเมืองและแผนชุมชน 
2.2  วเิคราะห์ขอ้มูลและก าหนดประเด็นหลกัและแนวทางการพฒันาตลอดจนปัญหาความตอ้งการ

ของชุมชน 

2.3  รวบรวมประเด็นหลกัการพฒันา  แนวทางการและปัญหาความตอ้งการของชุมชนมาจดัท าเป็น
ร่างแผนพฒันาสามปี 

    2.4  เสนอร่างแผนพฒันาสามปีต่อคณะกรรมการพฒันาเทศบาล  เพือ่พจิารณา 
     2.5  เสนอร่างแผนพฒันาสามปีต่อนายกเทศมนตรี   เพือ่พจิารณาอนุมติัและประกาศใชเ้ป็น 

แผนพฒันาสามปี  พ.ศ. 2557 - 2559 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ 

  เดือนมกราคม  -  มิถุนายน  2556 

6.  สถานทีด่ าเนินการ 

  ส านกังานเทศบาลต าบลปัว 

7.  หน่วยงานผู้รับผดิชอบโครงการ 

  กองวชิาการและแผนงาน 
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8.  งบประมาณ      จ านวน   15,000  บาท 

 โดยจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556    ตามประมาณการใชจ่้ายดงัน้ี 

  1.  ค่าวสัดุอุปกรณ์ 
   - กระดาษ  เอ 4                25   ริม ๆละ    125   บาท           เป็นเงิน   3,125    บาท     
   - กระดาษปกแขง็  เอ 4       2   ริม ๆละ   120   บาท            เป็นเงิน      240    บาท    

- กระดาษแบงคสี์               1   ริม ๆละ   110   บาท             เป็นเงิน      110    บาท    
   - หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร    1    หลอดๆละ  2,900 บาท      เป็นเงิน   2,900    บาท  
   - คลิปด า                             5   โหล ๆละ  75    บาท        เป็นเงิน      375    บาท    

2.  คา่ใชส้อย  ค่าจา้งเหมาบริการ 
   - ค่าเขา้เล่ม  120   เล่ม ๆ ละ  35 บาท            เป็นเงิน    4,200   บาท    
   - ค่าอาหารกลางวนั       จ  านวน  45   คนๆละ 70 บาท เป็นเงิน    3,150   บาท 
      (ส าหรับการจดัประชุมผูแ้ทนประชาคมและผูเ้ก่ียวขอ้ง) 
                                         -ค่าอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม  จ  านวน 45 คนๆละ 20 บาท   เป็นเงิน    900      บาท                                                                       

                                                                                               รวมเป็นเงินทั้งส้ิน   15,000  บาท 

9.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.  แผนยทุธศาสตร์การพฒันา 
     1.1  เทศบาลต าบลปัว มีแผนยทุธศาสตร์การพฒันาเพือ่ก าหนดประเด็นหลกัการพฒันาเทศบาล 

ต าบลปัว ในหว้งระยะเวลา 4 ปี  (2557-2559) และเป็นแนวทางในการจดัท าแผนพฒันาสามปี 
 2.  แผนพฒันาสามปี 

   2.1  เทศบาลต าบลปัว  มีแผนพฒันาสามปีที่ก  าหนดแนวทางการด าเนินงานที่ชดัเจนขึ้น 

    2.2  เทศบาลต าบลปัว  มีแผนพฒันาสามปีเป็นกรอบในการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และงบ  
    ประมาณรายจ่ายเพิม่เติม   
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                  ลงช่ือ                                         ผูเ้ขียนโครงการ 
                                                       ( นางกลัยา          จนัเนย ) 
                                              เจา้หนา้ที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 

 

 

                                               ลงช่ือ                                         ผูเ้สนอโครงการ 
                                                     (นางสาวจุฑามาศ  ร่อนทอง) 
                                                     ผอ.กองวชิาการและแผนงาน 

 

 

                                                ลงช่ือ                                         ผูพ้จิารณาโครงการ 
                                                     (นายพจน์ปรีชา   เพชรแกมแกว้) 
                                                             ปลดัเทศบาลต าบลปัว 
 

   
                                                ลงช่ือ                                         ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
                                                             (นายฉตัรชยั     ธนามี) 
                                                        รองนายกเทศมนตรีต าบลปัว 
 

 

                                                ลงช่ือ                                         ผูอ้นุมตัิโครงการ 
                                                         (นายพลายชุมพล  อยูเ่อนก) 
                                                           นายกเทศมนตรีต าบลปัว 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

โครงการที ่      15 /2554 

ช่ือโครงการ การจดัท าแผนพฒันาสามปี  พ.ศ.  2555 - 2557 
1.หลกัการและเหตุผล   

 แผนพฒันาสามปี  เป็นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่สอดคลอ้งกบั
แผนยทุธศาสตร์การพฒันา     อนัมีลกัษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพฒันาที่จดัท  าขึ้น  
ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี   ซ่ึงมีความต่อเน่ืองและเป็นแผนกา้วหนา้ครอบคลุมระยะเวลาสามปี  โดยมีการ
ทบทวนเพือ่ปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 

 ดงันั้น  เพือ่ให้เทศบาลมีแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม  ที่สอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์การพฒันา  ใช้
ในการก าหนดแนวทางการด าเนินงานและเป็นกรอบในการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  หรืองบประมาณ
รายจ่ายเพิม่เติม  จึงไดจ้ดัท าแผนพฒันาสามปี  พ.ศ. 2555 - 2557 ขึ้น 

2.  วตัถุประสงค์ 

เทศบาลต าบลปัว                                  จังหวดัน่าน 
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 1.  เพือ่ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการก าหนดแนวทางการด าเนินงานของเทศบาลในหว้งระยะสามปี 

 2.  เพือ่ใชเ้ป็นกรอบในการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2555  และงบประมาณรายจ่ายเพิม่เติม 

3.  เป้าหมาย 

 แผนพฒันาสามปี  พ.ศ. 2555 – 2557   จ  านวน   70  เล่ม 

4.  วธีิด าเนินการ 

 1.  เก็บรวบรวมขอ้มูล  จากประชาคมเมืองและแผนชุมชน 
 2.  วิเคราะห์ขอ้มูลและก าหนดประเด็นหลกัและแนวทางการพฒันาตลอดจนปัญหาความตอ้งการของ  
                   ชุมชน 

 3.  รวบรวมประเด็นหลกัการพฒันา  แนวทางการและปัญหาความตอ้งการของชุมชนมาจดัท าเป็นร่าง 
                   แผนพฒันาสามปี 

 4.  เสนอร่างแผนพฒันาสามปีต่อคณะกรรมการพฒันาเทศบาล  เพือ่พจิารณา 
 5.  เสนอร่างแผนพฒันาสามปีต่อนายกเทศมนตรี   เพือ่พจิารณาอนุมติัและประกาศใชเ้ป็นแผนพฒันา  
                  สามปี  พ.ศ. 2555 - 2557 
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5.  ระยะเวลาด าเนินการ 

  เดือนกุมภาพนัธ ์ -  มิถุนายน  2554 

6.  สถานทีด่ าเนินการ 

  ส านกังานเทศบาลต าบลปัว 

7.  หน่วยงานผู้รับผดิชอบโครงการ 

  กองวชิาการและแผนงาน 

8.  งบประมาณ      จ านวน   9,200  บาท 

 โดยจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554    ตามประมาณการใชจ่้ายดงัน้ี 

  1.  ค่าวสัดุอุปกรณ์ 
   - กระดาษ  เอ 4                25   ริม ๆละ    125   บาท           เป็นเงิน   3,125    บาท     
   - กระดาษปกแขง็  เอ 4       2   ริม ๆละ   120   บาท            เป็นเงิน      240    บาท    



- กระดาษแบงคสี์               1   ริม ๆละ   110   บาท             เป็นเงิน      110    บาท    
   - หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร    1    หลอดๆละ  2,900 บาท      เป็นเงิน   2,900    บาท    
   - คลิปด า                             5   โหล ๆละ  75    บาท        เป็นเงิน      375    บาท    

2.  ค่าใชส้อย  ค่าจา้งเหมาบริการ 
   - ค่าเขา้เล่ม  70   เล่ม ๆ ละ  35 บาท            เป็นเงิน    2,450   บาท    

                                                                                               รวมเป็นเงินทั้งส้ิน   9,200  บาท 
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9.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.  เทศบาลต าบลปัว  มีแผนพฒันาสามปีที่ก  าหนดแนวทางการด าเนินงานที่ชดัเจนขึ้น 

 2.  เทศบาลต าบลปัว  มีแผนพฒันาสามปีเป็นกรอบในการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และงบ  
    ประมาณรายจ่ายเพิม่เติม   
 

 

 

                  ลงช่ือ                                         ผูเ้ขียนโครงการ 
                                                      (นางอารีรัตน์    ก าปนาท) 
                                              เจา้หนา้ที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5 

 

 

                                               ลงช่ือ                                         ผูเ้สนอโครงการ 
                                                    (นางสาวจุฑามาศ  ร่อนทอง) 
                                                        นกับริหารงานทัว่ไป  7 



 

 

                                                ลงช่ือ                                         ผูพ้จิารณาโครงการ 
                                                     (นายพจน์ปรีชา   เพชรแกมแกว้) 
                                                             ปลดัเทศบาลต าบลปัว 
 

   
                                                ลงช่ือ                                         ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
                                                          (นายสนัติ      สุทธหลวง) 
                                                        รองนายกเทศมนตรีต าบลปัว 
 

 

                                                ลงช่ือ                                         ผูอ้นุมตัิโครงการ 
                                                          (นายเพยีร        ปัญญาภู) 
                                                          นายกเทศมนตรีต าบลปัว 
 

 

โครงการจัดท าแผนพฒันาเทศบาลต าบลปัว 
อ าเภอปัว   จังหวดัน่าน 

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

1.  ช่ือโครงการ  การจดัท าแผนพฒันาสามปี  พ.ศ.  2554  -2556 

2.  หลักการและเหตุผล 

 แผนพฒันาสามปี  เป็นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่สอดคลอ้งกบั
แผนยทุธศาสตร์การพฒันา     อนัมีลกัษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพฒันาที่จดัท  าขึ้น  
ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี   ซ่ึงมีความต่อเน่ืองและเป็นแผนกา้วหนา้ครอบคลุมระยะเวลาสามปี  โดยมีการ
ทบทวนเพือ่ปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 

 ดงันั้น  เพือ่ให้เทศบาลมีแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม  ที่สอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์การพฒันา  ใช้
ในการก าหนดแนวทางการด าเนินงานและเป็นกรอบในการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  หรืองบประมาณ
รายจ่ายเพิม่เติม  จึงไดจ้ดัท าแผนพฒันาสามปี  พ.ศ. 2554 -2556 ขึ้น 

3.  วัตถุประสงค์ 



 1.  เพือ่ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการก าหนดแนวทางการด าเนินงานของเทศบาลในหว้งระยะสามปี 

 2.  เพือ่ใชเ้ป็นกรอบในการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2554  และงบประมาณรายจ่ายเพิม่เติม 

4.  เป้าหมาย 

 แผนพฒันาสามปี  พ.ศ. 2554 – 2556   จ  านวน   60  เล่ม 

5.  วิธีด าเนินการ 

 1.  เก็บรวบรวมขอ้มูล  โดยจดัประชุมประชาคมชุมชน 

 2.  วิเคราะห์ขอ้มูลและก าหนดประเด็นหลกัและแนวทางการพฒันาตลอดจนปัญหาความตอ้งการของ  
                   ชุมชน 

 3.  รวบรวมประเด็นหลกัการพฒันา  แนวทางการและปัญหาความตอ้งการของชุมชนมาจดัท าเป็นร่าง 
                   แผนพฒันาสามปี 

 4.  เสนอร่างแผนพฒันาสามปีต่อคณะกรรมการพฒันาเทศบาล  เพือ่พจิารณา 
 5.  เสนอร่างแผนพฒันาสามปีต่อนายกเทศมนตรี   เพือ่พจิารณาอนุมติัและประกาศใชเ้ป็นแผนพฒันา  
                  สามปี  พ.ศ. 2554 - 2556 
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6.  ระยะเวลาด าเนินการ 

  เดือนกุมภาพนัธ ์ -  มิถุนายน  2553 

7.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 

  กองวชิาการและแผนงาน 

8.  งบประมาณ      จ านวน   15,000   บาท 

 โดยจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553    ตามประมาณการใชจ่้ายดงัน้ี 

  1.  ค่าวสัดุอุปกรณ์ 
   - กระดาษสร้างแบบ        60    แผน่ๆละ  2.50  บาท  เป็นเงิน      150    บาท    
   - ปากกาเคมี คละสี          10    ดา้มๆละ    14   บาท    เป็นเงิน      140    บาท    
   - กระดาษ  เอ 4                20   ริม ๆละ    120   บาท           เป็นเงิน   2,400    บาท     
   - กระดาษปกแขง็  เอ 4       2   ริม ๆละ   100   บาท            เป็นเงิน      200    บาท    

- กระดาษแบงคสี์               1   ริม ๆละ   110   บาท             เป็นเงิน      110    บาท    



   - หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร    1    หลอดๆละ  2,000 บาท      เป็นเงิน   2,000    บาท    
   - คลิปด า                             5    โหล ๆละ  70    บาท        เป็นเงิน       350   บาท    

2.  ค่าใชส้อย  ค่าจา้งเหมาบริการ 
   - ค่าเขา้เล่ม  60   เล่ม ๆ ละ  30 บาท            เป็นเงิน      1,800  บาท    
   - ค่าอาหารกลางวนั      ส าหรับ   ผูบ้ริหาร    สมาชิกสภาเทศบาล     เจา้หนา้ที่ที่  
                                           เขา้ร่วมจดัเวทีประชาคมหมู่บา้น  จ  านวน  22 คนๆละ 25 บาท จ านวน 13 ม้ือ 
                                                                                                                                      เป็นเงิน      7,150   บาท 
                                         - ค่าจา้งท าป้าย                                                                เป็นเงิน         700   บาท 

                                                                                           รวมเป็นเงินทั้งส้ิน    15, 000   บาท 
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9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.  เทศบาลต าบลปัว  มีแผนพฒันาสามปีที่ก  าหนดแนวทางการด าเนินงานที่ชดัเจนขึ้น 

 2.  เทศบาลต าบลปัว  มีแผนพฒันาสามปีเป็นกรอบในการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และงบ  
    ประมาณรายจ่ายเพิม่เติม   
 

 

 

                  ลงช่ือ                                         ผูเ้ขียนโครงการ 
                                                      (นางอารีรัตน์    ก าปนาท) 
                                              เจา้หนา้ที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 

 

 

                                               ลงช่ือ                                         ผูเ้สนอโครงการ 
                                                    (นางสาวจุฑามาศ  ร่อนทอง) 
                                                        นกับริหารงานทัว่ไป  7 



 

 

                                                ลงช่ือ                                         ผูพ้จิารณาโครงการ 
                                                     (นายพจน์ปรีชา   เพชรแกมแกว้) 
                                                             ปลดัเทศบาลต าบลปัว 
 

   
                                                ลงช่ือ                                         ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
                                                          (นายสนัติ      สุทธหลวง) 
                                                        รองนายกเทศมนตรีต าบลปัว 
 

 

                                                ลงช่ือ                                         ผูอ้นุมตัิโครงการ 
                                                          (นายเพยีร        ปัญญาภู) 
                                                          นายกเทศมนตรีต าบลปัว 
 
 

โครงการจัดท าแผนพฒันาเทศบาลต าบลปัว 
อ าเภอปัว   จังหวดัน่าน 

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

1.  ช่ือโครงการ  การจดัท าแผนพฒันาสามปี  พ.ศ.  2553  -2555 

2.  หลักการและเหตุผล 

 แผนพฒันาสามปี  เป็นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่สอดคลอ้งกบั
แผนยทุธศาสตร์การพฒันา  อนัมีลกัษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพฒันาที่จดัท  าขึ้น  
ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซ่ึงมีความต่อเน่ืองและเป็นแผนกา้วหนา้ครอบคลุมระยะเวลาสามปี  โดยมีการ
ทบทวนเพือ่ปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 

 ดงันั้น  เพือ่ให้เทศบาลมีแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม  ที่สอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์การพฒันา  ใช้
ในการก าหนดแนวทางการด าเนินงานและเป็นกรอบในการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  หรืองบประมาณ
รายจ่ายเพิม่เติม  จึงไดจ้ดัท าแผนพฒันาสามปี  พ.ศ. 2553 -2555 ขึ้น 

3.  วัตถุประสงค์ 



 1.  เพือ่ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการก าหนดแนวทางการด าเนินงานของเทศบาลในหว้งระยะสามปี 

 2.  เพือ่ใชเ้ป็นกรอบในการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2553  และงบประมาณรายจ่ายเพิม่เติม 

4.  เป้าหมาย 

 แผนพฒันาสามปี  พ.ศ. 2553 – 2555   จ  านวน   60  เล่ม 

5.  วิธีด าเนินการ 

 1.  เก็บรวบรวมขอ้มูล  โดยจดัประชุมประชาคมชุมชน 

 2.  วิเคราะห์ขอ้มูลและก าหนดประเด็นหลกัและแนวทางการพฒันาตลอดจนปัญหาความตอ้งการของ  
                   ชุมชน 

 3.  รวบรวมประเด็นหลกัการพฒันา  แนวทางการและปัญหาความตอ้งการของชุมชนมาจดัท าเป็นร่าง 
                   แผนพฒันาสามปี 

 4.  เสนอร่างแผนพฒันาสามปีต่อคณะกรรมการพฒันาเทศบาล  เพือ่พจิารณา 
 5.  เสนอร่างแผนพฒันาสามปีต่อนายกเทศมนตรี   เพือ่พจิารณาอนุมตัิและประกาศใชเ้ป็นแผนพฒันา  
                  สามปี  พ.ศ. 2553 - 2555  
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6.  ระยะเวลาด าเนินการ 

  เดือนมีนาคม  -  มิถุนายน  2552 

7.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 

  กองวชิาการและแผนงาน 

8.  งบประมาณ      จ านวน   14,740  บาท 

 โดยจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552  ตามประมาณการใชจ่้ายดงัน้ี 

  1.  ค่าวสัดุอุปกรณ์ 

   - กระดาษสร้างแบบ        60    แผน่ๆละ  2.50  บาท  เป็นเงิน      150    บาท    
   - ปากกาเคมี คละสี          10    ดา้มๆละ   12  บาท    เป็นเงิน      120    บาท    
   - แฟ้มพลาสติก                15   แฟ้มๆละ    18  บาท  เป็นเงิน      270    บาท    
   - กระดาษ  เอ 4                 20  ริม ๆ ละ  120  บาท           เป็นเงิน   2,400    บาท     

   - กระดาษปกแขง็  เอ 4       3  ริม ๆ ละ  100   บาท           เป็นเงิน      300    บาท    



- กระดาษแบงคสี์               1  ริม ๆ ละ   90  บาท             เป็นเงิน        90    บาท    
   - หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร    1   หลอดๆละ  2,400 บาท      เป็นเงิน   2,400    บาท    
   - คลิปด า                             3   โหล ๆ ละ  70    บาท        เป็นเงิน       210   บาท    

2.  ค่าใชส้อย  ค่าจา้งเหมาบริการ 
   - ค่าเขา้เล่ม  60   เล่ม ๆ ละ  30 บาท            เป็นเงิน      1,800  บาท    
   - ค่าอาหารกลางวนัและเคร่ืองด่ืมส าหรับ ผูบ้ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  เจา้หนา้ที่ที่  
                                           เขา้ร่วมจดัเวทีประชาคมหมู่บา้น  จ  านวน  20 คนๆละ 45 บาท จ านวน 7 ม้ือ 
                                                                                                                                      เป็นเงิน       6,300  บาท 

                                         - ค่าจา้งท าป้ายไวนิวล ์                                                         เป็นเงิน          700  บาท 

                                                                                           รวมเป็นเงินทั้งส้ิน      14,740    บาท 
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9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.  เทศบาลต าบลปัว  มีแผนพฒันาสามปีที่ก  าหนดแนวทางการด าเนินงานที่ชดัเจนขึ้น 

 2.  เทศบาลต าบลปัว  มีแผนพฒันาสามปีเป็นกรอบในการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และงบ  
    ประมาณรายจ่ายเพิม่เติม   
 

 

 

                  ลงช่ือ                                         ผูเ้ขียนโครงการ 
                                                      (นางอารีรัตน์    ก าปนาท) 
                                              เจา้หนา้ที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 

 

 

                                               ลงช่ือ                                         ผูเ้สนอโครงการ 
                                                    (นางสาวจุฑามาศ  ร่อนทอง) 



                                                        นกับริหารงานทัว่ไป  6 
 

 

                                                ลงช่ือ                                         ผูพ้จิารณาโครงการ 
                                                     (นายพจน์ปรีชา   เพชรแกมแกว้) 
                                                             ปลดัเทศบาลต าบลปัว 
 

   
                                                ลงช่ือ                                         ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
                                                          (นายสนัติ      สุทธหลวง) 
                                                        รองนายกเทศมนตรีต าบลปัว 
 

 

                                                ลงช่ือ                                         ผูอ้นุมตัิโครงการ 
                                                          (นายเพยีร        ปัญญาภู) 
                                                          นายกเทศมนตรีต าบลปัว 
 


