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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 แก้ไข ครั้งที่  1 

พ.ศ.2564 

พ.ศ. 2564 
 

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม 

อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 
 
 

 

งานแผนและงบประมาณ 

ฝ่ายปกครอง 

สำนักปลัดเทศบาล 

โทร. 0-5445-8771 ต่อ 202 
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ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๋อม 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕65)   

แก้ไข ครั้งที่  1  พ.ศ. 2564 
...................................................................... 

  ด้วย  เทศบาลตำบลบ้านต๋อมได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61-๒๕65) 
แก้ไข ครั้งที่   1  พ.ศ. 2564  เพื่อให้โครงการและแผนงานมีความสอดคล้องถูกต้องตรงกันตามรูปแบบและ
การจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  หมวด  4  ข้อ  ๒1 
วรรคสอง และหมวด  5  ข้อ  24 จึงอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 - ๒๕65)  แก้ไข 
ครั้งที่  1 พ.ศ. 2564  เทศบาลตำบลบ้านต๋อม      

รายละเอียดข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวสามารถตรวจสอบได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลตำบลบ้านต๋อม   ในวันและเวลาราชการ  หรือสามารถเข้าไปดูได้ท่ีเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม 
www.tambontom.go.th  

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่      5         สิงหาคม  พ.ศ.๒๕64 
 
 
 

       (นายศุภชาติ  สันกว๊าน) 
             นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

คำนำ 
 

ตามท่ี เทศบาลตำบลบ้านต๋อม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561 – 2565)  เมื่อ
วันที่ 14  มิถุนายน  2562 , ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
1 พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่  18  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2563 , ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่  15  พฤษภาคม  พ.ศ.2563  , ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ.2563  , ประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่  17  มิถุนายน  พ.ศ.2563  , ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่  6  สิงหาคม 
พ.ศ.2563  , ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2563  
เมื่อวันที่  22  กันยายน พ.ศ.2563   และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 
7 พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่   25  พฤศจิกายน  2563 ไปแล้ว นั้น 

  เนื่องจากแผนงาน/โครงการพัฒนา มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ 
- รายจ ่าย งบประมาณประจำปีขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่น  โดยอาศ ัยอำนาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 21 
 

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561 – 2565)   แก้ไข 
ครั้งที่  1 พ.ศ. 2564  ที่จัดทำขึ้น มีความถูกต้องตรงกันตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้อง
กับสถานการณ์ในปัจจุบัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และหนังสือสั่งการทีเ่กี่ยวข้อง 
 
    

            เทศบาลตำบลบ้านต๋อม 
 ผู้จัดทำ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561 – 2565)   แก้ไข ครั้งที่  1   พ.ศ. 2564 

 

สารบัญ 

 หน้า 

  
 

 

          - แก้ไขแผนงานโครงการ 
  
 

1 

          - แก้ไขแผนงานครุภัณฑ์ 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
แก้ไข คร้ังที่ 1  พ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 
แก้ไขแผนงาน       

ลำดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น   ยุทธศาสตร์ แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

  (เดิม)       
1 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

และท่ีเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงถึงปัจจุบัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ แผนงานเคหะและ

ชุมชน 
กองช่าง 

    ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง/กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

  (แก้ไขเป็น)       

  

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
และท่ีเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงถึงปัจจุบัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองช่าง 

  

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองช่าง/กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

เหตุผลการแก้ไข : เพื่อให้โครงการและแผนงานมีความสอดคล้องถูกต้องตรงกันตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
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ลำดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น   ยุทธศาสตร์ แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 (เดิม)    

2 ครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) และที่เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง
ถึงปัจจุบัน 

- แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 

 (แก้ไขเป็น)    

 ครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) และที่เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง
ถึงปัจจุบัน 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง 

เหตุผลการแก้ไข : เพื่อให้ประเภทครุภัณฑ์และแผนงานมีความสอดคล้องถูกต้องตรงกันตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 

 


