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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม  

(ฉบับที่ 1) 

(พ.ศ.2561 - 2564) 
 
 

ของ 
 
 

เทศบาลต้าบลน ้าตกไทรโยคน้อย 

อ้าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
 
    งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

                ส้านักปลัดเทศบาลฯ 



 
 

เหตุผลและความจ้าเป็น  
 

ตามท่ี เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 
2560 – 2562 ของเทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย ไปแล้วนั้น เนื่องจากเทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย มี
ความจ้าเป็นเร่งด่วนที่จะด้าเนินการ ตามโครงการพัฒนาเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน  จึงได้
จัดท้าแผนพัฒนาสามปีเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) (พ.ศ.2560 - 2562) ของเทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
จ้านวน 4 โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น 1,013,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)  

 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา 
เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 

26  กรกฎาคม  2560 
 



 
 

ค้าน้า 
 

คณะกรรมการพัฒนา เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย  ได้จัดท้าแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี  
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย  จัดท้าข้ึนตามระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ซึ่งมี
ความสอดคล้อง  กับยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย  และประเด็นยุทธศาสตร์  ตาม
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด กาญจนบุรี  โดยได้แสดง  รายละเอียด
แผนงาน/โครงการพัฒนา ของ เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย  แผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) 
(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย  ได้น้าข้อเสนอความต้องการพัฒนาของประชาคม
มาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)  ด้วยการเรียงล้าดับความส้าคัญและความเร่งด่วน ซึ่ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมฉบับดังกล่าว คณะกรรมการพัฒนา เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย  ได้พิจารณาให้
ความเห็นชอบ เมื่อวันที่  2  สิงหาคม  2560   

 
 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ส้านักปลัดเทศบาล 

เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 



 
 

สารบัญ 
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ส่วนที่  1    
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (ผ 03) 



 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ.2561 ถึง 2564 

เทศบาลต้าบลน ้าตกไทรโยคน้อย 
 

 
ยุทธศาสตร ์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี ปี 2561 
จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
บริหารจัดการที่ดี และ สร้าง
จิตส้านึกให้เทิดทูนสถาบัน
ส้าคัญของชาติ 
4.1 แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

400,000 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

200,000 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

200,000 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

200,000 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

1,000,000 

รวม 2 400,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 5 1,000,000 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพื นฐาน และ
สาธารณูปโภค 
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 

1 

 
 
 

340,000 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
1 

 
 
 

340,000 
รวม 3 340,000 - - - - - - 1 340,000 

รวมทั งสิ น 3 740,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 5 1,340,000 

 

แบบ ผ.07 



 
 

 
ส่วนที่  2   

บัญชีโครงการพัฒนา (ผ 01) 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ.2561 - 2564 

ส้าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการ 
เทศบาลต้าบลน ้าตกไทรโยคน้อย 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ทิศทางด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 5.1 การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี และ สร้างจิตส้านึกให้เทิดทูนสถาบันส้าคัญของชาติ 
4.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี  

 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจัดงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 

เพื่อให้ประชาชนได้ร่วม
แสดงความจงรักภักดีและ
ส้านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

จัดงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

200,000 200,000 200,000 200,000 จัดงานเฉลิม
พระ
ชนมพรรษา
พระบาทสม
เด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

ประชาชนได้ร่วมแสดง
ความจงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

ส้านักปลัดฯ 

2 โครงการเตรียมการและ
สนับสนุนการจัดงานพระราช
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช อ้าเภอ
ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
ประจ้าปี 2561 

เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี
ต่อพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช 
และเป็นการเทิดพระเกียรติ
ต่อพระองค์ท่าน 

จัดงานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระประ
มินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช  

200,000 - - - อุดหนุน
งบประมาณ
เพื่อจัดงาน 

ประชาชนได้ร่วมแสดง
ความจงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช 

ส้านักปลัดฯ 
กองคลัง 
กองช่าง 
และ อ.ไทรโยค 

 รวม   400,000 200,000 200,000 200,000    

 

แบบ ผ.01 



 
 

  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ.2561 - 2564 
ส้าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการ 

เทศบาลต้าบลน ้าตกไทรโยคน้อย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ทิศทางด้านโครงสร้างพื นฐาน 2.2 การส่งเสริมสนับสนุนและบ้ารุงรักษาสาธารณูปโภคขั นพื นฐาน 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน และสาธารณูปโภค 
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างลาน คสล.
โรงจอดรถเทศบาลต้าบล
น้้าตกไทรโยคน้อย 

เพื่อให้บริการผู้มาติดต่อ
ราชการ 

ก่อสร้างลาน คสล.โรง
จอดรถเทศบาลฯ 

340,000 - - - ก่อสร้างลาน
จอดรถ 
คสล. 

จ้านวน 1 
แห่ง 

ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

รวม 1 โครงการ   340,000 - - -    

แบบ ผ.01 



 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ.2561-2564 

เทศบาลต้าบลน ้าตกไทรโยคน้อย 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของเทศบาล 

กล้องถ่ายภาพระบบ
ดิจิตอล  

14,000 - - - กองคลัง 

2 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของเทศบาล 

กล้องถ่ายภาพระบบ
ดิจิตอล  

14,000 - - - กองช่าง 

3 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของเทศบาล 

เครื่องสกัดคอนกรีต 27,000 - - - กองช่าง 

4 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของเทศบาล 

ตู้ควบคุมไฟฟ้า  190,000 - - - กองช่าง 

5 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของเทศบาล 

ตู้ควบคุมปั๊มน้้า 28,000 - - - กองช่าง 

รวม 5 โครงการ     273,000 - - -  

 

แบบ ผ.08 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  



 
 

 
ประกาศเทศบาลต้าบลน ้าตกไทรโยคน้อย 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ.2561-2564 
----------------------------- 

ด้วย คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท้าแผนพัฒนา
เทศบาลฯของเทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย ได้ด้าเนินการจัดท้า ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
1) พ.ศ.2561-2564 ตามข้ันตอนแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย    ว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕ 59 ทุกประการ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ ได้ให้ความ
เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ิมเติม    (ฉบับที่ 1)   พ.ศ.2561 - 2564    ในการประชุม  เมื่อวันที่  
2  สิงหาคม  2560  ไปแล้วนั้น 

 

อาศัยอ้านาจตามข้อ ๑๗ (๔) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕59 ผู้บริหารเทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อยได้อนุมัติและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาฉบับดังกล่าวแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
  

ประกาศ  ณ  วันที่  2  สิงหาคม พ.ศ.๒๕60 
 
 
 

 (นางสัจจา      ฝุกฝัด) 
นายกเทศมนตรีต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 

 



 
 

(คู่ฉบับ) 
 

ประกาศเทศบาลต้าบลน ้าตกไทรโยคน้อย 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ.2561-2564 

----------------------------- 
ด้วย คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท้าแผนพัฒนา

เทศบาลฯของเทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย ได้ด้าเนินการจัดท้า ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
1) พ.ศ.2561-2564 ตามข้ันตอนแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย    ว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕ 59 ทุกประการ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ ได้ให้ความ
เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ิมเติม    (ฉบับที่ 1)   พ.ศ.2561 - 2564    ในการประชุม  เมื่อวันที่  
2  สิงหาคม  2560  ไปแล้วนั้น 

 

อาศัยอ้านาจตามข้อ ๑๗ (๔) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕59 ผู้บริหารเทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อยได้อนุมัติและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาฉบับดังกล่าวแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
  

ประกาศ  ณ  วันที่  2  สิงหาคม พ.ศ.๒๕60 
 
 
 

 (นางสัจจา      ฝุกฝัด) 
นายกเทศมนตรีต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 

..............................ปลัดเทศบาล 

..............................หัวหน้าส้านักปลัด 

..............................ร่าง/พิมพ์/ทาน 



 
 

 

 
ที่ กจ ๕๒๙๐๑/ว             ส้านักงานเทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
              ถนนแสงชูโต  กจ  ๗๑๑๕๐ 

 

      25  กรกฎาคม  2560 
 

เรื่อง ขอเชิญประชุมจัดท้าร่างแผนพัฒนาสามปี เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕60-๒๕62 และแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นสี่ปี เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561-2564 

 

เรียน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท้าแผนพัฒนาเทศบาล 
 

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2559 ข้อ 17 (2) 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุม     จ้านวน  ๑  ชุด  
  2. ร่างบัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาสามปีเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 

    พ.ศ.๒๕60-๒๕62      จ้านวน  ๑  ชุด  
3. ร่างบัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) 
    พ.ศ.2561-2564      จ้านวน  1  ชุด 

 

  ตามท่ี เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย ได้แต่งตั้งท่านเป็นคณะกรรมการสนับสนุน
แผนพัฒนาเทศบาล นั้น  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย การจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.๒๕59  หมวด  ๓  ข้อ  ๑๗ (๒)   ให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท้า
แผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนาปัญหาความต้องการ และข้อมูลน้ามาจัดท้าร่างแผนพัฒนา
สามปี เพ่ือเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
 

  ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท้าร่างแผนพัฒนาสามปี เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕60 - ๒๕62 ของ
เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเพ่ือจัดท้าร่าง
แผนพัฒนาสามปเีพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕60-๒๕62 และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.
2561-2564 ในวันที่  26  กรกฎาคม  2560  เวลา  ๑๐.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุม พุทธรักษา ชั้น  ๒  
เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเข้าร่วมประชุมในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 

(นางสาวพรสุดา  มุสิกโปฎก) 
ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท้าแผนพัฒนาเทศบาล 

 

ส้านักปลัดเทศบาล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
โทร/โทรสาร ๐-๓๔๕๖-๕๐๖๖  ต่อ ๑๘ 
www.namtoksaiyoknoi.go.th 

“ยดึม ัน่ธรรมาภิบาล  บริการเพือ่ประชาชน” 

http://www.namtoksaiyoknoi.go.th/


 
 

(คู่ฉบับ) 
 

ที่ กจ ๕๒๙๐๑/ว             ส้านักงานเทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
              ถนนแสงชูโต  กจ  ๗๑๑๕๐ 

 

      25  กรกฎาคม  2560 
 

เรื่อง ขอเชิญประชุมจัดท้าร่างแผนพัฒนาสามปี เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕60-๒๕62 และแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นสี่ปี เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561-2564 

 

เรียน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท้าแผนพัฒนาเทศบาล 
 

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2559 ข้อ 17 (2) 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุม     จ้านวน  ๑  ชุด  
  2. ร่างบัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาสามปีเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 

    พ.ศ.๒๕60-๒๕62      จ้านวน  ๑  ชุด  
3. ร่างบัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) 
    พ.ศ.2561-2564      จ้านวน  1  ชุด 

 

  ตามท่ี เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย ได้แต่งตั้งท่านเป็นคณะกรรมการสนับสนุน
แผนพัฒนาเทศบาล นั้น  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย การจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.๒๕59  หมวด  ๓  ข้อ  ๑๗ (๒)   ให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท้า
แผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนาปัญหาความต้องการ และข้อมูลน้ามาจัดท้าร่างแผนพัฒนา
สามปี เพ่ือเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
 

  ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท้าร่างแผนพัฒนาสามปี  เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕60 - ๒๕62 ของ
เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเพ่ือจัดท้าร่าง
แผนพัฒนาสามปเีพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕60-๒๕62 และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.
2561-2564 ในวันที่  26  กรกฎาคม  2560  เวลา  ๑๐.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุม พุทธรักษา ชั้น  ๒  
เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเข้าร่วมประชุมในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นางสาวพรสุดา  มุสิกโปฎก) 
ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท้าแผนพัฒนาเทศบาล 

ส้านักปลัดเทศบาล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
โทร/โทรสาร ๐-๓๔๕๖-๕๐๖๖  ต่อ ๑๘ 
www.namtoksaiyoknoi.go.th 

“ยดึม ัน่ธรรมาภิบาล  บริการเพือ่ประชาชน” 

 

http://www.namtoksaiyoknoi.go.th/


 
 

..............................ปลัดเทศบาล 

............................ ..หัวหน้าส้านักปลัด 

..............................ร่าง/พิมพ์/ทาน. 



 
 

   (ส้าเนา) 
 

ที่ กจ ๕๒๙๐๑/ว             ส้านักงานเทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
              ถนนแสงชูโต  กจ  ๗๑๑๕๐ 

 

      25  กรกฎาคม  2560 
 

เรื่อง ขอเชิญประชุมจัดท้าร่างแผนพัฒนาสามปี เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕60-๒๕62 และแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นสี่ปี เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561-2564 

 

เรียน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท้าแผนพัฒนาเทศบาล 
 

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2559 ข้อ 17 (2) 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุม     จ้านวน  ๑  ชุด  
  2. ร่างบัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาสามปีเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 

    พ.ศ.๒๕60-๒๕62      จ้านวน  ๑  ชุด  
3. ร่างบัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) 
    พ.ศ.2561-2564      จ้านวน  1  ชุด 

 

  ตามท่ี เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย ได้แต่งตั้งท่านเป็นคณะกรรมการสนับสนุน
แผนพัฒนาเทศบาล นั้น  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย การจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.๒๕59  หมวด  ๓  ข้อ  ๑๗ (๒)   ให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท้า
แผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนาปัญหาความต้องการ และข้อมูลน้ามาจัดท้าร่างแผนพัฒนา
สามปี เพ่ือเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
 

  ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท้าร่างแผนพัฒนาสามปี เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕60 - ๒๕62 ของ
เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเพ่ือจัดท้าร่าง
แผนพัฒนาสามปเีพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕60-๒๕62 และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.
2561-2564 ในวันที่  26  กรกฎาคม  2560  เวลา  ๑๐.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุม พุทธรักษา ชั้น  ๒  
เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเข้าร่วมประชุมในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นางสาวพรสุดา  มุสิกโปฎก) 
ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท้าแผนพัฒนาเทศบาล 

ส้านักปลัดเทศบาล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
โทร/โทรสาร ๐-๓๔๕๖-๕๐๖๖  ต่อ ๑๘ 
www.namtoksaiyoknoi.go.th 

“ยดึม ัน่ธรรมาภิบาล  บริการเพือ่ประชาชน” 

http://www.namtoksaiyoknoi.go.th/


 
  

 
 
ที่ กจ ๕๒๙๐๑/ว             ส้านักงานเทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
              ถนนแสงชูโต  กจ  ๗๑๑๕๐ 

 

        พฤษภาคม  ๒๕๕9 
 

เรื่อง ขอเชิญประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕60-๒๕62 
 

เรียน คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ 
 

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๘ 
 หมวด ๓ ข้อ ๑๗(๓) 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุม     จ้านวน  ๑  ชุด 
๒. ร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕60-๒๕62)   จ้านวน  ๑  ชุด 
3. ค้าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล   จ้านวน  ๑  ชุด 

 

  ตามท่ีเทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย ได้แต่งตั้งท่านเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  นั้น  
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘
หมวด ๓ ข้อ ๑๗ (๓)  ให้คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕ 60-๒๕62) 
เพ่ือเสนอต่อคณะผู้บริหารต่อไป 
 

  ดังนั้นจึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕ 60-๒๕62) 
ของเทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย ในวันที่ 31 พฤษภาคม ๒๕๕9 เวลา ๑3.3๐ น. ณ ห้องประชุม
พุทธรักษา ชั้นสอง เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเข้าร่วมประชุม ในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 

(นางสัจจา    ฝุกฝัด) 
นายกเทศมนตรีต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 

ประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ 
 
 

ส้านักปลัดเทศบาล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
โทร ๐-๓๔๖๓-๔๐๕๕ ต่อ ๑๖ 
โทรสาร ๐-๓๔๖๓-๔๐๕๕ ต่อ ๑๗ 
www.namtokaiyoknoi.go.th 
 

“ยดึม ัน่ธรรมาภิบาล  บริการเพือ่ประชาชน” 

http://www.namtokaiyoknoi.go.th/


 
 

   (คู่ฉบับ) 
 

ที่ กจ ๕๒๙๐๑/ว             ส้านักงานเทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
              ถนนแสงชูโต  กจ  ๗๑๑๕๐ 

 

           พฤษภาคม  ๒๕๕9 
 

เรื่อง ขอเชิญประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕60-๒๕62 
 

เรียน คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ 
 

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๘ 
 หมวด ๓ ข้อ ๑๗(๓) 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุม     จ้านวน  ๑  ชุด 
๒. ร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕60-๒๕62)   จ้านวน  ๑  ชุด 
3. ค้าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล   จ้านวน  ๑  ชุด 

 

  ตามท่ีเทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย ได้แต่งตั้งท่านเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  นั้น  
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘
หมวด ๓ ข้อ ๑๗ (๓)  ให้คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕ 60-๒๕62) 
เพ่ือเสนอต่อคณะผู้บริหารต่อไป 
 

  ดังนั้นจึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕ 60-๒๕62) 
ของเทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย ในวันที่ 31 พฤษภาคม ๒๕๕9 เวลา ๑3.3๐ น. ณ ห้องประชุม
พุทธรักษา ชั้นสอง เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเข้าร่วมประชุม ในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นางสัจจา    ฝุกฝัด) 
นายกเทศมนตรีต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 

ประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ 
ส้านักปลัดเทศบาล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
โทร ๐-๓๔๖๓-๔๐๕๕ ต่อ ๑๖ 
โทรสาร ๐-๓๔๖๓-๔๐๕๕ ต่อ ๑๗ 
www.namtoksaiyoknoi.go.th 

“ยดึม ัน่ธรรมาภิบาล  บริการเพือ่ประชาชน” 

..............................ปลัดเทศบาล 

..............................หัวหน้าส้านักปลัด 

..............................ร่าง/พิมพ์/ทาน. 

http://www.namtoksaiyoknoi.go.th/


 
 

   (ส้าเนา) 
 

ที่ กจ ๕๒๙๐๑/ว             ส้านักงานเทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
              ถนนแสงชูโต  กจ  ๗๑๑๕๐ 

 

           พฤษภาคม  ๒๕๕9 
 

เรื่อง ขอเชิญประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕60-๒๕62 
 

เรียน คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ 
 

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๘ 
 หมวด ๓ ข้อ ๑๗(๓) 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุม     จ้านวน  ๑  ชุด 
๒. ร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕60-๒๕62)   จ้านวน  ๑  ชุด 
3. ค้าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล   จ้านวน  ๑  ชุด 

 

  ตามท่ีเทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย ได้แต่งตั้งท่านเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  นั้น  
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘
หมวด ๓ ข้อ ๑๗ (๓)  ให้คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕ 60-๒๕62) 
เพ่ือเสนอต่อคณะผู้บริหารต่อไป 
 

  ดังนั้นจึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕ 60-๒๕62) 
ของเทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย ในวันที่ 31 พฤษภาคม ๒๕๕9 เวลา ๑3.3๐ น. ณ ห้องประชุม
พุทธรักษา ชั้นสอง เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเข้าร่วมประชุม ในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 

(นางสัจจา    ฝุกฝัด) 
นายกเทศมนตรีต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
ประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ 

ส้านักปลัดเทศบาล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
โทร ๐-๓๔๖๓-๔๐๕๕ ต่อ ๑๖ 
โทรสาร ๐-๓๔๖๓-๔๐๕๕ ต่อ ๑๗ 
www.namtoksaiyoknoi.go.th 
 

“ยดึม ัน่ธรรมาภิบาล  บริการเพือ่ประชาชน” 

http://www.namtoksaiyoknoi.go.th/

