แผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์
อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์
เรื่อง ประกาศใช้แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4
..............................................................................................
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 27 แผนดาเนินงานให้จัดทาให้แล้ วเสร็จภายใน
สามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจาก
เงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
อาศัย อานาจตามความนัย ข้อ 26(2) แห่ งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 27
เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ จึงประกาศใช้แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4
เพื่อเป็นแนวทางการดาเนินงานของเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ ให้สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3

(นายชัยศิริ ศิริรุ่งสกุลวงศ์)
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านโพธิ์

คำนำ
การจัดทาแผนดาเนินงาน ได้จัดทาขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทาแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.๒๕๕๙ ขอ 27 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียด
แผนงานโครงการพัฒนาและกิ จกรรมที่ ดาเนินการทั้ งหมดในพื้ นที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ประจ าปี
งบประมาณนั้น และทาให้แนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณนั้นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
การประสานและบูรณการการทางานกับหน่วยงานและการจาแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน /โครงการ
ในแผนการดาเนินงาน จะทาให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย
เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ จึงได้จัดทาแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๖3 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4
ฉบับนี้ขึ้น เพื่อกากับการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ มีความชัดเจนในการบริหารและจัดการมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง
เปนเอกสารที่ใชเปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตอไป

คณะผู้จัดทาแผน
มีนาคม 2563

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนา
- หลักการและเหตุผล

๑

- วัตถุประสงค์

1

- ขั้นตอนการจัดทาแผนดาเนินงาน

1

- ประโยชน์ของแผนดาเนินงาน

2

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม
- บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ

3

- แบบ ผด.02

7

1

ส่วนที่ ๑
บทนา
๑. หลักกำรและเหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๒๖ ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ดทําแผนพัฒ นาทองถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒ นาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นๆ ที่ดําเนินการ
ในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
(๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถิ่นประกาศ
เปนแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ เพื่อให
ประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจั ดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๒๗ แผนการดําเนินงานใหจัดทําให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณ
จากเงินสะสมหรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการจากหนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานอื่นๆ ที่ตองดําเนินการในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้น
การขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น
และตามหนั งสื อกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ เรื่องซักซอมแนวทางการดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกําหนดใหการจัดทําแผนดําเนินงานเพิ่มเติมใหเปน
อํานาจผูบริหารทองถิ่น ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เปนตนไป
ภายใตระเบียบฯ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกลาว เทศบาลตําบลบ้านโพธิ์ จึงไดดําเนินการ
จัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ ขึ้น เพื่อให้ ทราบถึงรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําป
งบประมาณนั้น และใชเปนแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลตําบลบ้านโพธิ์
ใหมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการจําแนก
รายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปงบประมาณ
มีความสะดวกมากขึ้น
๒. วัตถุประสงคของแผนกำรดำเนินงำน
๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
กิจกรรมที่ตั้งไว้
๒. เพื่อให้การตรวจสอบและติดตามการดําเนินงานมีความชัดเจน
๓. เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของกิจกรรม/โครงการ
๔. เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการดําเนินงานในแต่ละไตรมาส
๕. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานได้ชัดเจน
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๓. ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่มีการดาเนินการจริงใน
พื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเองและ
โครงการ/กิ จ กรรมที่ห น่ ว ยงานอื่ น จะเข้ ามาด าเนิ น การในพื้ น ที่ โดยข้ อ มูล ดั ง กล่ า วอาจตรวจสอบได้ จ าก
หน่วยงานในพื้นที่และตรวจสอบจากแผนการดาเนินงานพัฒนาจังหวัด/อาเภอแบบบูรณาการ
ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น จัดทาร่างแผนการดาเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นที่กาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดาเนินงาน ๒ ส่วน คือ
ส่วนที่ ๑ บทนา
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศแผนการดาเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นนาร่างแผนการดาเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการ
ด าเนิ นงาน ให้ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นจั ดท าประกาศขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น เรื่ อ ง แผนการ
ดาเนินงานพัฒนาประจาปี เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้
๔. ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
๑. การดาเนินงานเป็นไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์/แนวทางที่วางไว้
๒. การดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลเป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๓. สามารถตรวจสอบและติดตามผลการดาเนินงานได้ชัดเจน
๔. สามารถทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที
๕. ทราบถึงผลการดาเนินงานในแต่ละไตรมาส
๖. สามารถติดตามและประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไป
อย่างคุม้ ค่าและประหยัด

ส่วนที่ ๒
บัญชีโครงการ / กิจกรรม

