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ส่วนที่ 1
บทนา
1.1 บทนา
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
25๕๙ ข้อ ๒๗ กำหนดให้แผนกำรดำเนินให้จัดทำให้แล้วเสร็จภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ประกำศใช้งบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม งบประมำณจำกเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงำนและโครงกำรจำก
หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินกำรในพื้นที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมำณนั้น
แผนกำรดำเนินงำนประจำปี พ.ศ. 25๖๐ ของเทศบำลตำบลทองผำภูมิเป็นกำรรวบรวมข้อมูลแผนงำน
/ โครงกำร และกิจกรรมกำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีกำรประสำนและบูรณำกำรกำรทำงำนกับหน่วยงำน
และจำแนกรำยละเอียดต่ำง ๆ ของแผนงำน / โครงกำร ในแผนกำรดำเนินงำนจะ ทำให้กำรติดตำมและประเมินผล
เมื่อสิ้นปีงบประมำณนั้นมีควำมสะดวกมำกขึ้น
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงานประจาปี พ.ศ. 25๖๐
1. เพื่อแสดงถึงรำยละเอียดแผนงำน / โครงกำร และกิจกรรมกำรพัฒนำที่ดำเนินกำรจริงทั้งหมดใน
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณ
2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรท้องถิ่น
3. เพื่อเป็นแนวทำงในกำรดำเนินงำนตำมแผนงำนที่ชัดเจนในกำรปฏิบัติให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและ
มีประสิทธิภำพ
4. เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรติดตำมและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมโครงกำรต่ำง ๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
5. เพื่อทำให้เกิดกำรประสำน และบูรณำกำรกำรทำงำนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ในเขตพื้นที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และประชำชนได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น
6. เพื่อเป็ น กำรแปลงแผนพัฒ นำสำมปี ไปสู่กำรดำเนินงำนให้ สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำ
1.3 ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน ประจาปี พ.ศ. 25๖๐
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 หมวด 5 กำรนำแผนพัฒนำไปปฏิบัติ ข้อ 26 กำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำนให้ดำเนินกำรตำมระเบียบนี้ โดยมี
ขั้นตอนดำเนินกำร ดังนี้
(1) คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่นรวบรวมแผนงำน โครงกำรพัฒนำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอื่น ๆ ที่ดำเนินกำรใน
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่ำงแผนกำรดำเนินงำน เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น
(2) คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนกำรดำเนินงำน แล้วเสนอต่อผู้บริหำร
ท้องถิ่น ประกำศเป็นแผนกำรดำเนินงำน ทั้งนี้ ให้ปิดประกำศแผนกำรดำเนินงำนภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ประกำศ
เพื่อให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันและต้องปิดประกำศไว้อย่ำงน้อยสำมสิบวัน
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แผนภูมิขั้นตอนการจัดทาแผนการดำเนินงำน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

รวบรวมโครงการ / กิจกรรม
หน่วยงานอื่นๆ

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดทาร่างแผนการดาเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

เสนอร่างแผนการดาเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน

ดำเนินงำน

เสนอร่างแผนการดาเนินงาน
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น
ให้ความเห็นชอบ

ประกาศใช้

3
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒ นำท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงกำร / กิจกรรม ที่จะ
ดำเนินกำรจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงกำร / กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แห่ งนั้ น เอง และโครงกำร / กิจ กรรมที่ห น่ วยงำนอื่นจะเข้ำมำดำเนิ น กำรในพื้น ที่ โดยข้อมูล ดังกล่ ำวอำจ
ตรวจสอบได้จำกหน่วยงำนในพื้นที่ และตรวจสอบจำกแผนปฏิบัติกำรพัฒนำจังหวัด / อำเภอ หรือกิ่งอำเภอ แบบ
บูรณำกำร
ขั้นตอนที่ 2 การจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน
คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น จัดทำร่ำงแผนกำรดำเนินงำนโดยพิ จำรณำจัด
หมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำของท้องถิ่นกำหนดไว้ในแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้ำโครงแผนกำรดำเนินงำน 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 บทนำ
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงกำร / กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการดาเนินงาน
คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่นนำร่ำงแผนกำรดำเนินงำนเสนอผู้บริหำรท้องถิ่น
เพื่อประกำศใช้ กำรประกำศแผนกำรดำเนินงำนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประกำศขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง แผนกำรดำเนินงำนพัฒนำ (องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด / เมื องพัทยำ /เทศบำล / องค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล...) ประจำปี เพื่อปิดประกำศโดยเปิดเผยให้สำธำรณชนได้ทรำบและสำมำรถตรวจสอบได้
ระยะเวลาในการจัดทาแผนการดาเนินงาน
แผนกำรดำเนิ น ให้ จัดทำให้ แล้ วเสร็จภำยในสำมสิ บวันนับแต่วันที่ประกำศใช้งบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี งบประมำณรำยจ่ ำยเพิ่มเติม งบประมำณจำกเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงำนและโครงกำรจำกหน่วยงำน
รำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินกำรในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมำณนั้น
กำรขยำยเวลำกำรจัดทำและกำรแก้ไขแผนกำรดำเนินงำนเป็นอำนำจของผู้บริหำรท้องถิ่น
ภำยหลังจำกที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดทำแผนกำรดำเนินงำนตำมวรรคหนึ่งแล้ว มีกำรจัดตั้ง
งบประมำณเพิ่มเติมหรือได้รับแผนงำน / โครงกำรเพิ่มเติม จำกหน่วยรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจหรือ
หน่วยงำนอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินกำรในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในสำมสิบวัน นับตั้งแต่มีกำรจัดตั้งงบประมำณเพิ่มเติมหรือได้รับ
แผนงำน / โครงกำรเพิ่มเติม จำกหน่วยรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนอื่ น ๆ (โดยให้จัดทำ
เป็นแผนกำรดำเนินงำนเพิ่มเติม ฉบับที่ 1, 2, 3...)
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แนวทางในการจัดทาแผนการดาเนินงาน
แผนกำรด ำเนิ น งำนเป็ น เครื่ องมื อ ส ำคั ญ ในกำรบริห ำรงำนของผู้ บ ริห ำรท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ควบคุ ม กำร
ดำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในกำรติดตำม
กำรดำเนินงำน
และกำรประเมินผล ดังนั้น แผนกำรดำเนินงำนจึงมีแนวทำงในกำรจัดทำ ดังนี้
1. เป็นแผนที่แยกออกมำจำกแผนพัฒนำ และมีลักษณะเป็นแผนกำรดำเนินงำน
(Action Plan)
2. จัดทำหลังจำกที่ได้มีกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีแล้ว
3. แสดงถึ งเป้ ำหมำย รำยละเอี ยดกิ จกรรม งบประมำณ ระยะเวลำที่ ชั ดเจน และแสดงถึงกำร
ดำเนินงำนจริง
4. เป็นกำรรวบรวมข้อมูลจำกทุกหน่วยงำนที่จะเข้ำมำดำเนินกำรในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.4 ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
1. ผู้ปฏิบัติงำนรู้ขั้นตอนและรำยละเอียดของงำนเสมือนปฏิทินกำรทำงำน จึงสำมำรถนำไปปฏิบัติได้
อย่ำงรวดเร็ว และมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
2. ผู้บริหำรสำมำรถทรำบรำยละเอียดของโครงกำร / กิจกรรม ของหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่ดำเนินกำรใน
เขตพื้นที่ตำบลหรือหน่วยงำนอื่น ๆ ทำให้สำมำรถนำไปเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรงำนตำมกระบวนกำรบริหำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้นส่งผลให้ประชำชนได้รับประโยชน์จำกกำรทำงำนได้มำกยิ่งขึ้นด้วย
3. ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติงำนและผู้ บ ริ ห ำรสำมำรถน ำแผนกำรด ำเนิน งำนไปใช้ ในกำรควบคุ ม
กำร
ดำเนินงำนของตน ของหน่วยงำนระดับกอง / สำนัก และรวมถึงระดับตำบลให้มีกำรดำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และนำไปติดตำมและประเมินผลได้อย่ำงสะดวกถูกต้องและมีประสิทธิภำพต่อไป
4. ทำให้เกิดควำมร่วมมืออันดีระหว่ำงหน่วยงำนของภำครัฐ ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค โดยเฉพำะในเขต
พื้นที่ตำบลสำมำรถประสำนงำนได้อย่ำงบู รณำกำร ทำให้เกิดกำรทำงำนร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
ประชำชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุด
*******************
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ส่วนที่ 2
บัญชีโครงการ / กิจกรรม
เพื่อให้ทรำบถึงโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ของเทศบำลตำบล ทองผำภูมิ
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๐ ซึ่งจะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรงำน ประสำนงำน และ กำรติดตำมประเมินผล
กำรพัฒนำของเทศบำลตำบลทองผำภูมิ เพื่อให้สอดคล้องตำมยุทธศำสตร์ และแนวทำงกำรพัฒนำที่กำหนดไว้ในแต่ละ
ด้ำน โดยกำหนดรำยละเอียดของแผนงำน / โครงกำรพัฒ นำ และกิจกรรมที่ดำเนินกำรจริงทั้งหมดในปีงบประมำณ
พ.ศ. 25๖๐ ซึ่งจะทำให้แนวทำงในกำรดำเนินงำนมีควำมชัดเจนใน กำรปฏิบัติงำนมำกขึ้น สรุปได้ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
1.1 แนวทำงกำรพัฒนำและส่งเสริมอำชีพ กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มของสินค้ำให้กับประชำชน
จำนวน
3
โครงกำร / กิจกรรม
1.2 แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมและสนับสนุนกำรท่องเที่ยวและพัฒนำศักยภำพกำรให้บริกำรและ
กำรประชำสัมพันธ์
จำนวน
6
โครงกำร / กิจกรรม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.1 แนวทำงกำรพัฒนำก่อสร้ำงและปรับปรุงบำรุงรักษำ ถนน ทำงเท้ำ ท่อระบำยน้ำ และพัฒนำ
ระบบจรำจร
จำนวน
๒
โครงกำร / กิจกรรม
2.2 แนวทำงกำรพัฒนำปรับปรุง ระบบสำธำรณูปโภค ขยำยเขตไฟฟ้ำ ไฟฟ้ำสำธำรณะ และ
น้ำประปำ
จำนวน
๑
โครงกำร / กิจกรรม
2.3 แนวทำงกำรพัฒนำปรับปรุงภูมิทัศน์
จำนวน
โครงกำร / กิจกรรม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
3.1 แนวทำงกำรพัฒนำกำรป้องกัน ฟื้นฟู ส่งเสริม สุขภำพอนำมัยและสุขำภิบำล โดยกำรมีส่วน
ร่วมของประชำชน และพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรอำสำสมัครด้ำนสำธำรณสุข
จำนวน
๕
โครงกำร / กิจกรรม
3.2 แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมและพัฒนำควำมรู้ด้ำนต่ำง ๆ กำรจัดสวัสดิกำรคุ้มครองเด็ก
เยำวชน กำรสงเครำะห์ ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม
จำนวน
๒๕ โครงกำร / กิจกรรม
3.3 แนวทำงกำรพัฒนำกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
กำรพัฒนำระบบป้องกัน และบรรเทำสำธำรณภัย และพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรและ
อำสำ
จำนวน
๑๕ โครงกำร / กิจกรรม
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
4.1 แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมและอนุรักษ์ฟื้นฟูในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ของทุกภำคส่วน
จำนวน
3
โครงกำร / กิจกรรม
4.2 แนวทำงกำรพัฒนำศักยภำพกำรจัดกำรขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และระบบจัดกำรน้ำเสีย
จำนวน
๑
โครงกำร / กิจกรรม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
5.1 แนวทำงกำรพัฒนำเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น รวมถึงกำรสร้ำงเครือข่ำยวัฒนธรรม
จำนวน
๑
โครงกำร / กิจกรรม
5.2 แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมหรือวันสำคัญของชำติ ศำสนำ
สถำบันพระมหำกษัตริย์ และกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีไทย
จำนวน
1๒ โครงกำร / กิจกรรม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ
6.1 แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดทำแผนพัฒนำ
กำรบริหำรงำน และรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร
จำนวน
๖
โครงกำร / กิจกรรม
6.2 แนวทำงกำรพัฒนำศักยภำพปฏิบัติงำนของบุคลำกรและเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
กำรปกครองระบอบประชำธิปไตย
จำนวน
1๔ โครงกำร / กิจกรรม
6.3 แนวทำงกำรพัฒนำสถำนที่ปฏิบัติงำน จัดหำ เครื่องมือ เครื่องใช้ และระบบสำรสนเทศ
ให้เพียงพอ และมีประสิทธิภำพ
จำนวน
๔๙ โครงกำร / กิจกรรม
รวม 6 ยุทธศาสตร์ 15 แนวทางการพัฒนา จานวน 1๔๓ โครงการ / กิจกรรม
ตามแผนพัฒนาเทศบาลตาบล ประจาปี พ.ศ. 25๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๖๖
จากโครงการทั้งหมด 2๔๘ โครงการ / กิจกรรม

ระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๘

ระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

วาระที่ ๕ ข้อ ๕.๑ ร่างแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เรี ย น ประธำนคณะกรรมกำรพั ฒ นำเทศบำลต ำบลทองผำภู มิ และคณะ
กรรมกำรฯ ทุกท่ำน ดิฉัน นำงอินทิรำ ชุ่มแก้ว ตำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
ขออนุญำตรำยงำนเล่มร่ำงแผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ส่วนที่ ๑ บทนา
หน้ำ ๑ – ๔
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ / กิจกรรม
หน้ำ ๕ – ๑๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว หน้า ๑๓ – ๑๗
๑.๑ แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ การสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า
ให้กับประชาชน (๑๓-๑๔)
จ ำนวน ๓ โครงกำร คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๒.๑๐ ของโครงกำร งบประมำณ
๒๘๐,๐๐๐ บำท
อนุญำตแก้ไขข้อมูลบำงส่วนทีไ่ ด้จำกกำรประชุมของ คกก. สนับสนุนกำรจัดทำ
แผนพัฒนำเทศบำลตำบลทองผำภูมิ เมื่อวำนนี้ค่ะ
หน้ำ ๑๓ โครงกำรที่ ๑ โครงกำรฝึกอบรมเพิ่มศักยภำพผู้สูงอำยุและ
ศึกษำดูงำน ขอนำโครงกำรนี้ไปอยู่ในยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำด้ำนสังคม และคุณภำพชีวิต
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๓.๒ กำรส่งเสริมกำรพัฒนำควำมรู้ด้ำนต่ำง ๆ กำรจัดสวัสดิกำรคุ้มครอง
เด็ก เยำวชน กำรสงเครำะห์ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม เป็นโครงกำรที่ ๒๖
ต่อท้ำยหน้ำ ๓๖ นะคะ
๑.๒ แนวทางการพั ฒ นาส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น การท่ อ งเที่ ย ว และพั ฒ นา
ศักยภาพการให้บริการ และการประชาสัมพันธ์ (๑๕-๑๗)
จำนวน ๖ โครงกำร คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๐ ของโครงกำร งบประมำณ ๙๘๐,๐๐๐ บำท
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑ จานวน ๙ โครงการ งบประมาณทั้งหมด ๑,๒๖๐,๐๐๐ บาท

๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้ำ ๑๘ – ๑๙
๒.๑ แนวทางการพั ฒ นาก่ อ สร้างและปรับ ปรุ ง บ ารุง รัก ษา ถนน ทางเท้ า
ท่อระบายน้า และพัฒนาระบบจราจร (๑๘)
จำนวน ๒ โครงกำร คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๐ ของโครงกำร งบประมำณ ๒๙๙,๕๐๐ บำท
อนุญำตแก้ไขข้อมูลบำงส่วน หน้ำ ๑๘ โครงกำรที่ ๒ ค่ะ โครงกำรจัดทำป้ำยชื่อ
เทศบำลตำบลทองผำภูมิ ขอตัดรำยละเอียดของโครงกำร – เพื่อให้ควำมสะดวกในกำรติดต่อ
รำชกำร ออก และขอเพิ่มข้อควำมว่ำ – เพื่อจัดทำป้ำยชื่อเทศบำลตำบลทองผำภูมิ บริเวณหน้ำ
ผำ ฝั่งตรงข้ำมท่ำน้ำ (ฝั่งวัดท่ำขนุน) โดยวัสดุตัวอักษร ทำจำกแผ่นสังกะสี ขนำดควำมสูงไม่น้อย
กว่ำ ๑.๒๐ เมตร ตัวอักษรสีขำว (รำยละเอียดตำมแบบเทศบำลกำหนด) ค่ะ
๒.๒ แนวทางการพัฒนาปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภค ขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้า
สาธารณะ และน้าประปา (๑๙)
จำนวน ๑ โครงกำร คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๐ ของโครงกำร งบประมำณ ๓๐๐,๐๐๐ บำท
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๒ จานวน ๓ โครงการ งบประมาณทั้งหมด ๕๙๙,๕๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต หน้ำ ๒๐ – ๔๔
๓.๑ แนวทางการพั ฒ นาการป้ อ งกั น ฟื้ น ฟู ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพอนามั ย และ
สุขาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร อาสาสมัคร
ด้านสาธารณสุข (๒๐-๒๓)
จำนวน ๕ โครงกำร คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๐ ของโครงกำร งบประมำณ ๒๕๐,๐๐๐ บำท

๓
๓.๒ แนวทางการพัฒนาความรู้ด้านต่าง ๆ การจัดสวัสดิการคุ้มครองเด็ก
เยาวชน การสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (๒๔-๓๖)
จำนวน ๒๕ โครงกำร คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๔๘ ของโครงกำร งบประมำณ
๖,๘๒๘,๒๙๐ บำท
อนุญำตแก้ไขข้อมูลบำงส่วน หน้ำ ๓๑ โครงกำรที่ ๕ โครงกำรแข่งขันกีฬำนักเรียน
อปท. ในระดับ ต่ำง ๆ ขอเลื่ อ นระยะเวลำด ำเนิ นกำร จำกเดือ นตุล ำคม ๒๕๕๙ เป็น เดือ น
พฤศจิกำยน – ธันวำคม ๒๕๕๙ ค่ะ
๓.๓ แนวทำงกำรพัฒนำกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด กำรรักษำควำม
สงบเรีย บร้ อ ย กำรพั ฒ นำระบบป้ อ งกัน และบรรเทำสำธำรณภั ย และพั ฒ นำศั กยภำพของ
บุคลำกรอำสำ
จำนวน ๑๕ โครงกำร คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๔๙ ของโครงกำร งบประมำณ
๖๖๑,๐๐๐ บำท
อนุญำตแก้ไขข้อมูลบำงส่วน หน้ำ ๔๓ โครงกำรที่ ๑๓ ค่ะ โครงกำรกิจกรรมวัน อปพร.
เปลี่ยนระยะเวลำดำเนินกำร จำกเดือน ตุลำคม ๒๕๕๙ – กันยำยน ๒๕๖๐ เป็น เดือน มีนำคม
๒๕๖๐ ระยะเวลำแค่ ๑ เดือนค่ะ
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๓ จานวน ๔๕ โครงการ งบประมาณทั้งหมด ๗,๗๓๙,๒๙๐ บาท
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้ำ ๔๕ – ๔๗
๔ .๑ แ น ว ท ำงก ำร พั ฒ น ำส่ งเส ริ ม แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู ใน ก ำร จั ด ก ำ ร
ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมของทุกภำคส่วน
จำนวน ๓ โครงกำร คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๐ ของโครงกำร งบประมำณ
๑๑๐,๐๐๐ บำท
๔.๒ แนวทำงกำรพัฒนำศักยภำพกำรจัดกำรขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และระบบจัดกำร
น้ำเสีย
จำนวน ๑ โครงกำร คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๐ ของโครงกำร งบประมำณ
๖๖๑,๐๐๐ บำท
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๔ จานวน ๔ โครงการ งบประมาณทั้งหมด ๑๖๐,๐๐๐ บาท

๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี หน้ำ ๔๘ – ๕๔
๕.๑ แนวทางการพั ฒ นาเผยแพร่แหล่ งเรีย นรู้ด้ านศิ ล ปวัฒ นธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการสร้างเครือข่ายวัฒนธรรม
จำนวน ๑ โครงกำร คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๐ ของโครงกำร งบประมำณ ๒๐,๐๐๐ บำท
๕.๒ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม หรือวันสาคัญ
ของชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีไทย
จำนวน ๑๒ โครงกำร คิดเป็นร้อยละ ๘.๓๙ ของโครงกำร งบประมำณ
๑,๔๐๐,๐๐๐ บำท
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๕ จานวน ๑๓ โครงการ งบประมาณทั้งหมด ๑,๔๒๐,๐๐๐ บาท
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านบริหารจัดการ หน้ำ ๕๕ – ๙๐
๖.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดทาแผนพัฒนาการบริหารงาน และรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
จำนวน ๖ โครงกำร คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๐ ของโครงกำร งบประมำณ ๒๔๐,๐๐๐ บำท
๖.๒ แนวทางการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลารก และเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจในการปกครองระบบประชาธิปไตย
จำนวน ๑๔ โครงกำร คิดเป็นร้อยละ ๙.๗๙ ของโครงกำร
งบประมำณ ๓๑,๐๓๖,๘๑๐ บำท
๖.๓ แนวทางการพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน สถานศึกษา จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้
และระบบสารสนเทศให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
จำนวน ๔๙ โครงกำร คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๒๗ ของโครงกำร
งบประมำณ ๒๗,๕๐๑,๔๐๐ บำท
รวมยุทธศำสตร์ที่ ๖ จำนวน ๖๙ โครงกำร งบประมำณทั้งหมด ๕๘,๗๗๘,๒๑๐ บำท
อนุญำตแก้ไขข้อมู ลบำงส่วน หน้ำ ๖๘ โครงกำรที่ ๕ โครงกำรค่ำใช้จ่ำยอำคำร
เรียน ขออนุญำตเพิ่มคำว่ำโรงเรียนเทศบำลทองผำภูมิต่อท้ำยคำว่ำอำคำรเรียน นะคะ
และหน้ำที่ ๖๙ โครงกำรที่ ๗ โครงกำรสำรวจและออกแบบสะพำนวัฒนธรรมข้ำม
แม่น้ำแควน้อย ขอแก้ไขระยะเวลำดำเนินกำร จำกเดือน พฤศจิกำยน – ธันวำคม ๒๕๕๙ เป็น
เดือนเมษำยน – มิถุนำยน ๒๕๖๐ ค่ะ

รวมทั้งสิ้น ๖ ยุทธศาสตร์ จานวน ๑๔๓ งบประมาณ ๖๙,๙๕๗,๐๐๐ บาท
ขออนุญาตนาเรียนที่ประชุมพิจารณาค่ะ

วาระที่ ๕.๒ ร่างแผนการดาเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้ำ ๔-๙

๒.๑ แนวทางการพั ฒ นาก่อ สร้างและปรับ ปรุง บ ารุงรักษา ถนน ทางเท้ า
ท่อระบายน้า และพัฒนาระบบจราจร (๔-๕)
จำนวน ๒ โครงกำร คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ ของโครงกำร งบประมำณ ๓๑๐,๐๐๐ บำท
อนุญำตแก้ไขข้อมูลบำงส่วน หน้ำ ๕ โครงกำรที่ ๒ ค่ะ โครงกำรขยำยผิวถนน
คสล. เทศบำลตำบลทองผำภูมิ ซอย ๔ (ซอยประเสริฐสุขสันต์) ตรงรำยละเอียดโครงกำร ไม่
น้อยกว่ำ ๖๒ ตำรำงเมตร ขอตัดสระอำออกนะคะ
๒.๒ แนวทางการพัฒนาปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภค ขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้า
สาธารณะ และน้าประปา (๑๙)
จำนวน ๓ โครงกำร คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐ ของโครงกำร งบประมำณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บำท
อนุญำตแก้ไขข้อมูลบำงส่วน หน้ำ ๖ โครงกำรที่ ๑ โครงกำรวำงท่อเมนประปำ บริเวณ
ซอยชำวเหนือ ขอแก้ไขระยะเวลำดำเนินกำร จำกเดือน ธันวำคม ๒๕๕๙ – กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ เป็น
เดือนกุมภำพันธ์ – เมษำยน ๒๕๖๐ ค่ะ
หน้ำ ๗ โครงกำรที่ ๒ โครงกำรติดตั้งวำล์วประตูน้ำภำยในเขตเทศบำลตำบลทองผำภูมิ
ขอแก้ไขระยะเวลำดำเนินกำร จำกเดือน ธันวำคม ๒๕๕๙ – กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นเดือนกุมภำพันธ์ –
เมษำยน ๒๕๖๐ ค่ะ

หน้ำที่ ๘ โครงกำรที่ ๓ โครงกำรติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ำโรงประปำสิริภัส ขออนุญำตตัด
ข้อควำม
- เพื่ออุดหนุนให้แก่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิ ำคออกค่ะ
๒.๓ แนวทางการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์
จำนวน ๑ โครงกำร คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ ของโครงกำร งบประมำณ ๓,๕๐๐,๐๐๐ บำท

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านบริหารจัดการ หน้ำ ๕๕ – ๙๐
๖.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดทาแผนพัฒนาการบริหารงาน และรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
๖.๒ แนวทางการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลารก และเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจในการปกครองระบบประชาธิปไตย
๖.๓ แนวทางการพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน สถานศึกษา จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้
และระบบสารสนเทศให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
จำนวน ๔ โครงกำร คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของโครงกำร งบประมำณ
๒,๑๙๐,๐๐๐ บำท
อนุญำตแก้ไขข้อมูลบำงส่วน หน้ำ ๑๑ โครงกำรที่ ๓ โครงกำรเงินช่วยเหลือ
งบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำรประปำ ขอแก้ไขระยะเวลำดำเนินกำร จำกเดือน ตุลำคม ๒๕๕๙ –
กันยำยน ๒๕๖๐ เป็นเดือนตุลำคม ๒๕๕๙ ค่ะ
รวมทั้งสิ้นของยุทธศาสตร์ ๒ และ ๖ จานวน ๑๐ โครงการ งบประมาณ ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท

