แผนการดาเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
ประจาปี พ.ศ. 255๙

เทศบาลตาบลทองผาภูมิ
อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

สารบัญ
หน้า
บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม
บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ (ผด.1)
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ (ผด.2)
- แผนการดาเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2
- แผนการดาเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6

1
1–๓
๔ – ๑๒
๔–๙
๑๐ – 1๒

คานา
ตามที่ เทศบาลต าบลทองผาภู มิ ได้ จั ด ท าแผนการด าเนิ น งานประ จ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 255๙ ที่แสดงรายละเอียดแผนงาน / โครงการ และกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่เทศบาล
ตาบลทองผาภูมิ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙ ไปแล้วนั้น
สภาเทศบาลตาบลทองผาภูมิ ได้อนุมัติโครงการพัฒนาในด้านต่าง ๆ จากงบประมาณที่มียอด
สูงกว่าที่ได้ประมาณการไว้ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีและมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบาย
ซึ่งจะต้องจัดทาแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 27
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้รวบรวมข้อมูลจัดทาแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เพิ่มเติม (ฉบั บที่ 1) ขึ้น เพื่อทาให้ทราบถึงแผนงาน / โครงการเพิ่มเติม ว่ามีแผนงาน / โครงการใด วงเงิน
เท่าไร ดาเนินการเมื่อใดและดาเนินการตรงจุดไหน
เทศบาลตาบลทองผาภูมิ หวังว่าแผนการดาเนิ น งาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

(นายประเทศ บุญยงค์)
นายกเทศมนตรีตาบลทองผาภูมิ

บัญชีโครงการ / กิจกรรม
- บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ (ผด.1)
- บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ (ผด.2)
ของเทศบาลตาบลทองผาภูมิ

1

ส่วนที่ 1
บทนา
1.1 บทนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 25๕๙ ข้อ ๒๗ กาหนดให้แผนการดาเนินให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง
แผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้อง
ดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
แผนการดาเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจาปี พ.ศ. 25๕๙ ของเทศบาลตาบลทองผาภูมิ
เป็ น การรวบรวมข้ อ มู ล แผนงาน / โครงการ และกิ จ กรรมการพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
การประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงานและจาแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน / โครงการ ใน
แผนการดาเนินงานจะทาให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณนั้นมีความสะดวกมากขึ้น
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจาปี พ.ศ. 25๕๙
1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการ และกิจกรรมการพัฒนาที่ดาเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ
2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น
3. เพื่ อเป็ น แนวทางในการดาเนิน งานตามแผนงานที่ ชัดเจนในการปฏิ บัติให้ เป็ นไปอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. เพื่อทาให้เกิดการประสาน และบูรณาการการทางานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น
6. เพื่อเป็นการแปลงแผนพัฒนาสามปี ไปสู่การดาเนินงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา
1.3 ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจาปี พ.ศ. 25๕๙
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 หมวด 5 การนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 26 การจัดทาแผนการดาเนินงานให้ดาเนินการตาม
ระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น หน่ วยราชการส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภ าค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่
ดาเนิ นการในพื้น ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
2
แผนภูมิขั้นตอนการจัดทาแผนการดำเนินงำน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

รวบรวมโครงการ / กิจกรรม
หน่วยงานอื่นๆ

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดทาร่างแผนการดาเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

เสนอร่างแผนการดาเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน

ดาเนินงาน

เสนอร่างแผนการดาเนินงาน
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น
ให้ความเห็นชอบ

ประกาศใช้

3
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ / กิจกรรม
ที่จะดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ / กิจกรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเอง และโครงการ / กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดาเนินการในพื้นที่ โดย
ข้อมูล ดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒ นาจังหวัด /
อาเภอ หรือกิ่งอาเภอ แบบบูรณาการ
ขั้นตอนที่ 2 การจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน
คณะกรรมการสนั บ สนุ นการจัดท าแผนพั ฒ นาท้ องถิ่น จัดทาร่างแผนการดาเนิน งานโดย
พิ จ ารณาจั ด หมวดหมู่ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์แ ละแนวทางการพั ฒ นาของท้ อ งถิ่ น ก าหนดไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดาเนินงาน 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 บทนา
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการดาเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นนาร่างแผนการดาเนินงานเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อประกาศใช้ การประกาศแผนการดาเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาประกาศของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการดาเนินงานพัฒ นา (องค์การบริห ารส่ วนจังหวัด / เมืองพัทยา /
เทศบาล / องค์การบริหารส่วนตาบล...) ประจาปี เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและ
สามารถตรวจสอบได้
ระยะเวลาในการจัดทาแผนการดาเนินงาน
แผนการดาเนิ น ให้ จั ดท าให้ แล้ว เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น
ภายหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดทาแผนการดาเนินงานตามวรรคหนึ่งแล้ว มี
การจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแผนงาน / โครงการเพิ่มเติม จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับตั้งแต่มีการ
จัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแผนงาน / โครงการเพิ่มเติม จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ (โดยให้จัดทาเป็นแผนการดาเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1, 2, 3...)

4
แนวทางในการจัดทาแผนการดาเนินงาน
แผนการดาเนินงานเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุม
การด าเนิ น งานให้ เป็ น ไปอย่ า งเหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง ยั ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการติ ด ตาม
การดาเนินงาน และการประเมินผล ดังนั้น แผนการดาเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทา ดังนี้
1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนการดาเนินงาน
(Action Plan)
2. จัดทาหลังจากที่ได้มีการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีแล้ว
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึง
การดาเนินงานจริง
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
1.4 ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
1. ผู้ปฏิบัติงานรู้ขั้นตอนและรายละเอียดของงานเสมือนปฏิทินการทางาน จึงสามารถนาไป
ปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. ผู้ บ ริ ห ารสามารถทราบรายละเอียดของโครงการ / กิ จกรรม ของหน่ วยงานต่าง ๆ ที่
ดาเนิ น การในเขตพื้น ที่ตาบลหรือหน่ วยงานอื่น ๆ ทาให้ ส ามารถนาไปเป็นเครื่องมือในการบริห ารงานตาม
กระบวนการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการทางานได้มากยิ่งขึ้นด้วย
3. ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านและผู้ บ ริ ห ารสามารถน าแผนการด าเนิ น งานไปใช้ ใ นการควบคุ ม
การดาเนินงานของตน ของหน่วยงานระดับกอง / สานัก และรวมถึงระดับตาบลให้มีการดาเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและนาไปติดตามและประเมินผลได้อย่างสะดวกถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป
4. ท าให้ เกิ ด ความร่ ว มมื อ อั น ดี ร ะหว่ า งหน่ ว ยงานของภาครั ฐ ส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิ ภ าค
โดยเฉพาะในเขตพื้ น ที่ ตาบลสามารถประสานงานได้อ ย่างบู รณาการ ท าให้ เกิด การท างานร่ว มกั น อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุด
*******************
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ส่วนที่ 2
บัญชีโครงการ / กิจกรรม
เพื่อให้ทราบถึงโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ของเทศบาลตาบล
ทองผาภูมิ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ ซึ่งจะนาไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และ การ
ติดตามประเมินผลการพัฒนาของเทศบาลตาบลทองผาภูมิ เพื่อให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และแนวทางการ
พั ฒ นาที่ ก าหนดไว้ในแต่ ล ะด้าน โดยกาหนดรายละเอี ยดของแผนงาน / โครงการพั ฒ นา และกิจกรรมที่
ดาเนินการจริงทั้งหมดในปี งบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ ซึ่งจะทาให้แนวทางในการดาเนินงานมีความชัดเจนใน
การปฏิบัติงานมากขึ้น สรุปได้ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
1.1 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ การสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าให้กับประชาชน
จานวน
3
โครงการ / กิจกรรม
1.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวและพัฒนาศักยภาพการให้บริการและ
การประชาสัมพันธ์
จานวน
6
โครงการ / กิจกรรม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้างและปรับปรุงบารุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้า และพัฒนา
ระบบจราจร
จานวน
๒
โครงการ / กิจกรรม
2.2 แนวทางการพัฒนาปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภค ขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ และ
น้าประปา
จานวน
๑
โครงการ / กิจกรรม
2.3 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์
จานวน
โครงการ / กิจกรรม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
3.1 แนวทางการพัฒนาการป้องกัน ฟื้นฟู ส่งเสริม สุขภาพอนามัยและสุขาภิบาล โดยการมีส่วน
ร่วมของประชาชน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอาสาสมัครด้านสาธารณสุข
จานวน
๕
โครงการ / กิจกรรม
3.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านต่าง ๆ การจัดสวัสดิการคุ้มครองเด็ก
เยาวชน การสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
จานวน
๒๕ โครงการ / กิจกรรม

3.3 แนวทางการพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การรักษาความสงบเรียบร้อย
การพัฒนาระบบป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและ
อาสา
จานวน
๑๕ โครงการ / กิจกรรม
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
4.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์ฟื้นฟูในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของทุกภาคส่วน
จานวน
3
โครงการ / กิจกรรม
4.2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และระบบจัดการน้าเสีย
จานวน
๑
โครงการ / กิจกรรม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
5.1 แนวทางการพัฒนาเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมถึงการสร้างเครือข่ายวัฒนธรรม
จานวน
๑
โครงการ / กิจกรรม
5.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือวันสาคัญของชาติ ศาสนา
สถาบันพระมหากษัตริย์ และกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีไทย
จานวน
1๒ โครงการ / กิจกรรม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ
6.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา
การบริหารงาน และรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
จานวน
๖
โครงการ / กิจกรรม
6.2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพปฏิบัติงานของบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตย
จานวน
1๔ โครงการ / กิจกรรม
6.3 แนวทางการพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน จัดหา เครื่องมือ เครื่องใช้ และระบบสารสนเทศ
ให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
จานวน
๔๙ โครงการ / กิจกรรม
รวม 6 ยุทธศาสตร์ 15 แนวทางการพัฒนา จานวน 1๔๓ โครงการ / กิจกรรม
ตามแผนพัฒนาเทศบาลตาบล ประจาปี พ.ศ. 25๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๖๖
จากโครงการทั้งหมด 2๔๘ โครงการ / กิจกรรม

