แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)

เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์
อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)
-----------------------------------------------เพื่อให้การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ เป็นไปเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน โดยใช้ วิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี และได้ ค านึ ง ถึ ง การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน
ในการจั ดท าแผนพั ฒ นาเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ อาศัยอ านาจตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการ
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 5
ข้ อ 17 ข้ อ 24 และข้ อ 25 หนั งสื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท 081 0.3/ว 6046 ลงวั น ที่
19 ตุ ล าคม 2561 และหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวั น ที่
15 พฤษภาคม 2562 เทศบาลต าบลบ้ านโพธิ์ จึ งได้ ท บทวนแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.2561 -2564)
เป็ น แผนพั ฒ นาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เสร็จเรียบร้อยแล้ ว และเป็น ไปตามกระบวนการที่ก าหนดไว้
ทุกประการ
เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ จะใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เป็นกรอบในการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม งบประมาณตามแผน
ความต้องการของงบลงทุนเพื่อการพัฒ นาเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้
บรรลุ วัตถุป ระสงค์ตามโครงการที่กาหนดไว้ในแผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทั้งนี้ ตั้ งแต่บัด นี้
เป็นต้นไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕62

(นายชัยศิริ ศิริรุ่งสกุลวงศ์)
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านโพธิ์

คาปรารภ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) เป็นเอกสารที่รวบรวมรายละเอียดแผนงาน/โครงการใน
การพัฒ นาตาบลในช่วงระยะเวลาห้ าปี โดยเชื่องโยงกรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์การพัฒ นาต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) มาทั้ง ๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนา และในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 2565) ฉบับนี้ ได้ผสมผสานรวมแผนชุมชนเข้ากับแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ปรากฏอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิด
แรงประสานการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน โดยจะมีการนาแผนงานและโครงการจากชุมชนมาเป็นฐาน
ในการจัดทาแผนพัฒนาตาบล ภายใต้แนวคิดที่ว่า ชุมชนเป็นฐานสาคัญของการพัฒนา โดยเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์
จะช่วยเสริมจุดเด่น ขจัดจุดด้อย เพิ่มโอกาสและพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนให้สอดรับทิศทางการพัฒนา
ของเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ ตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่กาหนดไว้ ซึ่งยุทธศาสตร์และแนวทาง
การพัฒนาในหลายด้านเริ่มปรากฏผลชัดเจนในทางปฏิบัติ ในขณะเดียวกันการพัฒนาก็ได้มีการเตรียมการวางแผน
ดาเนินงานทั้งในเชิงรุกและเชิงรับอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์
มีทิศทางสอดรับกับการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่น ด้วยหลักการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ของสังคม โดยเฉพาะภาคประชาชนซึ่งถือเป็นหัวใจในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน
เทศบาลตาบลบ้ านโพธิ์ห วังเป็ น อย่างยิ่ งว่า แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) ฉบั บ นี้
จะแสดงกรอบในการพั ฒ นาท้ องถิ่ น และสามารถใช้ ป ระโยชน์ ในการประสานการท างานร่ว มกั น ระหว่ าง
หน่วยงานและขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนในการจัดทาแผนพัฒนาสาเร็จลุล่วงด้วยดี

(นายชัยศิริ ศิริรุ่งสกุลวงศ์)
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านโพธิ์

คานา
บทบัญญั ติรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติเกี่ยวกับหลักการปกครองส่วนท้องถิ่น
และการกระจายอานาจให้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นไว้อย่างชัดเจน เพื่ อให้ การพัฒ นาการกระจายอานาจ
เป็นไปอย่างต่อเนื่องและสามารถแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยมีสาระสาคัญกาหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการกาหนดนโยบายการปกครอง
การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และให้มีอานาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ กาหนดอานาจหน้าที่
ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ โดยคานึงถึงการกระจายอานาจให้แก่ท้องถิ่นและจัดสรรสัดส่วน
ภาษีและอากรระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน ซึ่งได้กาหนดให้แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จั ด ท าแผนงานโครงการพั ฒ นาเพื่ อ สนองตอบต่ อ ปั ญ หาและความต้ อ งการของประชาชน โดยระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ กาหนดให้
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ซึ่ งเป็ น แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมของท้ อ งถิ่ น
เพื่อเป็น การกาหนดทิศทางในการพัฒ นาของแต่ล ะท้องถิ่นให้ สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการและ
ศักยภาพของแต่ละท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการสอดประสานสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและการพัฒนา
ประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตลอดจนนโยบายที่สาคัญของรัฐบาล
ดังนั้น เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ จึงได้ตระหนักถึงความสาคัญของการจัดทาแผนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
จึ งได้ จั ด ท า“แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เทศบาลต าบลบ้ านโพธิ์ ” ฉบั บ นี้ ขึ้ น มาเพื่ อ ใช้ เป็ น
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น เป็นทิศทางการจัดทาแผนดาเนินการ และประสานแผนการพัฒ นาท้องถิ่นระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานของรัฐ
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