
 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

..............................................................................................  

 ด้วยเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ได้ด าเนินการจัดท าแผนด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามขั้นตอนและวิธีการที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 27 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  

 เพ่ือให้แผนด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สามารถ
น าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปตามระเบียบฯ  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  จึงประกาศใช้แผน
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   

   ประกาศ  ณ  วันที่   11  เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖4 
                            

                                                           (นายชัยศิริ   ศิริรุ่งสกุลวงศ์) 
                                                      นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธิ์ 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 
 
 

 แผนด าเนินงาน  
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
 
 
  
 

 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
  เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

โทรศัพท์0-4441-5109 โทรสาร 0-4441-5110 
  www.banphokorat.go.th  

 
 



 
 
 
 

ค ำน ำ 
 

การจัดท าแผนด าเนินงาน ได้จัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(ฉบับที่2) พ.ศ.๒๕๕๙ ขอ 27 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้น 
และท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  การประสานและ
บูรณการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน 
จะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย     

   เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือก ากับ
การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับท้องถิ่นและมีประสิทธิภาพมีความชัดเจนในการบริหารและจัดการ มากยิ่งขึ้น    
รวมทั้งเปนเอกสารที่ใชเปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตอไป 

 
 
 
 

     คณะผู้จัดท าแผน 
      ตุลาคม  2564 

 
 
 
 
 



             

            ส่วนที่ ๑ 
                                    บทน ำ 
๑.๑   หลักกำรและเหตุผล 

การจัดท าแผนด าเนินงาน ได้จัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น(ฉบับที่2) พ.ศ.๒๕๕๙ ขอ 27 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้น 
และท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  การประสานและ
บูรณการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน 
จะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องการ
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดท าร่าง
แผนการด าเนินงานโดยพิจารณาแผนงาน/โครงการ จากแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานต่าง ๆ 

๓. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนการด าเนินงานเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๔. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็นแผนการด าเนินงาน    

๕. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงานแล้วให้ด าเนินการปิดประกาศแผนการ
ด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่าง
น้อยสามสิบวัน 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

๑. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการกิจกรรมที่ตั้งไว้ 

๒. เพ่ือให้การตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานมีความชัดเจน 
๓. เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของกิจกรรม/โครงการ 
๔. เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส 
๕. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานได้ชัดเจน 

  ๑.๓ ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
ขั้นตอนที่ ๑  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่มีการด าเนินการจริงใน

พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเองและ
โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงาน
ในพ้ืนที่และตรวจสอบจากแผนการด าเนินงานพัฒนาจังหวัด/อ าเภอแบบบูรณาการ 

 



 
 
ขั้นตอนที่ ๒  การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนการด าเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์  การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน  ๒ ส่วน  คือ 

ส่วนที่  ๑  บทน า 
ส่วนที่  ๒  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

ขั้นตอนที่ ๓  การประกาศแผนการด าเนินงาน 
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการ
ด าเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการด าเนินงาน
พัฒนาประจ าปี เพ่ือปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้ 

๑.๔  ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
๑. การด าเนินงานเป็นไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์/แนวทางท่ีวางไว้ 
๒. การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลเป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
๓. สามารถตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานได้ชัดเจน 
๔. สามารถทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 
๕. ทราบถึงผลการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส 
๖. สามารถติดตามและประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจริงเพ่ือให้การใช้งบประมาณเป็นไป 
   อย่างคุ้มค่าและสามารถติดตามและประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจริง เพ่ือให้การใช้ 
   งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าและประหยัด 
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