สวนที่ ๑
บทนํา
ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจั ดทํ าแผนพัฒ นาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่ น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่ม เติ ม (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ.2559 ขอ 27 กําหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่ น จั ด ทํ า แผนการดํ า เนิ น งานใหแลวเสร็ จ ภายในสามสิ บ วั น นั บ แตวั น ที่ ป ระกาศใชงบประมาณ
รายจายประจําป7 งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการ
จากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐ วิสาหกิ จหรือหนวยงานอื่นๆ ที่ ตองดําเนินงานในพื้นที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในป7งบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเป>นอํานาจ
ของผูบริหารทองถิ่นสําหรับแผนการดําเนินงานนั้น มีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ
พัฒ นาและกิจ กรรมการพั ฒ นาที่ ดําเนิ นการจริง ทั้ ง หมดในพื้ นที่ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่ นประจํ าป7
งบประมาณนั้นเพื่อใหแนวทางการดําเนินงานในป7งบประมาณนั้นขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ําซอนของโครงการมีประสานและบูรณาการทํางานกับหนวยงานและ
จําแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงาน
วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน
1.เพื่ อแสดงถึ งรายละเอี ยดโครงการ/กิจ กรรมการพั ฒนาที่ ดําเนิ นการจริ งทั้ งหมดในพื้นที่อ งคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2.เพื่อทําใหแนวทางการดําเนินงานในป7งบประมาณนั้น ใหมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น
3.เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี การประสานและบูร ณาการการทํางานกับสวนราชการและ
หนวยงานอื่นๆ
4.เพื่อใหการติดตามประเมินผลเมือ่ สิ้นป7มีความสะดวกรวดเร็วและงายตอการปฏิบัติมากขึ้น
5.เป>นเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น เพื่อควบคุมการดําเนินงานใหเป>นไป
อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่
พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2559 ขอ 26 ไดกําหนดใหการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ใหดําเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
1.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่ น หนวยราชการสวนกลาง สวนภู มิภาค รัฐ วิ สาหกิจ และหนวยงานอื่ นๆ ที่ดําเนิ นการ
ในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
๒.คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถิ่นประกาศ
เป> น แผนการดํ า เนิ นงาน ทั้ ง นี้ใ หปI ด ประกาศแผนการดํ า เนิ น งานภายในสิ บ หาวั น นั บ แตวั นที่ ป ระกาศ
เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบ โดยทั่วกันและตองปIดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน
และฉบั บที่ 2 พ.ศ.2559 ขอ ๒๗ กําหนดวา แผนการดําเนินงานใหจั ดทําเสร็จภายในสามสิบวั น
นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป7/รายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือไดรับแจง
แผนงาน/โครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆ ที่ตองดําเนินงาน
ในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในป7งบประมาณนั้น

-2ประโยชนของแผนการดําเนินงาน
1.ทําใหทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําป7งบประมาณนั้น
2.ทําใหแนวทางการดําเนินงานในป7งบประมาณนั้น มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น
3.ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานอื่นๆ
4.ทําใหการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นป7มีความสะดวกรวดเร็วและงายตอการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น

สารบัญ
สวนที่ ๑
บทนํา
สวนที่ ๒
- บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาและงบประมาณ (แบบ ผด.01)
- รายละเอียดแผนดําเนินงานประจําป7งบประมาณ 2561
ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานโครงสรางพื้นฐาน

หน&า
ก
1

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงานเพิ่มเติม ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับที่ 2)
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ก
ยุทธศาสตร$/แผนงาน
ยุทธศาสตร$ที่ ๑ ดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
รวมทั้งสิ้น

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ
2
2
2

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด
100
100
100

จํานวน
งบประมาณ

4,590,000
4,590,000
4,590,000

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด
100
100
100

หนBวยงานรับผิดชอบหลัก
กองชาง

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท*องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงานเพิ่มเติม ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๒)
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

พ.ศ.๒๕๖๑

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ยุทธศาสตร=ที่ ๑ : ด*านโครงสร*างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา : บุกเบิก สร*าง ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ํา
๑.๑ : แผนงานเคหะและชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรมที่
งบประมาณ
หนDวยงาน พ.ศ.๒๕๖๐
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก
เกิดขึ้นจากโครงการ
1 โครงการกอสรางและปรับปรุง - ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 11.80
1,700,00 - ถนนวงศวิวัฒน
กองชาง
ถนน คสล. ถนนวงศวิวัฒน
เมตร หนา 0.15 เมตร
(จายจากเงิน
ยาวรวม 172.00 เมตร
สะสม)
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
2,030.00 ตารางเมตร
ตามรายละเอียดแบบแปลน
เทศบาล
2 โครงการกอสรางและปรับปรุง
ถนน คสล. พรอมระบบระบาย
น้ํา ถนนภายในชุมชนตันหยง
มะลิ

รวม

2 โครงการ

- ผิวจราจรกวาง 5.00-6.50
เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาวรวม 455.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
2,852.00 ตารางเมตร
รางน้ํากวางภายใน 0.50
เมตร ยาวรวม 136.00 เมตร
ตามรายละเอียดแบบ
แปลนเทศบาล

2,890,000 - ชุมชนตันหยงมะลิ
(จายจากเงิน
สะสม)

4,590,000
1

กองชาง

