บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
ที่ 84801 /วันที่
ตุลาคม 256๑
เรื่อง การจัดทาแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 256๒
เรียน หัวหน้าสานักปลัด / ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน/นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
เรื่องเดิม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน ได้ประกาศใช้ข้อ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
256๒ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน และอนุมัติโดยนายอาเภอบ้านไผ่
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน เรื่องประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 256๒ ลงวันที่ ๑๔ กันยาน 256๑
ข้อเท็จจริง
1. แผนการดาเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาที่ดาเนินการจริ งทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ประจาปีงบประมาณนั้น
เพื่อให้แนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น ลดความซ้าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทางานกับหน่วยงานและจาแนกรายละเอียด
ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดาเนินงาน
2. แผนการดาเนินงานจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุม
การดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3. แผนการดาเนินงาน จะกาหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดาเนินการใน
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดาเนินงานจะมี
ที่มาจาก
3.1 งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดาเนินการ)
3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาด
เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี)
3.4 โครงการ/กิ จ กรรมการพั ฒ นาของหน่ ว ยราชการ ส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิ ภ าค หรื อ
หน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สาหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้
รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่
มีลักษณะการดาเนินงานครอบคลุ มพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
/ 3.5 โครงการ..............

-23.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการดาเนินงานในพื้นที่
กฎหมาย/ระเบียบ
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ข้อ 26 การจัดทาแผนการดาเนินงานให้จัดทาตามระเบียบ
นี้ โดยมีขั้นตอนดาเนินการดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่
ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ข้อ 27 แผนการดาเนินงานให้จัดทาเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม
หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ
ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทาและการ
แก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น
ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้การจัดทาแผนการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เห็นควร
1 แจ้งให้ทุกส่วนราชการในสังกัด รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาที่ได้รับอนุมัติงบประมารายจ่าย
ประจาปี 256๒ ตามแบบ ผด 02 ส่งให้ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน เพื่อรวบรวมเสนอคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาจัดทาร่าง
แผนการดาเนินการให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 256๑
กรณีที่ได้รับอนุมัติให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ หรืองบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง
แผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้อง
ดาเนินการในพื้นที่ให้ส่งรายละเอียดตามแบบ ผด 2 ภายใน 7 วัน
๒ แจ้งให้หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้อง
ดาเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานในปีงบประมาณ 256๒ แจ้งรายละเอียดตามแบบ ผด
02 ให้กับองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานภายในวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 256๑ หรือภายใน 7 วันนับแต่
วันที่ได้รับอนุมัตปิ ระมาณ
/จึงเรียนมาเพื่อ........

-๓จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้ หรือ
เห็นควรประการใดโปรดพิจารณาสั่งการ

(นางสาวสุธาสินี เชิดโกทา)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

-ทราบ(ลงชื่อ).................................................หัวหน้าสานักปลัด
(ลงชื่อ).................................................ผู้อานวยการกองคลัง
(ลงชื่อ).................................................ผู้อานวยการกองช่าง
(ลงชื่อ).................................................กองการศึกษา

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
ที่ ขก ๘๔๘๐๑ / วันที่
ตุลาคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานการประกาศใช้เป็นแผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
เรียน หัวหน้าส่วนราชการภายใน อบต. บ้านลาน ทุกท่าน
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน ได้ดาเนินการจัดทาแผนดาเนินงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๕ และ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ ๒๗ เพื่อใช้เป็นกรอบ
และแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่าง
แท้จริง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน จึงได้ประกาศใช้แผนดาเนินงานประจาปี ๒๕๖๒ แล้วตั้งแต่
วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
บัดนี้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 จึงขอส่งแผน
ดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มาเพื่อโปรดทราบและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

(ลงชื่อ)
(นายเสวก ลารังสิต)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
- ทราบ
(ลงชื่อ)...........................................สานั กปลัด
(ลงชื่อ)...........................................กองคลัง
(ลงชื่อ)...........................................กองช่าง
(ลงชื่อ)...........................................กองการศึกษาฯ

