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ส่วนที่ 1
บทนา
1.1 บทนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 กาหนดให้ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นา แผนพัฒ นาสามปี และ
แผนการดาเนินงานประจาปี โดยหลังจากจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปีเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องจัดทาแผนการดาเนินงานประจาปีขึ้นตามระเบียบฯ
ข้อ 26 และให้จัดทาเสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้นหรือภายในสามสิ บวันนับแต่วันที่ตั้ง
งบประมาณดาเนิ น การ หรื อได้รั บ แจ้ งแผนงาน โครงการจากหน่ว ยงานราชการส่ ว นกลาง ส่ ว นภูมิ ภ าค
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลในปีงบประมาณนั้น ตาม
ระเบียบฯ ข้อ 27
แผนการดาเนินงาน เป็นแผนที่มีการรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่
ดาเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบล ประจาปีงบประมาณ ซึ่งเป็น
แนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณนั้น ของเทศบาลตาบลและเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงาน
ของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึง
เป็นเครื่องมือที่จะนามาใช้ในการบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ทาให้ทราบถึง
โครงการ กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ที่กาหนดไว้ล่วงหน้า มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้าซ้ อน
ของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทางานกับหน่วยงานและจาแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน
โครงการในแผนการดาเนินงาน โดยแผนการดาเนินงานมีลักษณะสาคัญ คือ
1. เป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีของเทศบาลตาบลจันจว้า
หลังจากได้มีการทางบประมาณรายจ่ายประจาปีเสร็จสิ้นแล้ว (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่ เทศบาลตาบลจันจว้า
อุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดาเนินการ)
2. เป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่เทศบาลตาบลจันจว้า ดาเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ
3. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือ
หน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตาบลจันจว้า โดยให้เทศบาลตาบลจันจว้า ตรวจสอบจาก
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด หรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. แสดงถึงรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ ระยะเวลาที่ชัดเจน
และแสดงถึงการดาเนินการจริงในพื้นที่ของเทศบาลตาบลจันจว้า

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
1. เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง กิ จ กรรมการพั ฒ นาของเทศบาลต าบลจั น จว้ า และหน่ ว ยงานต่ า งๆ ที่ จ ะ
ดาเนินการจริงในพื้นที่ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
2. เพื่อให้ท้องถิ่นมีทิศทางการทางานเชิงปฏิบัติการที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ลดความซ้าซ้อนของโครงการ มี
การประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงานการทางานกับหน่วยงานอื่นๆ
3. เพื่อให้การติดตามประเมินผลงาน โครงการมีความชัดเจนสะดวกมากขึ้น

1.3 ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 26
และข้อ 27 ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนการดาเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. คณะกรรมการสนั บสนุ นการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของ
เทศบาลตาบลจันจว้า หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการ
ในพื้นที่ของเทศบาลตาบล แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงานประจาปี เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น
2. ผู้บริหารท้องถิ่น นาร่างแผนการดาเนินงานประจาปี เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อ
เปิดประชุมพิจารณาร่างแผนการดาเนินงานประจาปี
3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการดาเนินงานประจาปี แล้วเสนอให้ความ
เห็นชอบ เพื่อให้ผู้บริห ารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดาเนินงานประจาปี และปิดประกาศเผยแพร่
แผนการดาเนินงานประจาปี ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่ว ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ได้ประกาศใช้ และต้องปิดประกาศไว้ให้ประชาชนรับทราบอย่างน้อยสามสิบวัน

1.4 ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
1. ผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลตาบลจันจว้า สามารถนามาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน การ
พัฒนาของในแต่ละปีงบประมาณ
2. เป็ น เครื่ องมือในการติดตามประเมินผลงานการพัฒ นาในแต่ล ะปีงบประมาณและประชาชน
สามารถตรวจสอบได้
3. ทาให้ทราบถึงกิจกรรม/งาน/โครงการพัฒนาที่จะดาเนินการจริงในปีงบประมาณนั้นๆ ของ
เทศบาลตาบลจันจว้า

จากขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้
องค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

รวบรวมโครงการ / กิจกรรม

หน่วยงานอื่น
จัดทาร่างแผนการดาเนินงาน

เสนอร่างแผนการดาเนินงาน

พิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน

เสนอร่างฯต่อผู้บริ หารท้ องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้ องถิ่นให้ ความเห็นชอบ

ประกาศใช้

