สวนที่ 1
1.1 บทนํา
เทศบาลตําบลปรุใหญ เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งไดจัดทําแผนยุทธศาสตร
การพัฒนา (พ.ศ. 2558 – 2562) และแผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2559 – 2561) , แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2559
– 2561) รวมเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 และแผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2559 – 2561) เปลี่ยนแปลงถึง ครั้งที่ 2 ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 เพื่อเปน
แนวทางในการจัดทํา งบประมาณรายจายประจําป5และงบประมาณรายจายเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาทองถิ่นให
เจริญกาวหนาสามารถแกไขป@ญหาบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนไดตรงตามความตองการ และเกิด
ประโยชนสูงสุดแกทองถิ่นไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล
ตําบลปรุใหญ
เทศบาลตําบลปรุใหญ เปนองคกรมีหนาที่หลักในการบริหารจัดการพัฒนาบริการสาธารณะดาน
โครงสรางพื้นฐาน คุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และศิลปวัฒนธรรม สราง
ความเขมแข็ง ยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนาเทศบาล โดยมุงเนนใหภาคประชาชน ภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน เขามามีสวนรวมคิด รวมสราง รวมตัดสินใจพัฒนา แกไขป@ญหาความเดือดรอน เพื่อใหครอบคลุม
ทุกพื้นที่ไดตรงความตองการของประชาชน
ตามที่ เทศบาลตําบลปรุใหญ ไดอนุมัติและประกาศใชแผนการดําเนินงาน ประจําป5งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 เนื่องจากสวนราชการตาง ๆ ไดขออนุมัติโอนงบประมาณเพิ่มเติม
เพื่อโอนตั้งจายเปนรายการใหมและจายขาดเงินสะสม ซึ่งไดรับการอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป5
พ.ศ. 2559 เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลปรุใหญ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําป5 พ.ศ. 2558
เมื่ อวั นที่ 25 ธันวาคม 2558 และคราวประชุ มสภาเทศบาลตํา บลปรุ ใ หญ สมัยสามัญ สมั ย ที่ 1 ครั้ งที่ 2
ประจําป5 พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 และผูบริหารทองถิ่นอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย
ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 และครั้งที่ 10 วันที่ 14 มีนาคม
2559 ดังนั้น เทศบาลตําบลปรุใหญ จึงไดดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําป5งบประมาณ พ.ศ.
2559 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ขึ้น ซึ่งประกอบดวยแผนงาน/โครงการพัฒนาตาง ๆ ที่จะดําเนินการจริงในพื้นที่
ตําบลปรุใหญใหเปนรูปธรรมชัดเจน และสอดคลองกับแผนพัฒนาและนโยบายในระดับตาง ๆ ของเทศบาล
เพื่อพัฒนาทองถิ่นและประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น

1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนการดําเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น
พ.ศ. 2548 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามป5และแผน
ดําเนินการ สําหรับแผนดําเนินการนั้นมีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําป5งบประมาณนั้น ทําใหแนวทาง
ในการดําเนินงานในป5งบประมาณนั้นมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการ
ทํางานกับหนวยงานและจําแนกรายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน /โครงการในแผนดําเนินการ และจะทําใหการ
ติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นป5งบประมาณมีความสะดวกมากขึ้นอีกดวย

2

1.3 ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพั ฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548 หมวด 5 ขอ 26 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนดําเนินการ มีขั้นตอน ดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น หนวยราชการสวนกลาง สวนภู มิ ภ าค รั ฐ วิ สาหกิ จ และหนวยงานอื่ น ๆ
ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวจัดทํารางแผนการดําเนินการเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนดําเนินการ แลวเสนอผูบริหารทองถิ่น
ประกาศใชแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ ใหปNดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ
เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปNดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน

จากขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานขางตนสามารถเขียนเปนแผนภูมิไดดังนี้

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

รวบรวมโครงการกิจกรรม

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

จัดทํารางแผนการดําเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

เสนอรางแผนการดําเนินงาน

หนวยงานอื่น

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น

พิจารณาราง ฯ และเสนอตอผูบริหารทองถิ่น

ผูบริหารทองถิ่น

ผูบริหารทองถิ่นใหความเห็นชอบ

ประกาศใช

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข&อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่น เก็บรวบรวมขอมูลโครงการ / กิจกรรมที่จะมีการ
ดําเนินการจริงในพื้นที่เทศบาลตําบล ซึ่งจะมีทั้งโครงการ / กิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหง
นั้นเอง และโครงการ / กิจกรรมที่หนวยงานอื่นจะเขามาดําเนินการในพื้นที่ โดยขอมูลดังกลาวอาจตรวจสอบ
ไดจากหนวยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนการดําเนินงานพัฒนาจังหวัด / อําเภอ หรือกิ่งอําเภอแบบ
บูรณาการ

3
ขั้นตอนที่ 2 การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่น จัดทํารางแผนการดําเนินงาน โดยพิจารณาจัด
หมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาทองถิ่นกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีเคาโครงแผนการดําเนินงาน 2 สวน
สวนที่ 1 บทนํา
1.1 บทนํา
1.2 วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน
1.3 ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
1.4 ประโยชนของแผนการดําเนินงาน
สวนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม
2.1 บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
2.2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช&แผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น นํารางแผนการดําเนินงานเสนอผูบริหารทองถิ่นเพื่อประกาศใช
แผนการดํ า เนิ นงาน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่ นจั ด ทํ า ประกาศขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น เรื่อ ง
แผนการดํ า เนิ นงาน (องคการบริหารสวนจั งหวั ด / เมื องพั ทยา / เทศบาล / องคการบริ หารสวนตํา บล
...............) ประจําป5งบประมาณ เพื่อปNดประกาศโดยเปNดเผยใหสาธารณชนไดทราบและสามารถตรวจสอบได
ระยะเวลาในการจัดทําแผนการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงานตองจัดทําใหแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคมของป5งบประมาณนั้น หากคาด
วาจะดําเนินการไมแลวเสร็จภายในกําหนด ใหเสนอขอขยายเวลาการจัดทําแผนการดําเนินงานตอผูบริหาร
ทองถิ่น
ภายหลั ง จากองคกรปกครองสวนทองถิ่ น ไดจั ด ทํ า แผนการดํ า เนิ น งานแลว หากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดตั้ง งบประมาณเพิ่ มเติมหรือไดรับ แจงแผนงาน / โครงการเพิ่ มเติมจากหนวย
ราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น ๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในป5งบประมาณนั้น ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานใหแลวเสร็จ
ภายใน 30 วัน นับแตมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือไดรับแจงแผนงาน / โครงการเพิ่มเติมจากหนวย
ราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่น ๆ (โดยใหจัดทําเปนแผนการดําเนินงานเพิ่มเติม
ฉบับที่ 1,2,3,4,....)
แนวทางในการจัดทําแผนการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงานเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น เพื่อควบคุม
การดํ า เนิ น งานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง ยั ง เปนเครื่ อ งมื อ ในการติ ด ตามการ
ดําเนินงาน และการประเมินผล ดังนั้นแผนการดําเนินงานจึงมีแนวทางการจัดทําดังนี้
1. เปนแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเปนแผนดําเนินการ (Action Plan)
2. จัดทําหลังจากที่ไดมีการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป5แลว
3. แสดงถึงเปZาหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึง
การดําเนินงานจริง
4. เปนการรวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงานที่เขามาดําเนินการในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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1.4 ประโยชนของแผนการดําเนินงาน

1. เปนเครื่ องมื ออยางหนึ่ งที่ช วยใหเทศบาลตํ า บล สามารถดํา เนิ น การพั ฒนาไดบรรลุ
วัตถุประสงค และเปZาหมายในการพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. สามารถนําแผนงาน/โครงการไปปฏิบัติไดจริง เปนรูปธรรมชัดเจน และสอดคลองกับ
แผนพัฒนาในระดับตาง ๆ ของเทศบาล
3. เกิดความประหยัดดานบุคลากร วัสดุอุปกรณ และงบประมาณ เพราะไดวางแนวทาง
ปฏิบัติไวแลว
4. สามารถจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการ ในการตอบสนองความตองการของ
ทองถิ่นและประชาชนไดตรงตามความตองการและครอบคลุมทุกพื้นที่
5. สรางความสัมพันธอันดีระหวางเทศบาลกับประชาชนในการมีสวนรวมคิด รวมสราง รวม
ตัดสินใจ ปรับปรุง และแกไขพัฒนาทองถิ่นใหมีความเจริญกาวหนาขึ้นไป
6. แบงงานความรับผิดชอบชัดเจน เกิดความคลองตัว ลดความซ้าํ ซอนในหนวยงาน
7. เกิดการประสานบูรณาการทํางานรวมกันระหวางหนวยงาน
8. เปนเครื่องมือในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ

