ส่วนที่ ๑
บทนา
เทศบาลตาบลบ้านคลอง ได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ซึ่งเป็นแผนที่กาหนดยุทธศาสตร์แนว
ทางการพัฒนาเทศบาลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง 4 ปี (2561 –
2564) และเชื่อมโยงกับ การวางแผนเพื่อจัดทางบประมาณประจาปี เนื่องจากมีลั กษณะเป็นการกาหนด
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒ นาที่ชัดเจนขึ้นสาหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา 4 ปี
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท. 0810.3/ว0600
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
เทศบาลตาบลบ้านคลอง โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้าน
คลอง และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านคลอง จึงได้จัดทาแผนการดาเนินงาน ประจาปี พ.ศ. 2561
ตามรูปแบบที่กาหนดตามหนังสือดังกล่าวฯ โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื่อให้
สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่
ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตาบลบ้านคลอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนการดาเนินงานของเทศบาลตาบลบ้านคลอง เป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการพัฒนา/
กิจกรรมการพัฒนาทั้งหมดที่จะดาเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ทาให้แนวทางการดาเนินงาน
ในปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 ของเทศบาลต าบลบ้า นคลอง มี ค วามชั ดเจนในการปฏิบั ติ งานมากขึ้ น
ลดความซ้าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงานภายในพื้นที่ เทศบาลตาบล
บ้านคลอง ซึ่งการจาแนกรายละเอีย ดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการพัฒ นา/กิจกรรมการพัฒ นาในแผน
การดาเนินงาน ทาให้การติดตามและประเมินผลมีความสะดวกมากขึ้น
วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
แผนการดาเนินงานเป็นแผนที่แยกมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นการรวบรวมข้อมูลจาก
ทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดาเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตาบลบ้านคลอง
ซึง่ แผนการดาเนินงานดังกล่าว
ได้มีการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีแล้วและเป็นแผนการดาเนินงานจริง การจัดทาแผนการดาเนินงาน
มีวตั ถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1. แผนการดาเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา
และกิจกรรมการพัฒนาที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ
นั้น เพื่อให้แนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น ลดความซ้าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทางานกับหน่วยงานและจาแนก
รายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดาเนินงาน
2. แผนการดาเนินงานจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อ
ควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. แผนการดาเนินงาน จะกาหนดรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดาเนินการใน
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดาเนินงานจะมี
ที่มาจาก
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3.1 งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดาเนินการ)
3.2 โครงการกิจกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงิน
สะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเอง โดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี)
3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน
อื่นๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการดาเนินงานในพื้นที่
ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (หมวด ๕ ข้อ ๒๖ และ 27) ได้กาหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนการดาเนินงานตามระเบียบฯ โดยมีขั้นตอนดังนี้
๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา
ของเทศบาลตาบลบ้านคลอง หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ
ที่ดาเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตาบลบ้านคลอง แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้ความเห็นชอบ
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
3.
แผนการดาเนินงานให้จัดทาเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจาก
หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น
การจัดทาแผนการดาเนินงานเพิ่มเติม
ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทาแผนการดาเนินงานแล้ว หากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติม จากหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 30
วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดทาเป็นแผนการดาเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่
1,2, ....)

๓
ระยะเวลาการจัดทาแผนการดาเนินงาน
แผนการดาเนินงาน ต้องจัดทาให้เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่เทศบาลตาบล
ในปีงบประมาณนั้น
การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น
จากขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงานข้างต้น
สามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดทาร่างแผนการดาเนินงาน

หน่วยงานอื่น

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

เสนอร่างแผนการดาเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนการ
ดาเนินงาน
เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น
ให้ความเห็นชอบ
ประกาศใช้
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ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
๑. เทศบาลตาบลบ้านคลอง มีแผนการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถนาไปปฏิบัติ
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
๒. เทศบาลตาบลบ้านคลอง มีแผนการดาเนินงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานจริงในช่วงระยะ
เวลา ๑ ปี สามารถบริหารเวลาในการดาเนินงานโครงการของทุกส่วนงาน ได้มีประสิทธิภาพ
๓. เทศบาลตาบลบ้านคลอง มีแผนการดาเนินงานที่แสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการ
พัฒนา/กิจกรรมการพัฒนา ทาให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน และมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
นอกจากนี้ยังช่วยลดความซ้าซ้อนของโครงการ/กิจกรรม อีกด้วย
๔. เทศบาลตาบลบ้านคลอง ได้ใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัด มาจัดทาแผนการดาเนินงาน
อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในเขตเทศบาลตาบล
บ้านคลอง อย่างแท้จริง
๕. การจัดทาแผนการดาเนินงาน จะทาให้การติดตามและประเมินผลมีความสะดวกมากขึ้น
๖. เป็นการประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงานต่าง ๆ

