คำนำ
การจัดทาแผนการดาเนินงาน ได้จัดทาขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยแผนการดาเนิ นงาน จะเป็นเอกสารที่แสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะดาเนินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเมืองเกษตร ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเกษตร รวมถึง
หน่วยงานอื่นได้ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานทั้งทางด้านการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ การ
พัฒนาคนและสังคม การเมืองการบริหาร การศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเกษตร ภายใต้
แนวทางการพัฒ นาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นาขององค์การบริห ารส่วนตาบลเมืองเกษตร ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒ นาของอาเภอขามสะแกแสง และจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งเป็นเอกสารที่จะใช้เป็น
เครื่องมือในการติดตามและการประเมินผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเกษตรต่อไป

งานนโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเกษตร
ธันวาคม 2558

แผนการดาเงินงาน ประจาปี 2559
ส่วนที่ 1
บทนา
*******************************
องค์ประกอบแผนดาเนินงาน ประกอบด้วย
1. บทนา
ในการวางแผนด้านการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเกษตร อาเภอ
ขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอานาจหน้าที่และ
ภารกิจสาคัญในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนและการพัฒนาท้องถิ่น
ให้ดีขึ้น
จากการพัฒนาในประเทศไทย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่
ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2504) จนถึงฉบับปัจจุบัน ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) แม้ว่าจะได้มีการ
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงแนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในหลายรูปแบบ แต่ก็ยังประสบกับ
ปัญหาต่าง ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเป็นอันมาก เช่น การสงคราม การประสบปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ หรือการกาหนดแนวทางการพัฒนาไม่ตรงกับความต้องการที่แก้จริงของประชาชน เป็นต้น
อีกทั้งมีหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงานทางานซ้าซ้อน ขาดการประสานงานการพัฒนาที่ดี และที่สาคัญ
ที่สุด คือ ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยขาดจิตสานึกในการเป็นเจ้าของในการพัฒนา
ดังนั้ น องค์การบริห ารส่ ว นตาบลเมื องเกษตร ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ในการบริหารสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามที่พระราชบัญญัติสภาตาบล
และองค์การบริห ารส่ ว นต าบล พ.ศ.2537 ในมาตรา 66 มาตรา 67 และมาตรา 68 ประกอบกั บ
พระราชบั ญ ญั ติ ก าหนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ.2542 ซึ่งได้ถ่ายโอนภารกิจในการพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนใน
เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการจัดทาแผนดาเนินงาน เพื่อจะเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนการดาเนินงาน
เพื่ อแสดงถึ งรายละเอีย ดของแผนงาน/โครงการพัฒ นาและกิจ กรรมการพัฒ นาที่
ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณนั้น เพื่อให้เป็น
แนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น ลดความซ้าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงานและจาแนก
รายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนดาเนินงาน
แผนดาเนินงานจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุม
การดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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3. ขั้นตอนการจัดทาแผนดาเนินงาน
3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ
ที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงานเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น
3.2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนดาเนินงาน
ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องที่ทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
แผนการดาเนินงานจะกาหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดาเนินการใน
พื้นทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนดาเนินงานจะมี
ที่มาจาก
1. งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดาเนินการ)
2. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ
(ถ้ามี)
3. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน
อื่น ๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบ
จากแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. โครงการ/กิจการการพัฒนาอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการดาเนินงานในพื้นที่
5. ระยะเวลาในการจัดทาแผนการดาเนินงาน
- ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดทาแผนการดาเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือน
ธันวาคมของปีงบประมาณนั้น
หากคาดว่าจะดาเนินการจัดทาไม่แล้วเสร็จภายในกาหนด ให้เสนอขอขยายเวลาการ
จัดทาแผนการดาเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น
6. ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทาแผนการดาเนินงานตามข้อ 2.1 แล้วหาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจาก
หน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการ
เพิ่มเติมจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ (โดยให้จัดทาเป็น
แผนการดาเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1,2,3,4.....)
.
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4. ประโยชน์ของการจัดทาแผนดาเนินงาน
แผนดาเนินงานจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุม
การดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้แนวทางในการดาเนินงานใน
ปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้าซ้อน
ของโครงการ
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ส่วนที่ 2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดาเนินงาน ประจาปี 2559
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเกษตร

สารบัญ
หน้า
คานา
หลักการและเหตุผล
สารบัญ
ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

บทนา
- จุดมุ่งหมายของแผนการดาเนินงาน
- วัตถุประสงค์
- ขั้นตอนในการดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงาน
- ประโยชน์ของการจัดทาแผนการดาเนินงาน
บัญชีโครงการ/กิจกรรม
- บัญชีสรุปจานวนโครงการ
- แผนการดาเนินงาน
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