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ความเป็นมา  

 

วตัถุประสงค์ในการจัดท าแผนด าเนินงาน  

ข้ันตอนในการจัดท าแผนด าเนินงาน  

 

บทที่บทที่  11  บทน าบทน า  
 
 
 
 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2557  จดัท าขึน้เพื่อใหเ้ปน็ไปตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2548  ทีก่ าหนดใหเ้ทศบาล
จดัท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามป ีและแผนการด าเนนิงาน ส าหรับแผนการด าเนนิงานนั้น เปน็การ
น าแผนพัฒนาไปด าเนนิการในภาคปฏิบติัทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกจิกรรมการ
พัฒนาทีด่ าเนนิการจริงทัง้หมดในพื้นทีข่องเทศบาล ประจ าปงีบประมาณนั้น เพื่อใหแ้นวทางในการด าเนนิงานใน
ปงีบประมาณนั้นของเทศบาลมีความชดัเจนในการปฏิบติังานมากขึน้ ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและ
บรูณาการท างานกบัหนว่ยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ โดยโครงการ/ กจิกรรมการ
พัฒนาทีบ่รรจใุนแผนการด าเนนิงานมีทีม่าจาก 

1) งบประมาณรายจา่ยประจ าปขีองเทศบาล (รวมทัง้เงินอุดหนนุทีอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่อุดหนนุให้
หนว่ยงานอื่นด าเนนิการ)  

2) โครงการ/กจิกรรมการพัฒนาทีเ่ทศบาลด าเนนิการเองโดยไม่ใชง้บประมาณ (ถา้มี)  
3) โครงการ/กจิกรรมการพัฒนาของหนว่ยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  หรือหนว่ยงานอื่น ๆ ที่

ด าเนนิการในพื้นทีข่องเทศบาล 
4) โครงการ/กจิกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ทีเ่ทศบาลพิจารณาเหน็ว่าจะเกดิประโยชนใ์นการประสานการ

ด าเนนิงานในพื้นที ่
 
 
 

1. เพื่อทราบถงึรายละเอียดแผนงาน/โครงการและกจิกรรม ทีจ่ะด าเนนิงานจริงทัง้หมดในพื้นทีข่อง
เทศบาลเมืองสะเตงนอก  ประจ าปงีบประมาณ 2557 

2.  เพื่อใหก้ารด าเนนิงานในปงีบประมาณมีความชดัเจนในการปฏิบติัมากขึน้ 
3.  เกดิการประสานและบรูณาการการท างานร่วมกบัหนว่ยงานอื่นในพื้นที ่
4.  เพื่อใหเ้กดิความสะดวกในการติดตามและประเมินผลเมื่อส้ินปงีบประมาณ 

 
 
 
กอ่นการด าเนนิการ น าแผนพัฒนาสามปขีองเทศบาลไปปฏิบติัในกรณีทีป่ระกาศใชแ้ผนแล้ว และได้แจง้

ใหส้ภาเทศบาลทราบ อีกทัง้ได้ประกาศใหป้ระชาชนทราบแล้วนั้น   เทศบาลจกัต้องด าเนนิการจดัท าแผนการ
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ประโยชน์ของแผนด าเนินงาน  

วสิัยทศัน์การพัฒนาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  

 
 
 

พันธกิจ   

 
 

ด าเนนิงานใหเ้ปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่  
พ.ศ.2548 โดยมีขัน้ตอนการจดัท าแผนการด าเนนิงาน ดังนี ้

1. คณะกรรมการสนบัสนนุการจดัท าแผนพัฒนา  รวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ หนว่ยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกจิ และหนว่ยงานอื่น ๆ ทีด่ าเนนิงานในพื้นทีข่องเทศบาล
เมืองสะเตงนอก แล้วจดัท าร่างแผนการด าเนนิงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิน่ 

/ 2. คณะกรรมการ… 
2. คณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิน่พิจารณาร่างแผนด าเนนิงาน แล้วเสนอผู้บริหารทอ้งถิน่เพื่อประกาศแผน

ด าเนนิงานภายในสิบหา้วันนบัแต่วันทีป่ระกาศเพื่อใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่ทราบโดยทัว่กนัและต้องปดิประกาศไว้
อย่างนอ้ยสามสิบวัน 

 
 
 

1. ท าใหท้ราบถงึรายละเอียดของกจิกรรม / โครงการ / แผนงาน ทีป่ฏิบติัจริงในปงีบประมาณ 
2. เปน็เคร่ืองมือในการติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานเมื่อส้ินป ีใหม้ีความ สะดวกมากขึน้ และท า

ใหท้ราบถงึปญัหา อุปสรรค ในการปฏิบติังาน ซ่ึงสามารถน ามาแกไ้ขปญัหาได้ ท าใหก้ารด าเนนิงานมีประสิทธิภาพ
ย่ิงขึน้ ท าใหเ้กดิการประสานงานทีดี่ กจิกรรมต่าง ๆ ทีจ่ดัวางไว้ มุ่งไปทีจ่ดุมุ่งหมายเดียวกนั มีการประสานงานในฝ่าย
ต่าง ๆ ขององค์กร เพื่อหลีกเล่ียงความซ้ าซ้อนในงานแต่ละฝ่ายขององค์กร 

3. สามารถควบคุมการด าเนนิการของโครงการ/กจิกรรมการพัฒนาในเทศบญัญติังบประมาณรายจา่ย
ประจ าปใีหเ้ปน็ไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีความชดัเจนในการปฏิบติัมากขึน้  ลดความซ้ าซ้อนของ
โครงการในแผนการด าเนนิงาน 

4. ประชาชนได้ร่วมการจดัท าแผนชมุชนได้ สามารถตรวจสอบได้ว่า การด าเนนิการของเทศบาลนั้นได้
ด าเนนิการเปน็ไปตามวัตถปุระสงค์และความต้องการของประชาชนหรือไม่อย่างไรโดยสามารถตรวจสอบได้จาก
ประกาศของเทศบาล 

 
 
 
 

““ต าบลน่าอยู่  เศรษฐกิจยั่งยืน  ประชาชนมสีุขต าบลน่าอยู่  เศรษฐกิจยั่งยืน  ประชาชนมสีุข””  
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เร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ อย่างทัว่ถงึ  ส่งเสริมอาชพี  กระจาย
โอกาสใหค้นทกุกลุ่มมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและการพัฒนาบา้นเมือง  
บคุลากรใหม้ีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม ่
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ค าน า 

แผนด าเนนิงานของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ประจ าป ีพ.ศ.2557 ฉบบันี ้มิใชเ่ปน็การจดัท าแผนพัฒนา   
แต่เปน็เอกสารทีร่วบรวมแผนงาน/โครงการ กจิกรรมทีจ่ะด าเนนิงานจริงทัง้หมดในพื้นทีข่องเทศบาลเมืองสะเตงนอก 
และเพื่อใหโ้ครงการมีความสมบรูณ์และชดัเจนย่ิงขึน้ โครงการทีป่รากฏในแผนด าเนนิงานของเทศบาลเมืองสะเตงนอก 
ประจ าป ี นอกจากนี้อาจมีปญัหาเร่งด่วนเกีย่วกบัความเดือดร้อนของประชาชน การแกป้ญัหาเฉพาะหนา้ หรือ  เงิน
งบประมาณทีม่ีอยู่ กอ็าจมีการปรับเปล่ียนแผนงานเพิ่มเติมหรือแกไ้ขโครงการในแผนด าเนนิงาน เพื่อด าเนนิงานจดัท า
งบประมาณต่อไป 

เทศบาลเมืองสะเตงนอก หวังเปน็อย่างย่ิงว่าแผนด าเนนิงาน ประจ าป ีพ.ศ.2557 ฉบบันี้จะเปน็ประโยชน์
และใชเ้ปน็แนวทางในการพัฒนาทอ้งถิน่ ทีม่ีประสิทธิภาพและสนองตอบต่อปญัหาความต้องการของประชาชนใน
ทอ้งถิน่ได้  จงึขอประกาศใชใ้หท้ราบโดยทัว่กนั 
 
 
 
 
            นายเกษมสันต์   สาแม 
                         นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก  
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สารบัญ 
 

หน้า 
สว่นที ่ 1 

บทน า 1 

สว่นที ่  2 
- บัญชีสรุปจ านวนโครงการ และงบประมาณ  3 
- บัญชีโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ 6 
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