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ค ำน ำ 
 

  การวางแผนเป็นการพิจารณาและก าหนดแนวทางปฏิบัติงาน  ให้บรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น  ฉะนั้นการวางแผนจึงเป็นกระบวนการทางสติปัญญาที่พิจารณาก าหนด
แนวทางปฏิบัติงาน  มีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค์ ความรู้  และการคาดคะเนอย่างใช้ดุลยพินิจ  การ
วางแผนจึงมีความเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ต่าง ๆ ในอนาคต และตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดโดย
ผ่านกระบวนการคิดก่อนท า ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 

  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จ  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี จึงได้จัดท าแผนการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  โดยได้น ารายละเอียดโครงการต่าง ๆ จากข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  มาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป็นการ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
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บทน ำ 
 

1.1  บทน ำ 
  การวางแผนเป็นการมองไปข้างหน้าอาจเป็นช่วงระยะเวลาสั้น  ระยะปานกลาง  หรือระยะยาว 
และเป็นกระบวนการก าหนดการใช้ทรัพยากรขององค์กร โดยก าหนดกิจกรรมต่าง  ๆ ไว้ล่วงหน้าให้บรรลุภารกิจ
วัตถุประสงค์  นโยบาย  และเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  จะเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ของประชาคมท้องถิ่นในอนาคต  ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548   ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาซึ่งหมายความรวมถึงแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา และแผนพัฒนาสามปี  
 

1. แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ   ซึ่งหมายถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  ที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแสดงถึงวิสัยทัศน์ 
พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อ าเภอ และแผนชุมชน  
 

2.  แผนพัฒนำส่ีปี   ซึ่งหมายถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน / โครงการ
พัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า  ครอบคลุมระยะเวลาสาม
ปีโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี    

 
  ส าหรับ แผนกำรด ำเนินงำน  ที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท า

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 นั้น มิใช่กำรจัดท ำแผนพัฒนำ  แต่เป็นเอกสำรที่รวบรวม 
แผนงำน โครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินกำรจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณนั้น  
ทีมี่ควำมชัดเจนในกำรด ำเนินงำนมำกขึ้น 
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1.2  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับกำรวำงแผนพัฒนำท้องถิ่น  

  การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องใช้แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการ
บริหารงาน  ซึ่งแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย  
ยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น  รวมทั้งการก าหนดโครงการ/กิจกรรม  ตัวชี้วัดความส าเร็จของการ
พัฒนาในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจะมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์  
ยุทธศาสตร์และแนวทางในระดับต่าง ๆ   ที่ส าคัญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องด าเนินงานเพ่ือตอบสนองต่อ
ปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 

  ประกอบกับความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการที่จะก าหนดนโยบายบริหาร
จัดการการเงินการคลังของตนเองได้อย่างอิสระ  รัฐจะเข้าไปควบคุมเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น  นอกจากนี้
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 
16 และมาตรา 17  บัญญัติให้เทศบาล  องค์การบริหารส่วนต าบลและการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปพิเศษมีอ านาจ
หน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  และองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งนอกจากจะมีอ านาจหน้าที่ใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองแล้ว  ยังมีอ านาจหน้าที่ในการประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตาม
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนดอีกด้วย 

  เนื่องจากการวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายการปกครอง
การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีความเป็นอิสระในฐานะเป็น “รัฐอิสระ”  แต่เป็นการมอบอ านาจหน้าที่ในการ
จัดบริการสาธารณะบางส่วนให้ และยังต้องอยู่ในการก ากับดูแลหรือตรวจสอบโดยรัฐบาลและประชาคมอีกด้วย   

  ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องตระหนักว่าแผน 
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ ได้แก่  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาล  แผนกระทรวง  แผนกรม  และรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ซึ่งเป็นแผนระดับชาติ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัดในระดับจังหวัด  ตลอดจนเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
อ าเภอและแผนพัฒนาอ าเภอในระดับอ าเภอ   ซึ่งก าหนดยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาระดับจังหวัดและอ าเภอ  นั้น  
ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชาคมจะมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วย 

  นอกจากนี้ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น คือ คณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก าหนดหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการให้บริการสาธารณะที่จ าเป็นแก่ท้องถิ่น  ตลอดจนรายได้ของ 
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ท้องถิ่นที่เพ่ิมขึ้นและพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ได้ก าหนดรูปแบบการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นท่ีมีความเป็นอิสระมากขึ้น 
 
1.3   วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน  

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์  แผนสามปี  และแผนการด าเนินงาน  
ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้น  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ  พัฒนาและกิจกรรมที่
ด าเนินการจริงทั้งหมดที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  
แผนการด าเนินงาน เป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ทั้งหมดที่จะด าเนินการในปีงบประมาณนั้น  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการ  การท างานกับ
หน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ  ของแผนงาน/โครงการ  ในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตาม
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย 

1. เพ่ือแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมที่จะด าเนินการในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
2. เพ่ือท าให้เกิดการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เป็นการลดความสูญเปล่าและความซ้ าซ้อน 
3. เพ่ือท าให้เห็นภาพรวมของกิจกรรม 

 
1.4  ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 

  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.  2548  (หมวด 5 ข้อ 26)  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดท าแผนการด าเนินงาน โดยมีขั้นตอน
ดังนี้ 
  1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
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แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้เสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น หรือภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณด าเนินการ   หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการ จากหน่วยราชการส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ  ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น 
 
จำกขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนข้ำงต้นสำมำรถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
 
 
คณะกรรมกำรสนับสนุนกำร 
จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำร 
จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
                 
  
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 
 
 
 
ผู้บริหำรท้องถิ่น 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมโครงการ/กจิกรรม 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

      ประกาศใช้ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้องท้ท้องถิ่นถิ่น 

หน่วยงานอืน่ 
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1.5  ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
  กำรวำงแผนที่ดีย่อมส่งผลให้เกิดประโยชน์ดังต่อไปนี้ 
  1. บรรลุจุดมุ่งหมำย  (Attention  Objectives)  การวางแผนทุกครั้งจะมีจุดหมายปลายทาง
เพ่ือให้องค์กรบรรลุจุดหมายที่ก าหนดให้  การก าหนดจุดมุ่งหมายจึงเป็นสิ่งแรกของการวางแผน  ถ้าจุดมุ่งหมายที่
ก าหนดให้มีความแจ่มชัด ก็จะช่วยให้การบริหารแผนมีทิศทางมุ่งตรงไปยังจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่างสะดวก
และเกิดผลดี 

2. ประหยัด (Economical  Operation)  การวางแผนที่เก่ียวข้องกับการใช้สติปัญญาเพ่ือคิด
วิธีการให้องค์กรบรรลุถึงประสิทธิภาพ  เป็นการให้งานในฝ่ายต่าง ๆ มีการประสานงานกันดี  กิจกรรมที่ด าเนินการ
มีความต่อเนื่องกัน ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในการด าเนินงานต่าง ๆ ที่ท า  ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรต่าง ๆ อย่างคุ้มค่านับว่าเป็นการลดต้นทุนที่ดี  ก่อให้เกิดการประหยัดแก่องค์กร 
  3. ลดควำมไม่แน่นอน (Reduction of Uncertainty)  การวางแผนช่วยลดความไม่แน่นอน
ในอนาคตลง เพราะการวางแผนเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการคาดการเหตุการณ์ในอนาคต การวางแผนที่มี
ประสิทธิภาพ มาจากการวิเคราะห์พ้ืนฐานของข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นแล้ว ท าการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคต
และได้หาแนวทางพิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไว้แล้ว 

  4. เป็นเกณฑ์ในกำรควบคุม (Basis of control)  การวางแผนช่วยให้ผู้บริหารได้ก าหนดหน้าที่
ในการควบคุมขึ้น  ทั้งนี้เพราะการวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกเป็นกิจกรรมที่ด าเนินการคู่กัน
อาศัยซึ่งกันและกัน  กล่าวคือถ้าไม่มีการวางแผนก็ไม่สามารถมีการควบคุม  กล่าวได้ว่าแผนก าหนดจุด        มุ่ง
หมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานในหน้าที่การควบคุม 

  5. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและกำรสร้ำงสรรค์ (Encourages Innovation and Creativity) 
การวางแผนเป็นพ้ืนฐานด้านการตัดสินใจ และเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ (นวัตกรรม) และความคิด
สร้างสรรค์ ทั้งนี้เนื่องจากที่ฝ่ายจัดการมีการวางแผนกันนั้นจะเป็นการระดมปัญญาของคณะผู้ท างานด้านการ
วางแผนท าให้เกิดความคิดใหม่ ๆ และความคิดสร้างสรรค์ น ามาใช้ประโยชน์แก่องค์กรและยังเป็นการสร้าง
ทัศนคติการมองอนาคตของผู้บริหาร 

  6. พัฒนำแรงจูงใจ  (Improves Motivation)   ระบบการวางแผนที่ดีจะเป็นการบ่งชี้ให้เห็น
ถึงความร่วมแรงร่วมใจในการท างานของผู้บริหาร และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นในกลุ่มคนงานด้วยเพราะ
เขารู้อย่างชัดเจนว่าองค์กรคาดหวังอะไรจากเขาบ้าง นอกจากนั้น  การวางแผนยังเป็นเครื่องมือฝึกและพัฒนา
แรงจูงใจที่ดีส าหรับผู้บริหารในอนาคต 
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7. พัฒนำกำรแข่งขัน (Improves Competitive Strength) การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ 

ท าให้องค์กรมีการแข่งขันกันมากกว่าองค์กรที่ไม่มีการวางแผนหรือมีการวางแผนที่ขาดประสิทธิภาพ  ทั้งนี้เพราะ
การวางแผนจะเก่ียวข้องกับการขยายขอบข่ายการท างาน  เปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน  ปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

8. ท ำให้เกิดกำรประสำนงำนที่ดี (Better Coordination) การวางแผนได้สร้างความมั่นใจใน
เรื่องเอกภาพท่ีจะบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร ท าให้ 

กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดวางไว้มุ่งไปที่จุดหมายเดียวกัน มีการจัดประสานงานในฝ่ายต่าง  ๆ ของ
องค์การเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ าซ้อนในงานแต่ละฝ่ายขององค์กร 
 
 
 

****************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


