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บทนำ 
 

1.1  บทนำ 
  การวางแผนเป็นการมองไปข้างหน้าอาจเป็นช่วงระยะเวลาสั้น  ระยะปานกลาง  หรือระยะยาว 
และเป็นกระบวนการกำหนดการใช้ทรัพยากรขององค์กร โดยกำหนดกิจกรรมต่าง  ๆ ไว้ล่วงหน้าให้บรรลุภารกิจ
วัตถุประสงค์  นโยบาย  และเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  จะเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ของประชาคมท้องถิ่นในอนาคต  ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548   กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาซึ่งหมายความรวมถึงแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา และแผนพัฒนาสามปี  
 

1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   ซึ่งหมายถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  ที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแสดงถึงวิสัยทัศน์ 
พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อำเภอ และแผนชุมชน  
 

2.  แผนพัฒนาส่ีปี   ซึ่งหมายถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน / โครงการ
พัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า  ครอบคลุมระยะเวลาสาม
ปีโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจำทุกปี    

 
  สำหรับ แผนการดำเนินงาน  ที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำ

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 นั้น มิใช่การจัดทำแผนพัฒนา  แต่เป็นเอกสารที่รวบรวม 
แผนงาน โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  
ทีมี่ความชัดเจนในการดำเนินงานมากขึ้น 
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1.2  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  

  การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องใช้แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการ
บริหารงาน  ซึ่งแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการกำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย  
ยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น  รวมทั้งการกำหนดโครงการ/กิจกรรม  ตัวชี้วัดความสำเร็จของการ
พัฒนาในระยะยาวอย่างต่อเนื ่อง  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่นจะมีความสอดคล้องเชื ่อมโยงกับวิสัยทัศน์  
ยุทธศาสตร์และแนวทางในระดับต่าง ๆ   ที่สำคัญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อ
ปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 

  ประกอบกับความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการที่จะกำหนดนโยบายบริหาร
จัดการการเง ินการคลังของตนเองได้อย่างอิสระ  ร ัฐจะเข้าไปควบคุมเท่าที ่จำเป็นเท่านั ้น  นอกจากนี้
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 
16 และมาตรา 17  บัญญัติให้เทศบาล  องค์การบริหารส่วนตำบลและการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปพิเศษมีอำนาจ
หน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  และองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งนอกจากจะมีอำนาจหน้าที่ใน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองแล้ว  ยังมีอำนาจหน้าที่ในการประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตาม
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนดอีกด้วย 

  เนื่องจากการวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายการปกครอง
การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และการปฏิบัติ ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีความเป็นอิสระในฐานะเป็น “รัฐอิสระ”  แต่เป็นการมอบอำนาจหน้าที่ในการ
จัดบริการสาธารณะบางส่วนให้ และยังต้องอยู่ในการกำกับดูแลหรือตรวจสอบโดยรัฐบาลและประชาคมอีกด้วย   

  ผู้ที ่เกี ่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น จะต้องตระหนักว่าแผน 
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ ได้แก่  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาล  แผนกระทรวง  แผนกรม  และรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ซึ่งเป็นแผนระดับชาติ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัดในระดับจังหวัด  ตลอดจนเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำเภอและแผนพัฒนาอำเภอในระดับอำเภอ   ซึ่งกำหนดยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาระดับจังหวัดและอำเภอ  นั้น  
ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชาคมจะมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วย 

  นอกจากนี้ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น คือ คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำหนดหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการให้บริการสาธารณะที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น  ตลอดจนรายได้ของ 
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ท้องถิ่นที่เพิ่มขึ้นและพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ได้กำหนดรูปแบบการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นท่ีมีความเป็นอิสระมากขึ้น 
 
1.3   วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน  

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์  แผนสามปี   และแผนการดำเนินงาน  
สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น  มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ  พัฒนาและกิจกรรมที่
ดำเนินการจริงทั้งหมดที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  
แผนการดำเนินงาน เป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการ  การทำงานกับ
หน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ  ของแผนงาน/โครงการ  ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตาม
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึนอีกด้วย 

1. เพ่ือแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมที่จะดำเนินการในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
2. เพ่ือทำให้เกิดการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เป็นการลดความสูญเปล่าและความซ้ำซ้อน 
3. เพ่ือทำให้เห็นภาพรวมของกิจกรรม 

 
1.4  ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.  2548  (หมวด 5 ข้อ 26)  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน
ดังนี้ 
  1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
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แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้เสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น หรือภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการ   หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการ จากหน่วยราชการส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื ่น ๆ  ที ่ต้องดำเนินการในพื้นที ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นใน
ปีงบประมาณนั้น 
 
จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
                 
  
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
ผู้บริหารท้องถิ่น 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมโครงการ/กจิกรรม 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

      ประกาศใช้ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้องท้ท้องถิ่นถิ่น 

หน่วยงานอ่ืน 
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1.5  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
  การวางแผนที่ดีย่อมส่งผลให้เกิดประโยชน์ดังต่อไปนี้ 
  1. บรรลุจุดมุ่งหมาย  (Attention  Objectives)  การวางแผนทุกครั้งจะมีจุดหมายปลายทาง
เพื่อให้องค์กรบรรลุจุดหมายที่กำหนดให้  การกำหนดจุดมุ่งหมายจึงเป็นสิ่งแรกของการวางแผน  ถ้าจุดมุ่งหมายที่
กำหนดให้มีความแจ่มชัด ก็จะช่วยให้การบริหารแผนมีทิศทางมุ่งตรงไปยังจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างสะดวก
และเกิดผลดี 

2. ประหยัด (Economical  Operation)  การวางแผนที่เก่ียวข้องกับการใช้สติปัญญาเพ่ือคิด
วิธีการให้องค์กรบรรลุถึงประสิทธิภาพ  เป็นการให้งานในฝ่ายต่าง ๆ มีการประสานงานกันดี  กิจกรรมที่ดำเนินการ
มีความต่อเนื่องกัน ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในการดำเนินงานต่าง ๆ ที่ทำ  ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรต่าง ๆ อย่างคุ้มค่านับว่าเป็นการลดต้นทุนที่ดี  ก่อให้เกิดการประหยัดแก่องค์กร 
  3. ลดความไม่แน่นอน (Reduction of Uncertainty)  การวางแผนช่วยลดความไม่แน่นอน
ในอนาคตลง เพราะการวางแผนเป็นงานที่เกี ่ยวข้องกับการคาดการเหตุ การณ์ในอนาคต การวางแผนที ่มี
ประสิทธิภาพ มาจากการวิเคราะห์พื้นฐานของข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นแล้ว ทำการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคต
และได้หาแนวทางพิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไว้แล้ว 

  4. เป็นเกณฑ์ในการควบคุม (Basis of control)  การวางแผนช่วยให้ผู้บริหารได้กำหนดหน้าที่
ในการควบคุมขึ้น  ทั้งนี้เพราะการวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการคู่กัน
อาศัยซึ่งกันและกัน  กล่าวคือถ้าไม่มีการวางแผนก็ไม่สามารถมีการควบคุม  กล่าวได้ว่าแผนกำหนดจุด        มุ่ง
หมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานในหน้าที่การควบคุม 

  5. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (Encourages Innovation and Creativity) 
การวางแผนเป็นพื้นฐานด้านการตัดสินใจ และเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ (นวัตกรรม) และความคิด
สร้างสรรค์ ทั้งนี้เนื่องจากที่ฝ่ายจัดการมีการวางแผนกันนั้นจะเป็นการระดมปัญญาของคณะผู้ทำงานด้านการ
วางแผนทำให้เกิดความคิดใหม่ ๆ และความคิดสร้างสรรค์ นำมาใช้ประโยชน์แก่องค์กรและยังเป็นการสร้าง
ทัศนคติการมองอนาคตของผู้บริหาร 

  6. พัฒนาแรงจูงใจ  (Improves Motivation)   ระบบการวางแผนที่ดีจะเป็นการบ่งชี้ให้เห็น
ถึงความร่วมแรงร่วมใจในการทำงานของผู้บริหาร และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นในกลุ่มคนงานด้วยเพราะ
เขารู้อย่างชัดเจนว่าองค์กรคาดหวังอะไรจากเขาบ้าง นอกจากนั้น  การวางแผนยังเป็นเครื่องมือฝึกและพัฒนา
แรงจูงใจที่ดีสำหรับผู้บริหารในอนาคต 
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7. พัฒนาการแข่งขัน (Improves Competitive Strength) การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ 

ทำให้องค์กรมีการแข่งขันกันมากกว่าองค์กรที่ไม่มีการวางแผนหรือมีการวางแผนที่ขาดประสิทธิภาพ  ทั้งนี้เพราะ
การวางแผนจะเก่ียวข้องกับการขยายขอบข่ายการทำงาน  เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน  ปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

8. ทำให้เกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordination) การวางแผนได้สร้างความมั่นใจใน
เรื่องเอกภาพท่ีจะบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร ทำให้ 

กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดวางไว้มุ่งไปที่จุดหมายเดียวกัน มีการจัดประสานงานในฝ่ายต่าง  ๆ ของ
องค์การเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนในงานแต่ละฝ่ายขององค์กร 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 



 


