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บทนา

บทนำ
1. บทนา (หลักการและเหตุผล)
ตำมระเบี ย บกระทรวงมหำดไทย ว่ ำ ด้ ว ยกำรจั ด ท ำแผนพั ฒ นำขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. 2548 และเพิ่มเติม (ฉบั บที่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒ นำสี่ ปี
และแผนดำเนินงำน สำหรับแผนดำเนินงำน นั้น มีจุดมุ่งหมำยเพื่อแสดงถึงรำยละเอียด แผนงำน / โครงกำร
พัฒนำและกิจกรรมที่ดำเนินกำรจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมำณนั้น ทำ ให้
แนวทำงในกำรดำเนินงำนในปีงบประมำณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติมำกขึ้นมี
กำรบูรณำกำรกำรทำงำนกับหน่วยงำนและกำรจำแนกรำยละเอียด ต่ำง ๆ ของ แผนงำน / โครงกำรในแผนดำเนินงำน
จะทำให้กำรติดตำมประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีควำมสะดวกมำกขึ้นอีกด้วย
จำกระเบี ย บกระทรวงมหำดไทย ว่ ำ ด้ ว ยกำรจั ด ท ำแผนพั ฒ นำขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. 2548 และเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 (หมวด 5 ข้อ 26) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดทำแผนดำเนินงำน โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่นรวบรวมแผนงำน โครงกำรพัฒนำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอื่น ๆ ที่ดำเนินกำร
ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่ำงแผนกำรดำเนินงำน เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น
2. คณะกรรมกำรพัฒ นำท้อ งถิ่น พิจำรณำร่ำ งแผนกำรด ำเนิน งำน แล้ ว เสนอผู้ บริ ห ำรท้ องถิ่ น
ประกำศแผนกำรดำเนินงำน ทั้งนี้ ให้ปิดประกำศแผนกำรดำเนินงำนภำยในสิบห้ำวัน นับแต่วันที่ประกำศ เพื่อให้
ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกำศไว้อย่ำงน้อยสำมสิบวัน
แผนดำเนินงำนให้จัดทำเสร็จภำยในสำมสิบวัน นับแต่วันที่ตั้งงบประมำณดำเนินกำรหรือได้รับแจ้ง
แผนงำน / โครงกำร จำกหน่วยรำชกำรส่วนกลำงส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินกำรใน
พื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณนั้น
การขยายเวลาการจัดทา และการแก้ไขแผนดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น
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วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดทำและประสำนแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2548 และเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ.2561 ก ำหนดให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ด ท ำ
แผนยุทธศำสตร์ แผนพัฒนำสี่ปี และแผนกำรดำเนินงำน สำหรับแผนกำรดำเนินงำนนั้น มีจุดมุ่งหมำยเพื่อแสดงถึง
รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร พัฒนำและกิจกรรมที่ดำเนินกำรจริงทั้งหมดที่ดำเนินกำรจริงทั้งหมดในพื้ นที่ของ
องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นประจ ำปี งบประมำณนั้น แผนกำรดำเนินงำน เป็นเอกสำรที่ระบุแผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินกำรในปีงบประมำณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติ
มำกขึ้น มีกำรประสำนและบูรณำกำร กำรทำงำนกับหน่วยงำนและกำรจำแนกรำยละเอียดต่ำง ๆ ของแผนงำน/
โครงกำร ในแผนกำรดำเนินงำนจะทำให้กำรติดตำมประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีควำมสะดวกมำกขึ้นอีกด้วย
1. เพื่อแสดงให้เห็นถึงรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร และกิจกรรมที่จะดำเนินกำรในพื้นที่รับผิดชอบ
2. เพื่อทำให้เกิดกำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆเป็นกำรลดควำมสูญเปล่ำและควำมซ้ำซ้อน
3. เพื่อทำให้เห็นภำพรวมของกิจกรรม

ขั้นตอนในการจัดทาแผนการดาเนินงาน
จำกระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดทำและประสำนแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 (หมวด 5 ข้อ 26) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จัดทำแผนกำรดำเนินงำน โดยมีขั้นตอนดังนี้
1.คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำรวบรวมแผนงำน/โครงกำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน่วยรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอื่น ๆ ที่ดำเนินกำรในพื้นที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่ำงแผนกำรดำเนินงำน เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น
2. คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนกำรดำเนินงำน แล้วเสนอผู้บริหำรท้องถิ่น ประกำศ
เป็นแผนกำรดำเนินงำน ทั้งนี้ให้ปิดประกำศแผนกำรดำเนินงำนภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ประกำศเพื่อให้ประชำชนใน
ท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันและต้องปิดประกำศไว้อย่ำงน้อยสำมสิบวัน
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จากขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
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ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
การวางแผนที่ดีย่อมส่งผลให้เกิดประโยชน์ดังต่อไปนี้
1. บรรลุจุดมุ่งหมาย (Attention Objectives) กำรวำงแผนทุกครั้งจะมีจุดหมำยปลำยทำงเพื่อให้องค์กร
บรรลุจุ ดหมำยที่กำหนดให้ กำรกำหนดจุ ดมุ่งหมำยจึงเป็นสิ่ งแรกของกำรวำงแผน ถ้ำจุดมุ่งหมำยที่กำหนดให้ มี
ควำมแจ่มชัด ก็จะช่วยให้กำรบริหำรแผนมีทิศทำงมุ่งตรงไปยังจุดมุ่งหมำยที่กำหนดไว้ได้อย่ำงสะดวกและเกิดผลดี
2. ประหยัด (Economical Operation) กำรวำงแผนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้สติปัญญำเพื่อคิดวิธีกำรให้
องค์กรบรรลุถึงประสิทธิภำพ เป็นกำรให้งำนในฝ่ำยต่ำงๆ มีกำรประสำนงำนกันดี กิจกรรมที่ดำเนินกำรมีควำม
ต่อเนื่องกัน ก่อให้เกิดควำมเป็นระเบียบในกำรดำเนินงำนต่ำงๆ ที่ทำ ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้เป็นกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกร
ต่ำงๆ อย่ำงคุ้มค่ำนับว่ำเป็นกำรลดต้นทุนที่ดี ก่อให้เกิดกำรประหยัดแก่องค์กร
3. ลดความไม่แน่นอน (Reduction of Uncertainty) กำรวำงแผนช่วยลดควำมไม่แน่นอนในอนำคตลง
เพรำะกำรวำงแผนเป็นงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรคำดกำรเหตุกำรณ์ในอนำคต กำรวำงแผนที่มีประสิทธิภำพ เป็นมำจำก
กำรวิเครำะห์พื้นฐำนของข้อเท็จจริงที่ปรำกฏขึ้นแล้ว ทำกำรคำดคะเนเหตุกำรณ์ในอนำคตและได้หำแนวทำงพิจำรณำ
เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นไว้แล้ว
4.เป็นเกณฑ์ในการควบคุม (Basis of control) กำรวำงแผนช่วยให้ผู้บริหำรได้กำหนดหน้ำที่ในกำร
ควบคุมขึ้นทั้งนี้เพรำะกำรวำงแผนและกำรควบคุมเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกเป็นกิจกรรมที่ดำเนินกำรคู่กันอำศัยซึ่งกัน
และกัน กล่ำวคือถ้ำไม่มีกำรวำงแผนก็ไม่สำมำรถมีกำรควบคุม กล่ำวได้ว่ำแผนกำหนดจุดมุ่งหมำยและมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำนในหน้ำที่กำรควบคุม
5. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (Encourages Innovation and Creativity)
กำรวำงแผนเป็นพื้นฐำนด้ำนกำรตัดสินใจ และเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดแนวควำมคิดใหม่ๆ (นวัตกรรม) และควำมคิด
สร้ำงสรรค์ ทั้งนี้เนื่องจำกที่ฝ่ำยจัดกำรมีกำรวำงแผนกันนั้นจะเป็นกำรระดมปัญญำของคณะผู้ ทำงำนด้ำนกำรวำงแผน
ทำให้เกิดควำมคิดใหม่ๆ และควำมคิดสร้ำงสรรค์ นำมำใช้ประโยชน์แก่องค์กรและยังเป็นกำรสร้ำงทัศนคติกำรมอง
อนำคตของผู้บริหำร
6. พัฒนาแรงจูงใจ (Improves Motivation) ระบบกำรวำงแผนที่ดีจะเป็นกำรบ่งชี้ให้เห็นถึงควำมร่วม
แรงร่วมใจในกำรทำงำนของผู้บ ริหำร และยังเป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจให้เกิดขึ้นในกลุ่มคนงำนด้วยเพรำะเขำรู้อย่ำง
ชัดเจนว่ำองค์กรคำดหวังอะไรจำกเขำบ้ำง นอกจำกนั้น กำรวำงแผนยังเป็นเครื่องมือฝึกและพัฒ นำแรงจูงใจที่ดี
สำหรับผู้บริหำรในอนำคต
7. พัฒนาการแข่งขัน (Improves Competitive Strength)
กำรวำงแผนที่มีประสิทธิภำพ ทำให้
องค์กรมีกำรแข่งขันกันมำกกว่ำองค์กรที่ไม่มีกำรวำงแผนหรือมีกำรวำงแผนที่ขำดประสิทธิภ ำพ ทั้งนี้เพรำะกำร
วำงแผนจะเกี่ยวข้องกับกำรขยำยขอบข่ำยกำรทำงำน เปลี่ยนแปลงวิธีกำรทำงำน ปรับปรุงสิ่งต่ำงๆ ให้ทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนำคต
8. ทาให้เกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordination) กำรวำงแผนได้สร้ำงควำมมั่นใจในเรื่อง
เอกภำพที่ จ ะบรรลุ จุ ด มุ่ ง หมำยขององค์ ก ร ท ำให้ กิ จ กรรมต่ ำ งๆ ที่ จั ด วำงไว้ มุ่ ง ไปที่ จุ ด หมำยเดี ย วกั น มี ก ำรจั ด
ประสำนงำนในฝ่ำยต่ำงๆ ขององค์กำรเพื่อหลีกเลี่ยงควำมซ้ำซ้อนในงำนแต่ละฝ่ำยขอ
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