
 
 
 

 
ส่วนที่  ๑ 

บทน ำ 



ส่วนที่  ๑ 
บทน ำ 

 
 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  ๒๕61  ข้อ  27  แผนการด าเนินงาน
ให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง        
ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
ในปีงบประมาณนั้น  และวรรคสอง  การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
  แผนการด าเนินงาน  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  เพ่ือให้
แนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  
โดยมีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงาน  และการจัดรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน /โครงการ  
ในการปฏิบัติการจะท าให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น 
 

๑.๑  ลักษณะของแผนพัฒนำประจ ำปี 
  แผนการด าเนินงาน  (Operation  plan)  หรือเรียกอีกอย่างว่า  “ แผนพัฒนาประจ าปี ”               
เป็นเอกสารที่ต่อเนื่องจากการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
กับเอกสารงบประมาณประจ าปี  กล่าวคือ  เป็นการน าแผนงาน /โครงการ  ที่ก าหนดไว้แล้วในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  มาพิจารณาด าเนินการส าหรับปีนั้น ๆ  โดยจะมีรายละเอียดและลักษณะ
เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นในลักษณะที่จะน าไปบรรจุไว้ในเอกสารงบประมาณประจ าปีและสามารถน าไปปฏิบัติ
ได้ทันที  เมื่อได้รับงบประมาณของปีนั้น  นอกจากนี้แผนงาน/โครงการ  ที่บรรจุในเอกสารแผนพัฒนาประจ าปี
ควรต้องมีสภาพความพร้อม  ๓  ประการ  คือ 
  ประการที่  ๑  มีความแน่นอนของกิจกรรม  (Activities  Accuracy)  ที่จะด าเนินการโดย
ควรศึกษาความเป็นไปได้ของแผนงาน/โครงการหรือพิจารณาผลประโยชน์ที่ได้รับจากแผนงาน / โครงการ 
  ประการที่  ๒  มีความเรียบร้อยในด้านรูปแบบและรายการทางเทคนิค 
  ประการที่  ๓  มีรายละเอียดในด้านค่าใช้จ่ายของแผนงาน / โครงการ 
 

แผนกำรด ำเนินงำนมีลักษณะกว้ำง ๆ  ดังต่อไปนี้  (Operation  Plan) 
๑. เป็นเอกสารที่มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ตามแผนงาน        

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)   
๒. เป็นเอกสารที่มีแนวทางการพัฒนาประจ าปีและวัตถุประสงค์ของสาขาการพัฒนาที่ชัดเจน

และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงของปีที่จะด าเนินการ 
๓. เป็นเอกสารที่แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

กับเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖4 
 

๑.๒  วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน  (Objective) 
  ๑.๒.๑  เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖4 
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  ๑.๒.๒  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖4  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวหนอง 

๑ .๒ .๓ เพ่ือเป็นเอกสาร  (Documentary)  ที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด                   
ที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖4  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 

๑ .๒ .๔ เพ่ือแสดงเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ            
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

๑.๒.๕  เพ่ือมีแผนงานที่ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการท างาน
กับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ 

๑.๒.๖  เพ่ือสะดวกในการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมากยิ่งขึ้น 
๑.๒.๗ เพ่ือแสดงความสัมพันธ์และเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  และการจัดท า

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 

๑.๓  ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2561  ก าหนดให้ 

ข้อ  26  การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีข้ันตอนด าเนินการ  
ดังนี้ 
  1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ        
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
  2.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
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จำกขั้นตอนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรข้ำงต้นสำมำรถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
    
    

      คณะกรรมกำรสนับสนุน                                                              รวบรวมโครงกำร/กิจกรรม                   
กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 
 
         

               คณะกรรมกำรสนับสนุน                                           จัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน                                            
     กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น                                              
 
 
   

      คณะกรรมกำรสนับสนุน                                                     เสนอร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน                                                                
กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น                                              
 
 
  
   คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น              พิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 
 
 
          
 
                            เสนอร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนต่อผู้บริหำรท้องถิ่น 
      
 
         

  ผู้บริหำรท้องถิ่นให้ควำมเห็นชอบ 
 
 
 
,        
          ผู้บริหำรท้องถิ่น                     ประกำศใช้แผน 
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ขั้นตอนที่  ๑  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  (Data  Collection) 
  การเก็บข้อมูลรวบรวมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดท าแผนปฏิบัติการหรือแผนพัฒนา
ประจ าปี  เช่น  ข้อมูลพ้ืนฐานของท้องถิ่น  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  บัญชีรายรับและบัญชี
รายจ่ายของปีปัจจุบันและปีย้อนหลัง  นโยบายการพัฒนาจังหวัดหรือนโยบายการพัฒนาอ าเภอการปรับข้อมูล
พ้ืนฐานให้ เป็นปัจจุบัน (Update)  ผลการพัฒนาในปีที่ผ่านมา  ปัญหานโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล           
ความต้องการต่างๆ  โดยน ามารวบรวมประกอบในการพิจารณาจัดท าแผนการด าเนินงานหรือแผนพัฒนา
ประจ าป ี
 
ขั้นตอนที่  ๒  กำรจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอ่ืนๆ       
ที่ด าเนินการในเพ่ือที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน  ๒  ส่วน  คือ      
ส่วนที่  ๑  บทน า  และส่วนที่  ๒  บัญชีโครงการ / กิจกรรม  (แบบ  ผด  ๑  และแบบ  ผด  ๒)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3)  พ.ศ. ๒๕61 
 
ขั้นตอนที่  ๓  กำรประกำศใช้กำรด ำเนินงำน  (Declaration) 
  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเสนอร่างการด าเนินงาน  แล้วน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนปฏิบัติการภายในสิบห้าวัน  (๑๕ วัน)  นับแต่วันที่ประกาศ
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  (๓๐ วัน)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3)  พ.ศ. ๒๕61 
 
ระยะเวลำในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 

แผนการด าเนินงานต้องจัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและ
โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ  นั้น   

การขยายเวลาการจัดท าและแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 

แนวทำงในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
  แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารส่วนท้องถิ่น  เพ่ือ
ควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการ
ด าเนินงานและประเมินผล  ดังนั้นแผนปฏิบัติการจึงมีแนวทางในการจัดท า  ดังนี้ 

๑. เป็นแผนที่แยกออกจากแผนพัฒนา  และมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ  (Action  Plan) 
๒. จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 

  3.  แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน  และแสดงถึง
การด าเนินงานจริง  เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่น 
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ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 

การจัดท าแผนการด าเนินงาน  ถือว่าเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะช่วยให้พัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการพัฒนาได้บรรลุประสงค์  เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด
ทั้งด้านระยะเวลา  บุคลากร  วัสดุอุปกรณ์  และงบประมาณ  เพราะได้มีการวางแผนแนวทางการใช้ทรัพยากร
ทุกๆด้านไว้ก่อนแล้ว  โดยเฉพาะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้เน้นในเรื่องการจัดล าดับความส าคัญ    
ของประเด็นหลักการพัฒนา  เพ่ือน ามาคัดเลือกและจัดท ารายละเอียด  แผนงาน/โครงการให้ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  และเป็นมาตรการหนึ่งที่แสดงถึง
ความเชื่อมโยงกันระหว่างแผนพัฒนาท้องถิ่นกับแผนการด าเนินงานรวมถึงการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แผนการด าเนินงาน  เป็นส่วนประกอบหนึ่ง  ของระบบการวางแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ซึ่งมีลักษณะหรือแนวทางการพัฒนาประจ าปีที่มีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ  ที่สามารถน าไป
ปฏิบัติใช้ได้จริงสอดคล้องและเชื่อมโยงแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกระดับ  รวมถึงการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีด้วย  ส่วนกระบวนการในการจัดท าเน้นถึงสภาพความพร้อมที่จะส่งผลให้แผนงาน/โครงการสามารถ
น ามาปฏิบัติไดท้ันที  เมื่อได้รับงบประมาณ 
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