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สวนที่ 1 
บทนํา 

 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 25๖๐ ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันใหความสําคัญกับการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยกําหนดกรอบความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย การ
ปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ 
นอกจากนี้พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2542 ไดบัญญัติใหมีองคกรรับผิดชอบในการจัดทําแผนการกระจายอํานาจใหแกการปกครองสวนทองถ่ิน 
พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติ
ทองถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถ่ิน พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกลาวจัดทําข้ึนเพ่ือใหกระจายอํานาจเปนไปอยางโปรงใสและสามารถตรวจสอบ
ได องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงมีอํานาจกวางขวางข้ึน ซึ่งมิใชมีหนาที่บริการสาธารณะพ้ืนฐานแกประชาชนใน
ทองถิ่นเทานั้น แตรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทองถิ่น และเปนองคกรที่เปด
ใหประชาคมทองถิ่นมีสวนรวมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ได
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ซึ่งเปนแผนที่กําหนดยุทธศาสตรแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบาง
จาน โดยแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายในการพัฒนา ในชวง ๔ ป (25๖๑ – ๒๕๖๔) และเชื่อมโยง
กับการวางแผนเพ่ือจัดทํางบประมาณประจําป เนื่องจากมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พัฒนาที่จัดขึ้นสําหรับงบประมาณแตละป โดยครอบคลุมระยะเวลา ๔ ป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําและประสานแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. 2559 
ประกอบหนังสือกระทวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ องคการ
บริหารสวนตําบลบางจาน โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางจาน 
และคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางจาน จึงไดจัดทําแผนดําเนินงานประจําป พ.ศ. 25๖๑ 
ตามรูปแบบที่กําหนดตามหนังสือดังกลาว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เปน “แผนงาน” เพ่ือให
สอดคลองกับรูปแบบแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 
ลงวันที่ 10 ต.ค. 2559 โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ดําเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลบางจาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ ของ
องคการบริหารสวนตําบลบางจาน ข้ึนและเพ่ือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานของโครงการตางๆท่ีไดรับการ
อนุมัติใหดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึนและมีการประสานและ
บูรณาการการทํางานเกี่ยวกับหนวยงานอ่ืนๆ รวมท้ังการจําแนกรายละเอียดตางๆของแผนงาน/โครงการใน
แผนการดําเนินงาน เพ่ือใหการติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปมีความสะดวกมากข้ึนคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทํา แผนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางจาน มุงหวังวาแผนการดําเนินงานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอ
การบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติใชเปนอยางด ี
 วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 

 1. เพ่ือแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีจะดําเนินการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ของพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลบางจาน 
 2. เพ่ือใชเปนเอกสารสําคัญในการติดตอประสานงานและบูรณาการรวมกับหนวยงานอื่นๆ ไดอยางเปน
ระบบ มีความสะดวกและชัดเจนในการในการดําเนินการตางๆ 
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 3. เพ่ือเปนการแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ไปสูแผนการดําเนินงาน ใหมีความสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
 4. เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการบริหารการพัฒนาและการติดตามประเมินผลการพัฒนาขององคการ
บริหารสวนตําบลบางจาน 
 5. เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความชัดเจน สามารถควบคุมการดําเนินงานไดตามเปาหมายอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
ระเบียบการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ขอ 
4 ไดกําหนดใหจัดทําแผนการดําเนินงานตามขอ 26 และ ขอ 27 วา การจัดทําแผนการดําเนินงานใหดําเนินการ
ตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดําเนินการดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการใน
พ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

2. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถิ่นประกาศเปน
แผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวนันับแตวันที่ประกาศเพ่ือใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 

3. แผนการดําเนินงานใหจัดทําเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการจากหนวยงานราชการ
สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆ ท่ีตองดําเนินการในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
ปงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน 
ระยะเวลาในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
           แผนการดําเนินงานตองจัดทําใหเสร็จภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย
ประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวย
ราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ ที่ตองดําเนินการในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล
ในปงบประมาณนั้น เพื่อใหดําเนินโครงการไดในปงบประมาณนั้นอํานาจในการขยายเวลาการจัดทําแผนการ
ดําเนินงานตามวรรคหนึ่งเปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่นในกรณีองคการบริหารสวนตําบลอํานาจการขยายเวลาใน
การจัดทําแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น 

แนวทางในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
           แผนการดําเนินงาน เปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน เพื่อควบคมุกาดําเนินงาน
ใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและการ
ประเมินผล ดังนั้นแผนการดําเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทํา ดังนี ้
           1. เปนแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเปนแผนดําเนินการ(Action plan) 
           2. จัดทําหลังจากที่ไดมีการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปแลว 
           3. แสดงถึงเปาหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการดําเนินงาน
จริง 
           4. เปนการรวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงานที่จะเขามาดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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รายละเอียดขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

ขั้นตอนท่ี 1 การเก็บรวบรวมขอมูล 
           คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถ่ิน เก็บรวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการดําเนินการ
จริงในพ้ืนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงนั้นเอง 
และโครงการ/กิจกรรมที่หนวยงานอื่นจะเขามาดําเนินการในพ้ืนที่ โดยขอมูลดังกลาวอาจตรวจสอบไดจาก
หนวยงานในพื้นที ่และตรวจสอบจากแผนการดําเนินงานการพัฒนาจังหวัด/อําเภอ หรือกิ่งอําเภอแบบบูรณาการ 

ขั้นตอนท่ี 2 การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน 
           คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่น จัดทํารางแผนการดําเนินงาน โดยพิจารณาจัดหมวดหมูให
สอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของทองถิ่นกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีเคาโครงแผนการดําเนินงานแบงเปน 2 สวน คือ 
            สวนที ่1 บทนํา 
            สวนที ่2 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมเพ่ือประกาศใช การประกาศแผนการดําเนินงาน  

ขั้นตอนท่ี 3 การประกาศใชแผนการดําเนินงาน 
            1. คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่นนํารางแผนการดําเนินงานเสนอผูบริหารทองถิ่นเพ่ือ
ประกาศใช การประกาศแผนการดําเนินงาน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําประกาศขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เรื่อง แผนการดําเนินงานของ (องคการบริหารสวนจังหวัด/ เมืองพัทยา /เทศบาล/ องคการบริหารสวน
ตําบล..........) ประจําป............. เพ่ือปดประกาศโดยเปดเผยใหสาธารณะชนไดทราบและสามารถตรวจสอบได 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
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ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 

๑. ประชาชนไดทราบถึงรายละเอียด/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่จะดําเนินการจริงในพ้ืนที่เขตองคการ
บริหารสวนตําบลบางจาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖1 
          ๒. องคการบริหารสวนตําบลบางจาน สามารถประสานและบูรณาการทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืนและใน
หนวยงานเดียวกันไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

ส นั บ ส นุ น จั ด ทํ า

แผนพัฒนาทองถ่ิน 

ทํารางแผนการดําเนินงาน 

เสนอรางแผนการดําเนินงานใหคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

พิจารณารางแผนการดําเนินงาน 
คณะกรรมการ 

พัฒนาทองถ่ิน 

ผูบริหารทองถิ่น 

เสนอรางฯตอผูบริหารทองถิ่น 

ผูบริหารทองถิ่นใหความเห็นชอบ 

ประกาศใช 

องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

หนวยงานอื่นๆ 



๕ 

 
 3. องคการบริหารสวนตําบลบางจาน มีกรอบแนวทางในการบริหารการพัฒนาที่ชัดเจน หนวยงาน
สามารถเตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรมตางๆไดลวงหนา 

๔. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและประชาชนทั่วไป มีกรอบแนวทางในการติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางจาน อยางตอเนื่อง 
          5. ประชาชนทราบลวงหนาวาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะดําเนินการกิจกรรม หรือมีโครงการพัฒนา
อะไรในพ้ืนท่ีบาง เพื่อใชเปนขอมูลในการติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ให
เปนไปดวยความถูกตอง โปรงใส 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 


