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บทที ่1 

 

การวางแผนพัฒนา 
 

แนวความคิดเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 

นับแตไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540   เปนตนมา  

บทบาทอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

อยางมากรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันใหความสําคัญกับการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

โดยกําหนดกรอบความเปนอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนและความเปนอิสระ 

ในการกําหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร  การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจ 

หนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ  

นอกจากนี้พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน 

ทองถิ่น พ.ศ.2542  ไดบัญญัติใหมีองคกรรับผิดชอบในการจัดทําแผนการกระจายอํานาจ  ใหแก  องคกร 

ปกครองสวนทองถ่ินคือ  คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นและกําหนด 

หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการใหบริการสาธารณะที่จาํเปนแกทองถ่ิน  ตลอดจนรายไดของ 

ทองถิ่นที่เพิ่มข้ึน  และ  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2542   ไดกําหนด 

รูปแบบการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินท่ีมีความเปนอิสระมากข้ึน 

นอกจากกฎหมายท้ังสองฉบับแลว ยังมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่เก่ียวของ  เชน 

• พระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น พ.ศ.2542 

• พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถิ่น  

พ.ศ.2542 

• พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

พ.ศ.2542 

ทําใหเห็นไดวา มีการกําหนดตัวบทกฎหมายและกลไกทางกฎหมายเพื่อใหการกระจายอํานาจ

เปนไป 

อยางโปรงใสและสามารถถูกตรวจสอบจากประชาชนและองคกรตาง ๆ   ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว   ดังน้ัน  

องคกรปกครองสวนทองถิ่นยุคหลังรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันประกาศใช จึงมีบทบาท อํานาจหนาที่อยาง

กวางขวาง โดยมิเพียงจะมีหนาที่ในการใหบริการสาธารณะพื้นฐานแกประชาชนในทองถิ่นเทาน้ันแตยัง

ขยายบทบาท หนาท่ีออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ิน

ดวย และเปนองคกรที่เปดใหประชาคมทองถิ่นมีสวนรวมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น  แตเนื่องจากพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 30(4)2 และแผนการกระจายอํานาจ



ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขอ 5.23 กําหนดใหรัฐตองจัดสรรงบประมาณ  ใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในสัดสวนไมนอยกวารอยละ  20   ของรายไดของรัฐท้ังหมดภายในป  2544  และไมนอยกวารอย

ละ 35  ของรายไดของรัฐท้ังหมดภายในป 2549 จึงมีความจําเปนในการใชทรัพยากรรายได  ท้ังที่ทองถ่ิน

จัดเก็บเอง และรายไดที่รัฐบาลจัดสรรที่มีอยูจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดและมีความโปรงใสมากที่สุด การ

วางแผนถือเปนกลไกสําคัญประการหนึ่งท่ีจะทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นบรรลุจุดมุงหมายดังกลาวโดย

ใชยุทธศาสตรที่เหมาะสม องคกรปกครองสวนทองถิ่นจําเปนอยางยิ่งที่ตองวางแผนการใชทรัพยากร

เหลานั้นใหคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาคมท้ังในปจจุบันและอนาคตมีการปฏิบัติตามแผนงาน

โครงการที่ กําหนดใหเกิดสัมฤทธิ์ผลในชวงเวลาท่ีกําหนด มีการควบคุมติดตาม วัดและประเมินผล โดยการ

บริหารจัดการตามแผน แผนงาน โครงการนั้น จะตองเปนการบริหารจัดการที่ดี มีความโปรงใส และพรอมที่

จะใหมีการตรวจสอบทั้งโดยหนวยงานของรัฐและประชาคม 

 

ความหมายของการวางแผน  
 

การวางแผนเปนการพิจารณาและกําหนดแนวทางปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายที่ปรารถนา 

เปรียบเสมือนเปนสะพานเชื่อมโยงระหวางปจจุบันและอนาคต (where we are to where we want  

to go)เปนการคาดการณสิ่งที่ยังไมเกิดขึ้น ฉะนั้นการวางแผนจึงเปนกระบวนการทางสติปญญาท่ี พิจารณา 

กําหนดแนวทางปฏิบัติงาน   มีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค  ความรูและการคาดคะเน  อยางใช

ดุลยพินจิการวางแผนจึงมีความเก่ียวของกับการคาดการณตาง ๆ   ในอนาคตและตัดสินใจเลือกแนวทาง

ปฏิบัติที่ดีที่สุดโดยผานกระบวนการคิดกอนทํา ฉะนั้นจึงกลาวไดวา  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เปน

ระบบ  (systematic attempt)   เพื่อตัดสินใจเลอืกแนวทางปฏิบัติท่ีดีที่สุดสําหรับอนาคตเพื่อใหองคการ

บรรลุผลที่ปรารถนา 

 

ความสําคัญของการวางแผน (Significance of Planning) 
 

1)   เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งนี้เพราะ 

การวางแผนเปนการจัดโอกาสทางดานการจัดการใหผูวางแผนมีสายตากวางไกล มองเหตุการณตาง ๆ ใน 

อนาคตที่อาจเกิดขึ้น เชน การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี ปญหา ความตองการของประชาชนในสังคมนั้น  

ซึ่งสิ่งเหลานี้อาจสงผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายขององคการ   ดังนั้น  องคการจึงจําเปนตองเตรียมตัว 

และเผชิญกับสิ่งท่ีเกิดข้ึนอันเนื่องมาจากความผันผวนของสิ่งแวดลอมอันไดแก    สภาพเศรษฐกิจสังคมและ 

การเมือง เปนตน 

2)  ทําใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหม ๆ เขามาในองคการ ทั้งนี้เนื่องจากปรัชญาของการ

วางแผนยึดถือและยอมรับเรื่องการเปลี่ยนแปลง ไมมีสิ่งใดอยูอยางนิรันดรจึงทําใหมีการยอมรับ

แนวความคดิเชิงระบบ (system approach) เขามาใชในองคการยุคปจจุบัน 



3)  ทาํใหการดําเนินการขององคการบรรลุถึงเปาหมายที่ปรารถนาทั้งนี้เพราะการวางแผนเปนงาน

ที่ตองกระทําเปนจุดเริ่มแรกของทุกฝายในองคการ ทั้งนี้เพื่อเปนหลักประกันการดําเนินการเปนไปดวย

ความมั่นคงและมีความเจริญเติบโต 

4)  เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานที่ซ้ําซอนเพราะการวางแผนทําใหมองเห็นภาพรวมของ

องคการท่ีชัดเจนและยังเปนการอํานวยประโยชนในการจัดระเบียบขององคการใหมีความเหมาะสมกับ

ลักษณะงานมากยิ่งขึ้น เปนการจําแนกงานแตละแผนกไมใหเกิดความซ้ําซอนกัน 

5)  ทาํใหเกิดความแจมชัดในการดําเนินงานเนื่องจากการวางแผนเปนการกระทาํโดยอาศัยทฤษฎี 

หลักการ และงานวิจัยตางๆ (a rational approach) มาเปนตัวกําหนดจุดมุงหมายและแนวทางปฏิบัติที่

ชัดเจนในอนาคตอยางเหมาะสมกับสภาพองคกรที่ดําเนินอยู 

 

กลาวโดยสรุปวา   ไมมีองคการใดที่ประสบความสาํเร็จได โดยปราศจากการวางแผน ดังนั้น 

การวางแผนจึงเปนภารกิจอันดับแรกที่มีความสําคัญของกระบวนการจัดการที่ดี 

 

 

 

ประโยชนของการวางแผน (Advantages of Planning) 
 

การวางแผนที่ดียอมสงผลใหเกิดประโยชนดังตอไปนี้ 

1)  บรรลุจุดมุงหมาย  (Attention of Objectives)   การวางแผนทุกครั้งจะมีจุดหมายปลายทาง 

เพื่อใหองคการบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดให การกําหนดจุดมุงหมายจึงเปนงานขั้นแรกของการวางแผน ถา

จุดมุงหมายทีกําหนดมีความแจมชัดก็จะชวยใหการบริหารแผนมีทิศทางมุงตรงไปยังจุดมุงหมายที่กําหนดไว

ไดอยางสะดวกและเกิดผลดี 

2)  ประหยัด (Economical Operation) การวางแผนเก่ียวชองกับการใชสติปญญาเพื่อคิดวิธีการ

ใหองคการบรรลุถึงประสิทธิภาพ เปนการใหงานในฝายตางๆ มีการประสานงานกันดี  ดําเนินงานมีความ

ตอเน่ืองกัน กอใหเกิดความเปนระเบียบในงานตาง ๆ ที่ทําซึ่งสิ่งเหลานี้เปนการใชประโยชนจากทรัพยากร

ตาง ๆ อยางคุมคานับวาเปนการลดตนทุนท่ีดี  กอใหเกิดการประหยัดแกองคการ 

3)  ลดความไมแนนอน  (Reduction of Uncertainty)   การวางแผนชวยลดความไมแนนอนใน 

อนาคตลงเพราะการวางแผนเปนงานที่เก่ียวของกับการคาดการณเหตุการณในอนาคตการวางแผนที่มี 

ประสิทธิภาพเปนผลมาจากการวิเคราะหพื้นฐานของขอเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นแลว ทําการคาดคะเน 

เหตุการณในอนาคตและไดหาแนวทางพิจารณาปองกันเหตุการณที่จะเกิดข้ึนไวแลว 

4)  เปนเกณฑในการควบคมุ (Basis of control) การวางแผนชวยใหผูบริหารไดกําหนดหนาที่การ

ควบคุมขึ้น ทั้งนี้เพราะการวางแผนและการควบคุมเปนสิ่งที่แยกกันไมออกเปนกิจกรรรมที่ดําเนินการคูกัน

อาศัยซึ่งกันและกัน กลาวคือถาไมมีการวางแผนก็ไมสามารถมีการควบคุม กลาวไดวาแผนกําหนด

จุดมุงหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานในหนาที่การควบคุม 



5)  สงเสริมใหเกิดนวัตกรรมและการสรางสรรค  (Encourages innovation andCreativity)  

การวางแผนเปนพื้นฐานดานการตัดสินใจ  และเปนสิ่งที่ชวยใหเกิดแนวความคิดใหม ๆ  (นวัตกรรม)และ

ความคิดสรางสรรคท้ังนี้เน่ืองจากขณะท่ีฝายจัดการมีการวางแผนกันนั้นจะเปนการระดมปญญาของคณะผู

ทํางานดานการวางแผนทําใหเกิดความคิดใหม ๆ และความคิดสรางสรรค นํามาใชประโยชนแกองคการ 

และยังเปนการสรางทัศนคติการมองอนาคตระหวางคณะผูบริหาร 

6)  พัฒนาแรงจูงใจ (Improves Motivation) ระบบการวางแผนที่ดีจะเปนการบงชี้ใหเห็นถึงความ

รวมแรงรวมใจในการทํางานชองผูบริหาร และยังเปนการสรางแรงจูงใจใหเกิดขึ้นในกลุมคนงานดวยเพราะ

เขารูอยางชัดเจนวาองคการคาดหวังอะไรจากเขาบาง นอกจากนั้น การวางแผนยังเปนเครื่องมือฝกและ

พัฒนาแรงจูงใจท่ีดีสําหรับผูบริหารในอนาคต 

7)  พัฒนาการแขงขัน (Improves Competitive Strength) การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ ทําให

องคการมีการแขงขันกันมากกวาองคการที่ไมมีการวางแผนหรือมีการวางแผน ที่ขาดประสิทธิภาพ ทั้งนี้

เพราะการวางแผนจะเก่ียวของกับการขยายขอบขายการทํางาน   เปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน    ปรับปรุงสิ่ง 

ตาง ๆ ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

8)  ทําใหเกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordination) การวางแผนไดสรางความม่ันใจในเรื่อง

เอกภาพท่ีจะบรรลุจุดมุงหมายขององคการ ทําใหกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดวางไวมุงไปที่จุดมุงหมายเดียวกัน มี

การจัดประสานงานในฝายตาง ๆ ขององคการเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ําซอนในงานแตละฝายขององคการ 
 

ขอจํากัดในการวางแผน 
 

อยางไรก็ตามการวางแผนบางครั้งอาจประสบความลมเหลว  หรือขาดประสิทธิภาพขึ้น  ได 

ดังนั้นขอความตอไปนี้จะชวยใหทานนําไปพิจารณาประกอบในการวางแผน เพื่อใหการวางแผน ไมประสบ 

ความลมเหลว 

1) การขาดขอมูลที่เชื่อถือได ในการวางแผนจําเปนตองอาศัยขอมูลตาง ๆ เพื่อนํามาพิจารณา

กําหนดจุดมุงหมายและกิจกรรมตาง ๆ ที่จะดําเนินงาน แตถาขณะที่มีการวางแผนนั้นกลุมทํางานไดขอมูล

ที่มาจากแหลงที่เชื่อถือไมได จะทําใหการวางแผนงานนั้นเกิดการผิดพลาด ฉะนั้นขอมูลนับวาเปนปจจัย

สําคัญในการกําหนดแผนงานเปนอยางยิ่ง 

2) การวางแผนเปนกระบวนการมองไปขางหนา ถาผูบริหารมีแนวโนมที่จะทํางานในเชิงรับมากกวา

เชิงรุก เขาจะไมสามารถทําการวางแผนที่ดีไดเลย ฉะน้ันผูวางแผนจะตองเปนบุคคลที่มีความคิดริเริ่มและ

เปนคนที่มีความกระตือรือรนจะไดสามารถมองหามาตรการประเมินและติดตาม แผนที่วางไวไดอยาง

เหมาะสมและเขาใจการดําเนินงานตามแผนอยางถูกตอง 

3) การวางแผนเปนกระบวนการท่ีตองใชเวลาและสิ้นเปลืองคาใชจาย การวางแผนอาจจะทําใหการ

ปฏิบัติการบางกรณีลาชาไปได แตก็เปนความจริงวาถาเราไมใชเวลาในการวางแผนอยางพอเพียงแลว แผน

ที่กําหนดขึ้นอาจจะเปนแผนท่ีใชไมได จึงกลาวไดวาการวางแผนเก่ียวของกับการใชเวลาและคาใชจายใน

การรวบรวมการวิเคราะห สารสนเทศและการประเมินทางเลือกตาง ๆ ดังนั้นถาการจัดการไมจัด



งบประมาณคาใชจายอยางเพียงพอในการวางแผน ไมยอมใชเวลาใหพอเพียงคิดแตเพียงวาเสียเวลา

สิ้นเปลืองแลวผลของแผนที่จะออกมาดีนั้น ยอมเปนไปไมได 

4) การดําเนินการภายในองคการท่ีเขมงวดเกินไปในเรื่องตางๆ จะเปนอุปสรรคในการนําความคิด

ริเริ่มและแนวความคิดใหม ๆ เขามาสูองคการ ฉะนั้นผูวางแผนจําเปนตองมีการยืดหยุนการดําเนินการใน

บางกรณีบาง ซึ่งจะนําผลดีมาสูองคการ 

5) การตอตานการเปลี่ยนแปลงเปนอีกปจจัยหนึ่งที่เปนขอจํากัดในการวางแผนบางครั้งเหตุการณ

ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในองคการธุรกิจตาง ๆ ทั่วโลกเปนผลกระทบอยางตอเนื่องมาจากความผันผวนทาง

เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ฉะนั้นผูวางแผนไมสามารถยอมรับเรื่องราวตาง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นได อาจจะ

นําไปสูการตอตานจากกลุมคนงานและทัศนคติเชนนี้จะสงผลตอกระบวนการวางแผนที่เกิดขึ้นขาด

ประสิทธิภาพ 

6) ประสิทธิภาพในการวางแผนอาจมีขอจํากัดมาจากปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมไดเพราะ

ปจจัยภายนอกบางอยางยากแกการทํานายและคาดการณ เชนการเกิดสงคราม การควบคุมของรัฐบาล 

หรือภัยธรรมชาติตาง ๆ ซึ่งสิ่งเหลาน้ีผูวางแผนไมสามารถควบคุมไดก็อาจทําใหการดําเนินงานตามแผน

ประสบปญหายุงยากได 

 

หลักการพื้นฐานในการวางแผน 
 

การวางแผนประกอบดวยหลักการพื้นฐาน 4 ประการดวยกันคือ 

1. การวางแผนจะตองสนับสนุนเปาหมายและวัตถุประสงคขององคการ (Contribution to 

Purposeand Objectives) ในการวางแผน ผูวางแผนจะตองตระหนักถึงความสําคัญวาเปาหมายของแผน

ทุกแผนที่กําหนดขึ้นน้ันจะตองเก้ือหนุนและอํานวยความสะดวกใหเปาหมายและวัตถุประสงคขององคการ

สัมฤทธ์ิผลหลักการน้ีเกิดข้ึนจากธรรมชาติขององคการธุรกิจตาง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใหวัตถุประสงคของกลุม

บุคคลท่ีรวมกันในองคกรบรรลุตามเปาหมายหรือประสบความสําเร็จไดดวยความรวมมือรวมใจของสมาชิก

อยางจริงใจ 

2.การวางแผนเปนงานอันดับแรกของกระบวนการจัดการ (Primacy of Planning) ซึ่ง

กระบวนการ 

จัดการประกอบดวย การวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) การบริหารงานบุคคล 

(Staffing)การสั่งการ (Leading) และการควบคุม (Controlling) การวางแผนเปนงานเริ่มตนกอนขั้นตอน

อ่ืน ทั้งน้ีเพราะการวางแผนจะเปนตัวสนับสนุนใหงานดานอ่ืน ๆ ดําเนินไปดวยความสอดคลอง 

3. การวางแผนเปนหนาที่ของผูบริหารทุกคน (Pervasiveness of Planning) การวางแผนเปนงาน

ของผูบริหารทุกระดับที่จะตองทําแลวแตขอบเขตของอํานาจหนาท่ีที่แตกตางกัน ท้ังนี้เพราะผูบริหารใน

ระดับท่ีตางกันตางก็มีความรับผิดชอบควบคุมใหงานที่ตนกระทําอยูใหประสบความสําเร็จ ฉะนั้นการ

วางแผนจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง 

4. ประสิทธิภาพของแผนงาน (Efficiency of Plans) ในการวางแผนนั้นผูวางแผนจะตองคํานึงถึง

ประสิทธิภาพของการวางแผน ซึ่งสามารถพิจารณาจากการ บรรลุวัตถุประสงคดวยการลงทุนอยางประหยัด



และคุมคา เชน การใชเวลา เงิน เครื่องมือ แรงงาน และการปริหารที่ดีสรางความพึงพอใจใหแกสมาชิกใน

องคการหลักการพื้นฐาน 4 ประการนี้นบัวามีสวนสําคัญในการปูพื้นฐานของความคิดในดานการวางแผนให

องคการประสบเจริญกาวหนา 
 

ลําดับขั้นในกระบวนการวางแผน (Steps in Planning Process) 
 

การดําเนินงานใดๆ ก็ตามควรจะมีลําดับขั้น และขั้นตอนทั้งนี้เพื่อใหงานนั้นมีประสิทธิภาพ การ 

วางแผนก็เชนกันจําเปนตองทําตอเน่ืองเปนกระบวนการลําดับข้ันในการวางแผนประกอบดวย   ขั้นตอน 

ดังตอไปนี้ 

1. การกําหนดวัตถุประสงค (Setting Objectives) เปนงานอันดับแรกที่นักวางแผนจะดําเนินการ 

ทั้งนี้เพื่อใหรูทิศทางที่จะกาวเดินตอไปขางหนา เพราะการวางแผนเปนเรื่องของอนาคตดังท่ีไดกลาวมาแลว 

และเปนพื้นฐานที่จะเปนแนวทางในการดําเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ในองคการ สิ่งสําคัญที่จะตองตระหนักในการ

วางแผนคือแผนท่ีวางจะตองมีความชัดเจน ทั้งนี้เพื่อใหสมาชิกในองคการเกิดความเขาใจในทิศทางเดียวกัน

อันจะกอใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงาน และมีการประสานงานกัน 

2. พัฒนาขอตกลงท่ีเปนตัวกําหนดขอบเขตในการวางแผน (Developing the 

PlanningPermises)  ผูวางแผนจะตองกําหนดขอตกลงตางๆ ท่ีจะเปนขอบเขตในการวางแผน  เพ่ือ

สามารถคาดการณเหตุการณตางๆ  ในอนาคตไดถูกตองใกลเคียง  การกําหนดขอตกลงเบื้องตนจะนํามา

เปนพื้นฐานในการวางแผน ขอบเขตและขอตกลงตางๆ ท่ีเปนผลมาจากขอมูลและปจจัยภายนอก  เชน  

การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วดานเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม เศรษฐกิจและการเมือง 

ความรูสึกของประชาชน นอกจากปจจัยภายนอกแลว การวางแผนจะตองตระหนักถึงขอมูลและปจจัย 7

ภายในองคการดวย จึงจะทําใหขอตกลงที่กําหนดขึ้นมาจากขอมูลรอบดานอันเปนผลทําใหขอมูลที่นํามาใช

เปนกรอบในการ วางแผนมคีวามเชื่อถือไดมากขึ้น 

3. พิจารณาขอจํากัดตางๆที่อาจเกิดขึ้นในการวางแผน  (Reviewing all possible Limitations 

on Planning) ขอจํากัดตางๆ มักเกิดขึ้นเสมอในการทํางานใดๆ ฉะนั้นถาผูวางแผนไดมีการพิจารณาและ

คํานึงสิ่งเหลานี้แลวก็จะสามารถขจัดขอจํากัดตางๆ ใหเหลือนอยลง สิ่งที่ควรนํามาพิจารณา คาดการณใน

การวางแผนไดแก ขอบเขต อํานาจหนา วัสดุอุปกรณ สภาพทางการเงิน ตลอดจนบุคลากรตางๆ ในองคการ 

เปนตน ซึ่งสิ่งเหลานี้จะมีน้ําหนกัสําคัญในการกําหนดแผนงานท่ีจะดาํเนินการตอไป 

4. พัฒนาทางเลือก (Developing Alternatives) ในการวางแผนผูวางแผนควรไดแสวงหา

ทางเลือกตางๆ ที่จะเปนแนวทางในการดําเนินการตามแผนนั้น เพราะบางครั้งการดําเนินการตามแผน

หนึ่งๆ ไมใชมีแนวทางปฏิบัติแนวเดียวที่จะบรรลุความสําเร็จของแผนนั้น แตอาจมีแนวปฏิบัติหลายๆ แนวที่

สามารถไปถึงวัตถุประสงคของแผนนั้นไดเชนกัน ฉะนั้นผูวางแผนจําเปนตองคิดถึงแนวทางตางๆ หลายๆ  

 

แนวมากําหนดกิจกรรมในการวางแผน ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนการพัฒนาความคิดของผูวางแผนใหมีความ

หลากหลายตามขอมูลตางๆ 



5. ประเมินทางเลือก (Evaluating the Alternatives) การประเมินทางเลือกนี้ตองการหลังจากได

มีการพัฒนาทางเลือกตางๆ แลว ผูวางแผนจําเปนตองศึกษาปจจัยตางๆ ของทางเลือกแตละแนวประกอบ

วาจะเปนไปไดมากนอยแคไหนที่ทางเลือกเหลานี้จะทําใหองคการดําเนินไปไดแลวจึงตัดสินใจเลือกทางเลือก

ที่เปนไปไดสูงสุด (the most feasible alternatives) สิ่งท่ีเปนขอคิดสําหรับผูวางแผนในการประเมิน

ทางเลือกนั้นก็คือไมมีวิธีใดท่ีใหผลสูงสุดเพียงวิธีเดียว ฉะนั้นผูวางแผนควรตัดสินใจเลือกทางเลือกสอง

แนวทางหรือมากกวา และนําทางเลือกที่เลือกแลวมาหลอมรวมกันเพื่อเปนแผนที่เปนไปไดมากที่สุด (the 

most feasible plan) ในการปฏิบัติ 

6. เปลี่ยนแปลงแผนสูการปฏิบัติ (Converting Plans into Actions) ผูวางแผนตองทําการ

เปลี่ยนแปลงแผนสูการปฏิบัติ ซึ่งจะออกมาในรูปการกําหนดเปนนโยบาย (policies) ตารางการทํางาน

(schedules) และงบประมาณ (budgets) การเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่กลาวนี้จะชวยเปน แนวทางใน 

การดําเนินกรปฏิบัติที่ชัดเจนข้ึน 
 

ลักษณะของแผนที่ดี (Requirement of a Good Plan) 
 

แผนที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้ 

1. แผนควรจะมีลักษณะชี้เฉพาะมากกวามีลักษณะกวางหรือกลาวทั่วๆ ไป  (It should be 

specific rather than general) การชี้เฉพาะถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะกอใหเกิดความชัดเจน และโอกาสที่จะ เกิด

ความเขาใจผิดหรือนําไปใชผิดๆ นั้นนอยมาก ฉะนั้นการจัดทําแผนจะตองมีลักษณะเฉพาะเพื่อให การ

ดําเนินงานตามแผนเปนไปอยางถูกตอง ไมตองตีความกันในลักษณะตางๆ   และบางครั้งการตีความ นั้น 

อาจกอใหเกิด 

2. แผนควรจะจําแนกความแตกตางระหวางสิ่งท่ีรูแลวและสิ่งที่ยังไมรูใหชัดเจน (A planshould 

distinguish between the known and the unknow) ทั้งนี้เพราะการวางแผนเปนการคาดการณ 

เหตุการณตางๆ ในอนาคต ฉะนั้นการจําแนกความแตกตางระหวางสิ่งไมรูและรูใหเห็นเดนชัด จะทําให ผูใช 

แผนคํานึงถึงและพิจารณาสิ่งที่ยังไมรูใหรอบคอบ 

3. แผนควรจะมีการเชื่อมโยงอยางเปนเหตุผลและสามารถนําไปปฏิบัติได (A plan shouldbe 

logical and practical) ซึ่งเรื่องน้ีนับวามีความสําคัญเปนอยางย่ิง  ที่ผูวางแผนจะตองใชการคิด  วิเคราะห 

การคิดวิจารณญาณเปนฐานในการพิจารณาขอมูลตางๆ อยางมีเหตุผลและตัดสินเลือก แนวทางดําเนินการ

ที่สามารถนําไปปฏิบัติได 

4. แผนจะตองมีลักษณะยืดหยุนและสามารถปรับพัฒนาได (The plan must be flexibleand 

capable of being modified) แผนที่นําไปใชจะตองเหมาะกับสภาพการณ การเปลี่ยนแปลง เปนสิ่งที่ 

สามารถเกิดไดทุกขณะ นอกจากนั้นการดําเนินการตางๆ มักจะมีตัวแปรตางๆ จํานวนมาก ที่มีผลกระทบตอ 

แผน ฉะนั้นแผนที่ดีจะตองมีลักษณะยืดหยุนและปรับใหเขากับสถานการณท่ี แปรเปลี่ยนไป 

5. แผนจะตองไดรับการยอมรับจากกระบวนการที่เก่ียวของ (The plan must be acceptable 

to thepersons who adoptit and to the persons who are affected) ทั้งนี้เนื่องจากการยอมรับ จะ



นํามา ซึ่งความตั้งใจและความรวมมือเปนอยางดีในการนําแผนไปปฏิบัติ ถาแผนที่วางนั้นไดรับการยอมรับ 

จากผูเก่ียวของยอมเปนผลดีแกการดําเนินงานขององคการธุรกิจเปนอยางย่ิง 

 

 

ประเภทของการวางแผน (Type of Planning) 
 

การวางแผนสามารถจําแนกออกเปนประเภทตาง ๆ ตามลักษณะแนวคิดพื้นฐานไดดังน้ี 
 

1. จําแนกตามระดับการจัดการ 

1.1 การวางแผนกลยุทธ (Strategic Planning) เปนหนาที่และความรับผิดชอบของฝาย 

บริหารระดับสูง (Top management) เปนการวางแผนในลักษณะการพิจารณาภาพรวมท้ังหมด (Overall 

planning) ดวยการกําหนดวัตถุประสงคอยางกวาง ๆ และข้ันตอนตางๆ เพื่อใหการดําเนินงาน สามารถ

บรรลุวัตถุประสงคตามกําลังของทรัพยากรที่มีอยูในปจจุบันและท่ีคาดการณวาจะมีในอนาคต 

1.2 การวางแผนบรหิาร (Administrative planning) เปนหนาที่และความรับผิดชอบของ 

ฝายบริหารระดับกลาง (Middle-level management) เปนการวางแผนเพื่อกําหนดกรอบและ ทิศทางไว

สําหรับแผนปฏิบัติการ (operative plans) 

1.3 การวางแผนปฏิบัติการ (Operational Planning) เปนแผนที่ผูบริหารระดับตน (lowerlevel 

managers) นําแผนบริหาร (administrative plans) ไปดําเนินการในภาคปฏิบัติ 
 

2. จําแนกตามลักษณะการปฏิบัติ 

2.1 การวางแผนดําเนินงาน (Standing Planning) เปนการวางแผนที่มีลักษณะเปน แผนถาวรบง

บอกถึงแนวความคิด หลักการหรือแนวทางปฏิบัติในการทํากิจกรรมที่เกิดข้ึนบอย ในองคการหรือใชเพื่อ

แกปญหาที่เกิดขึ้นประจํา แผนชนิดนี้จะรวมไปถึงนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน กฎ วิธีการ และมาตรฐาน การ 

วางแผนใชประจํามีประโยชนตอผูบริหารเปนอยางยิ่งที่สามรถตรวจสอบการทํางานของพนักงานและ

สามารถประสานงานระหวางฝายตาง ๆ ทําใหการทํางานเปนไปอยางมีเอกภาพและ สอดคลองกับ 

วัตถุประสงคอยางไรก็ตามการวางแผนชนิดน้ีอาจมีจุดออนบาง คือเมื่อสภาพการณบางอยางเปลี่ยน แปลง

ไป แผนประเภทนี้จําเปนตองไดรับการปรับปรุงแกไขใหเหมาะกับสภาพการณในลักษณะแผนใช เฉพาะครั้ง 

2.2 การวางแผนใชเฉพาะครั้ง (Ad hoc Single Planning) เปนการวางแผนเพื่อปรบั 

และเสริมการวางแผนดําเนินงานประจําทั่วนี้เนื่องจากแผนดําเนินงานประจําไมอาจตอบสนองความ 

เหมาะสมในสถานการณตาง ๆ ได แผนใชเฉพาะครั้งจึงเกิดขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการ ปฏิบัติงาน เฉพาะ

สถานการณแผนประเภทนี้ใชครั้งเดียวแลวจะไมนํามาใชอีก บางครั้งจึงมีการเรียกแผนชนิดนี้วา แผนใชครั้ง

เดียว แผนประเภทนี้ไดแก แผนงาน โครงการ งบประมาณ และตารางการทํางาน แผนใชเฉพาะครั้งมี

ประโยชนตอองคกรทาํใหลดความเสี่ยงและเปนการใชเพื่อความเหมาะสมกับสภาพ การณที่เกิดขึ้น 
 

 

 



3. จําแนกตามระยะเวลา 

3.1 การวางแผนระยะยาว (Long-range Planning) เปนการวางแผนที่กําหนดระยะเวลา

ดําเนินการตั้งแต 5 ปข้ึนไป แตจากการศึกษาของ The American Management Association พบวา 

แผนระยะยาวนี้ควรมีระยะ 5 ป เหมาะสมที่สุดที่จะสามารถคาดการณอนาคตไดอยางมีเหตุผล 

3.2 การวางแผนระยะปานกลาง (Medium-range Planning) เปนการวางแผนที่มีระยะ 

เวลาดําเนินการระหวาง 3 ถึง 5 ป 

3.3 การวางแผนระยะสั้น (Short-range Planning) มีระยะเวลาที่กําหนดไวระหวาง 1 

ถึง 3 ป การวางแผนระยะสั้นเปนการกําหนดกิจกรรมชวงสั้น ๆ เพื่อใหวัตถุประสงคในแผนระยะยาว 

ประสบความสําเร็จ แผนระยะสั้นจะตองมีความสัมพันธและสอดคลองกับแผนระยะยาว องคการจึงจะ 

ดําเนินการ ไปถึงจุดมุงหมายปลายทางอยางราบรื่นอยางไรก็ตามในปจจุบันการวางแผนตามระยะเวลาไมวา

จะเปนการวางแผนระยะสั้นและ ระยะยาวอาจไมไดกําหนดเวลาที่กลาวในตอนตน เพราะสภาพของ

องคการในยุคปจจุบันตองมีการ เปลี่ยนแปลงใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศและระหวางประเทศ 

4. จําแนกตามลักษณะคุณคาการใชงาน  

การวางแผนกายภาพ (Physical Planning) เปนการวางแผนดานทําเลที่ตั้ง การใชประโยชนท่ีดิน 

และการจัดหาเครื่องมือตาง ๆ ท่ีเอื้อตอการพัฒนา ในชวงระยะเวลาตาง ๆ 
 

5. การจําแนกตามขอบขายลักษณะของแผน แบงออกไดดังน้ี 

 

 วัตถุประสงค (Objectives)  นโยบาย (Policies) 

 วิธีปฏิบัติงาน (Procedures)  วิธีการ (Method) 

 มาตรฐาน (Standard)  งบประมาณ (Budget) 

 แผนงาน (Program) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่2 

 

การวางแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

ดังไดกลาวแลววาการวางแผนเปนการมองไปเพ่ิมทฤษฎีการวางแผนขางหนา อาจเปนชวงสั้น 

ระยะปานกลาง หรือระยะยาว และเปนกระบวนการกําหนดการใชทรัพยากรขององคกร โดยกําหนด 

กิจกรรมตาง ๆ ไวลวงหนาใหบรรลุภารกิจ วัตถุประสงค นโยบาย เปาหมาย และเปาหมายขององคกร 

ปกครองสวนทองถิ่นนั้น จะเก่ียวของกับชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นของประชาคมทองถ่ินในอนาคตการที่

ทองถิ่นจะพัฒนาไปในทิศทางใด จําเปนตองมีการกําหนด วิสัยทัศน หรือภาพในอนาคตและแปลงมาสูการ

ปฏิบัติ ดังนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนา ขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 จึงไดกําหนดประเภทของแผนพัฒนาขององคกรปกครอง สวนทองถ่ินไว 2 

ประเภท คือ 

1. แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  เปนแผนพัฒนาระยะยาว 

2. แผนพัฒนาสี่ป  เปนแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน (Rolling Plan) ที่อาจมีการทบทวนไดทุกป 
 

ซึ่งจะนําไปสูกระบวนการการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย 

 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการวางแผนพฒันาทองถิ่น 
 

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติใหเทศบาล องคการบริหารสวนตําบลและการปกครอง 

สวนทองถิ่นรูปพิเศษมีอํานาจหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง  และองคการบริหารสวน

จังหวัดซึ่งนอกจากจะมีอํานาจหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเองแลวยังมีอํานาจหนาที่ในการ

ประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดอีกดวยเนื่องจากการวางแผนทั้งใน

ระยะสั้นและระยะยาวเก่ียวของกับการกําหนดนโยบายการปกครองการบริหาร การบริหารงานบุคคล 

การเงนิและการคลังและการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ ท่ีกฎหมาย กําหนด องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมี

ความเปนอิสระในการวางแผนพัฒนาทองถ่ินและการดําเนิน ตามแผน ความเปนอิสระนั้นไมไดหมายถึง

ความเปนอิสระในฐานะเปน “รัฐอิสระ” แตเปนการมอบอํานาจหนาท่ีในการจัดบริการสาธารณะบางสวน

ให และยังตองอยูในการ กํากับดูแล หรือตรวจสอบ โดยรัฐบาลและประชาคมอีกดวยผูที่เกี่ยวของกับการ

วางแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองตระหนักวาแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาระดับตางๆ ไดแก แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

นโยบายของรัฐบาล แผนกระทรวง แผนกรม และรัฐวิสาหกิจตางๆซึ่งเปนแผนระดับชาติ ยุทธศาสตรการ

พัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัดในระดับจังหวัด ตลอดจนยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอและแผนพัฒนา

อําเภอในระดับอําเภอ (แผนภาพที่ 1) ซึ่งในการกําหนดยุทธศาสตรและแผนพัฒนาระดับจังหวัดและอําเภอ

นั้น ทั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาคมจะมีสวนเก่ียวของอยูดวย 
 



แผนภาพที่ 1 ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับตางๆ กับแผนพัฒนาทองถิ่น 
 

ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น และแผนพัฒนาสามปผูท่ีเก่ียวของจําเปนตอง 

ตระหนักถึงขั้นตอน และกําหนดเวลาของการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาและ แผนพัฒนาของทั้ง 

ระดับจังหวัดและระดับอําเภอดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

(กําหนดวิสัยทัศน และยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ) 

นโยบายรัฐบาล 

(นโยบายเรงดวน และนโยบายทั่วไป) 

นโยบายกระทรวง กรม 

(นโยบายรายสาขาตามภารกิจหนวยงาน) 
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ 

(ยุทธศาสตรบูรณาการทุกภาคสวนในจังหวัด) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอแบบบูรณาการ 

(บูรณาการในมิติเชิงพื้นที่) 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น 

(วิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมายการพัฒนา 

แผนพัฒนาสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(แปลงนโยบายสูการปฏิบัต ินําไปสูการทาํงบประมาณ) 



ประเภทของแผนพัฒนาทองถิ่น 
 

ดังไดกลาวแลววาระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนา ของ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  กําหนดประเภทของแผนพัฒนาทองถ่ินไว  2  ประเภท1 ซึ่งมี 

รายละเอียด ดังนี้ 

“แผนยุทธศาสตรการพัฒนา”  หมายความถึง ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจและจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอําเภอ 

“แผนพัฒนาสี่ป” หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการ อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ

พัฒนาที่จัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุม

ระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกปซึ่งการจัดทําแผนพัฒนาสี่ป จะมีความ

เชื่อมโยงกับการจัดทํางบประมาณประจําปอยางใกลชิด โดยเฉพาะอยางย่ิงหากการจัดทํางบประมาณใน

ระบบมุงเนนผลงาน  สําหรับ”แผนปฏิบัติการ” ท่ีกําหนดไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ

จัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2548 นั้น มิใชการจัดทําแผนพัฒนา แตเปนเอกสารท่ีรวบรวม 

แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในแตละ

ปงบประมาณเพื่อใหทราบกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ ที่ดาํเนินการ 

 

 

องคกรในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ไดกําหนดองคกรในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นไว  สรุปได 

ดังนี้ 

1) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น เปนองคกรที่มีหนาที่กําหนดแนวทางการพัฒนาของทองถิ่นให

สอดคลองกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา

อําเภอ การผังเมือง ตลอดจนใหคาํปรึกษาหารือเก่ียวกับการพัฒนาทองถ่ิน 

2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนองคกรท่ีมีหนาที่จัดทําราง 

แผนพัฒนาใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินกําหนด 

3) คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนองคกรท่ีทําหนาที่กําหนดกรอบทิศทาง แนวทาง 

รวมท้ังประสานการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดใหสอดคลองกับยุทธศาสตร และ แนว

ทางการ พัฒนาจังหวัด อําเภอ ตรวจสอบวิเคราะหและประสานแผนพัฒนาขององคกร ปกครองสวน

ทองถิ่นในจังหวัด และใหความเห็นชอบรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา หรือแผนพัฒนาสี่ป ขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัด รวบรวมขอมูลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อ ประโยชนในการประสาน

แผนคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน อาจมอบอํานาจในการใหความเห็นชอบ รางแผนพัฒนาฯ 

ใหคณะอนุกรรมการประสานแผนระดับอําเภอ เพื่อปฏิบัติหนาที่แทนไดภายใต การกําหนดกรอบนโยบาย 



แนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการประสานแผนกําหนดสําหรับองคประกอบขององคกรในการจัดทําและ

ประสานแผนพัฒนา (ยกเวนคณะ กรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา) จะมีลักษณะ”ไตรภาคี” โดยมี

องคประกอบจาก ตัวแทนของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตัวแทนของราชการบริหารสวนภูมิภาคและ

รัฐวิสาหกิจ และตัวแทนจาก ภาคประชาชน ในสัดสวนท่ีใกลเคยีงกัน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อการประสานงาน

และบูรณาการ รวมทั้งสรางกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานทองถ่ิน 

 

แนวคิดหลักในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

 

จากแนวคิดในการวางแผน และหลักการวางแผนพัฒนาทองถ่ินในเชิงยุทธศาสตร องคกร 

ปกครองสวนทองถ่ินควรมีแนวคิดในการจัดทําและประสานแผนพัฒนาอยางนอย 4 แนวคิด ดังนี้ 

 

แนวคิดที่ 1 : กระบวนการแกไขปญหา 

เริ่มดวยการตอบคําถามอยางเปนข้ันตอนดังนี้ 

 ปญหาคืออะไร 

 ปญหามีสาเหตุมาจากอะไร 

 จุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคในการแกปญหาคืออะไร 

 วิธีการหรือแนวทางแกปญหาคืออะไร 

ในการตอบปญหาท่ีสี่ ตองใชความสามารถในการคาดการณ และความรูทางวิชาการ 

ทั้งท่ีเปนทฤษฎีและปรึกษาจากผูรู ผูมีประสบการณ 

 

แนวคิดที่ 2 : กระบวนและเนื้อหาของวิธีการ 

 

แนวคิดนี้ จะเกี่ยวของกับการกําหนดโครงการเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้น และมุงสูการ 

บรรลุวัตถุประสงค โดยที่จะตองตอบคาํถามทั้ง 8 คําถามคือ 

 จะทําไปทําไม 

 จะทําอะไร 

 จะทําที่ไหน 

 จะทําเมื่อไร 

 จะทําโดยใคร 

 จะทําเพื่อใคร 

 จะทําอยางไร 

 จะใชจายเทาไร 

 

แนวคิดที่ 3 : ความคิดสรางสรรค 



 

เปนการมองอนาคตที่ตองอาศัยความรูที่เกิดจาก 

 สัญชาตญาณ หรือการเรียนรูจากประสบการณ 

 องคกรแหงการเรียนรู หรือเรียนจากขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น 

 เรียนรูจากผูอื่น โดยอาจศึกษาเปรียบเทียบจากบทเรียนแหงความสําเร็จ 

(Benchmark) 

ของหนวยงานอื่น รวมทั้งการศกึษาองคความรู งานวิจัยตาง ๆ 

 การวิเคราะหสถานการณ ซึ่งเปนการประเมินสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก 

 

 

 

แนวคิดที่ 4 : การตัดสินใจ 

ตองตัดสินใจดวยการวิเคราะหขอมูล และผสมผสานหลักการตดัสินใจแบบมีเหตุผล 

(Rationalism)กับหลักการตัดสินใจแบบเพิ่มขึ้น (Incrementalism) แตท้ังนี้  ตองมุงการบรรลุ 

วัตถุประสงคของการพัฒนาและประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ 

 

โดยสรุป การวางแผนพัฒนาทองถิ่น ตองปรับกระบวนคิด โดยมุงเนนผลที่จะเกิด(ผลลัพธ) 

เปน ตัวตั้ง แลวนํามาคิดหางานที่จะทํา (ผลผลิต) รวมทั้งวิธีการที่จะทํางานน้ันใหสําเร็จและมี 

ประสิทธิภาพ (กระบวนการ) ซึ่งจะนําไปสูการพิจารณาจัดสรรทรัพยากรการบริหารเพื่อดาํเนินการได 

อยางเหมาะสม 

 

 

                                   เปาหมาย 

 

 

 

                                       แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม 

 

 

 

                                                            วิธีการทํางาน 

 

 

                                                                         คน / เงิน / วัสดุอุปกรณ / การจัดการ 

ผลลัพธ 
 

ทรัพยากร 

กระบวนการ 
 

ผลผลิต 
 



บทที ่3 

 

การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

 

หลักการ 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอและนโยบายในการพัฒนา

ทองถ่ินการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงเปนกระบวนการกําหนด

ทิศทางในอนาคตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยกําหนดสภาพการณท่ีตองการบรรลุและแนวทางใน

การบรรลุบนพ้ืนฐานของการรวบรวมและวิเคราะหขอมลูอยางรอบดานและเปนระบบท้ังน้ีจะตองสอดคลอง

กับศักยภาพของทองถ่ิน และปญหา/ความตองการของประชาชนในทองถ่ินดวยการวางแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนามีความสําคัญตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนอยางยิ่งทั้งนี้เนื่องจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

เปนแผนพัฒนาที่มุงไปสูสภาพการณท่ีตองการใหเกิดขึ้นในอนาคต เปนกรอบในการกําหนดทิศทางการ

พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมุงไปสูสภาพการณอันพึงประสงคไดอยางเทาทันกับการ

เปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ การจัดทําแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาจึงเปนการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ตองกําหนดถึง

สภาพการณที่ตองการจะบรรลุและแนวทางในการท่ีจะทําใหบรรลุถึงสภาพการณนั้นการจัดทําแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ดีจะตองตั้งอยูบนพื้นฐานของการวบรวมและการวิเคราะหขอมูลอยางรอบดานและ

เปนระบบ ทั้งนี้เพื่อใหแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถนําไปสูการแกไข

ปญหาและสนองตอบความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดอยางแทจริง 

 

 อยางรอบดาน หมายถึง การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองตั้งอยู

บนพื้นฐานของการคํานึงถึงสภาพการณที่ตองการจะบรรลุและการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ทั้งมิติดานการ

พัฒนา ทางดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม องคกร(การบริหารจัดการ) และการเปลี่ยนแปลงขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนมิติในเชิงพื้นที่ ท้ัง พื้นที่ใกลเคียงขยายไปสูพ้ืนท่ีระดับอําเภอ ระดับจังหวัด 

ระดับประเทศ ระดับทวีปจนกระทั่งในระดับโลกดวยสาเหตุที่ตองมองอยางรอบดาน ก็เพราะวา ในโลกของ

ความเปนจริงนั้นปรากฎการณท่ีเกิดขึ้นทั้งในดานเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม สังคมและองคกร ทั้งในระดับ

ภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับทวีปและในระดับโลกลวนสงผลกระทบตอเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ไมทางตรงก็ทางออมจึงกลาวไดวา ปรากฏการณทั้ง 4 ดานที่เกิดกับเขตพื้นที่ 4 ระดับนี้ลวนถือเปน

สภาพแวดลอมที่ควรตองคาํนึงถึงในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทั้งสิ้นดังนั้นในการวางแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาจึงไมควรมองรอบดานแตเพียงเขตพื้นที่การปกครองของตนเองเทานั้น แตตองมองให

กวางออกไปครอบคลุมเขตพื้นที่อ่ืนดวย ทั้งนี้เพื่อใหการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนามีประสิทธิภาพและมี



ประสิทธิผลในการรับมือกับสถานการณหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาจากเขตพื้นที่เหลานั้นอยางรูเทา

ทันจนทําใหสามารถใชประโยชนจากสถานการณไดอยางเต็มท่ีหรือหาหนทางในการปองกันอุปสรรคที่อาจ

เกิดข้ึนได (Proactive)มิติการพัฒนา 

 

 

 

 อยางเปนระบบ หมายถึง การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง 

สวนทองถ่ินจะตองดําเนินอยางเปนข้ันตอน ซึ่งประกอบดวย 8 ขั้นตอน ดังน้ี 

(1) การรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญ 

(2) การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาของทองถิ่นในปจจุบัน และกําหนด

ประเด็นในการพัฒนา 

(3) การกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ิน 

(4) การกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(5) การกําหนดวัตถุประสงคการพัฒนาทองถ่ิน 

(6) การกําหนดยุทธศาสตรและบูรณาการแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน 

(7) การกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน 

(8) การอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

 

ขั้นตอนการจดัทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

 

ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครอง 

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2546 กําหนดใหมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นไวแตไมไดกําหนดหวง

ระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาวาเปนแผนระยะกี่ปดังน้ัน องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงสามารถ

ที่จะพิจารณาวาจะทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของตนสําหรับหวงระยะเวลาเทาใด ข้ึนอยูกับแนวคิดของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินวาคิดไปขางหนา (Forward Thinking) ไปในอนาคตยาวนานเพียงใด ประกอบ

กับขอมูล ปญหาที่ตองการการแกไข ทั้งนี้อาจจะกําหนดใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติซึ่งมีระยะเวลาครอบคลุมชวงละ 5 ปเพื่อใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนกรอบ

นโยบาย ก็ไดในข้ันตอนนี้หนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จะตองพบผูบริหาร 

ทองถิ่นเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงคความสาํคัญ แนวทางและขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

แลวจัดทําโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เสนอผานปลัดองคกร 

ปกครองสวนทองถ่ินใหผูบริหารทองถ่ินอนุมัติในโครงการดังกลาว แลวแจงผูที่เก่ียวของเพื่อทราบเพ่ือ

ดําเนินการตามหวงเวลาและขัน้ตอนที่กําหนดตอไปในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมอบหมายให



หนวยงานหรือบุคคลภายนอกจัดทําหรือรวมจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน1 ขอใหกําหนดไว

ในโครงการดังกลาวดวยเพื่อประโยชนในการดาํเนินการตอไป 

 

ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญ 

1. การเก็บรวบรวมขอมูล 

การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองมีการรวบรวมและจัดทํา

ฐานขอมูลขาวสารใหครบถวน ทันสมัย ซึ่งไดแกขอมูลเบื้องตนในดานการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ 

สังคม ฯลฯ โดยขอมูลควรแสดงแนวโนมที่เปลี่ยนแปลงไป แสดงคาเฉลี่ยรอยละ และการวิเคราะหขอมูล 

ตลอดจนการใหความเห็น ซึ่งขอมูลท่ีควรจัดทําไดแกขอมูลประชากร อาชีพและรายไดสขุภาพ การศึกษา 

ทรัพยากร การคมนาคมขนสง การพาณิชยการลงทุนอุตสาหกรรม และขอมูลงบประมาณ เปนตน 

 

 

 

2. การรวบรวมปญหาสําคัญของทองถ่ิน 

ขอมูลปญหาสําคัญของทองถ่ินจะชวยในการกาํหนดยุทธศาสตรเพื่อแกไขปญหา ดังน้ัน องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นจึงควรรวบรวมปญหาที่สําคัญไวใหนําแผนชุมชน มาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาในการวางแผนขององคกรภาครฐั เรื่องท่ียากและสลับซับซอนคอืการวิเคราะหปญหาและเลือกปญหา

ที่เหมาะสมเพื่อนํามากําหนดยุทธศาสตรในการตอบสนองปญหา ความตองการของสาธารณชน และเพื่อ

ความรอบคอบในการพิจารณาปญหาสาธารณะ องคการสหประชาชาติไดใหหลัก1 ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546 

ขอ 29 และขอ 30 

คิดวาดวย “การจัดลําดับความสําคญัของปญหา” โดยใชวิธีการ Rating Scales ซึ่งมีเกณฑที่ 

จะใชสําหรับการจัดลําดับความสําคัญ รวม 5 เกณฑประกอบดวย 

 ขนาดของกลุมคนที่ไดรับประโยชน . א

 ความรายแรงและเรงดวนของปญหา . ב

 ความเสียหายที่จะเกิดข้ึนในอนาคต . ג

 การยอมรบัรวมกันของชุมชน . ד

 ความเปนไปไดในการแกไขปญหา/การดําเนินการ . ה

 

ขั้นตอนท่ี 3 การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาของทองถิ่นในปจจุบัน 

 

เปนการประเมินโดยวิเคราะหถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือขอจํากัด อันเปนสภาวะแวดลอมภายนอกที่มี

ผลตอการพัฒนาดานตาง ๆ ของทองถ่ิน รวมทั้งการวิเคราะหจุดออนจุดแข็งของทองถิ่น อันเปนสภาวะ

แวดลอมภายในทองถ่ิน ซึ่งท้ังหมดเปนการประเมินสถานภาพของทองถิ่นในปจจุบัน โดยเปนการตอบ



คําถามวา “ ปจจุบันทองถ่ินมีสถานภาพการพัฒนาอยูจุดไหน ” สําหรับใชเปนประโยชนในการกําหนดการ

ดําเนินงานในอนาคตตอไป ทั้งนี้โดยใชเทคนิคSWOT analysis การพิจารณาถึงปจจัยภายใน ไดแก 

จุดแข็ง (Strength – S)  

จุดออน(Weak – W)  

ปจจัยภายนอกไดแกโอกาส (Opportunity – O)  

และอุปสรรค(Threat – T)   เปนเครื่องมอื 

 

ปจจัยภายใน 

ประกอบดวยปจจัยดานตาง ๆ ที่ตองนํามาพิจารณา 

 ดานการบริหาร ไดแกการแบงสวนราชการ การวางแผน การประสานงาน การมอบ 

อํานาจ การกํากับดูแล เปนตน 

 ระเบียบ กฎหมาย 

 บุคลากร ไดแกอัตรากําลัง คุณภาพ วินัย ทัศนคติพฤติกรรม เปนตน 

 งบประมาณ รวมทั้งความชวยเหลือตาง ๆ 

 ระบบฐานขอมูล 

 การประสานงาน/การอํานวยการ/ความรวมมือจากภาคสวนที่เก่ียวของ 

 ทรัพยากร เครื่องมือและอุปกรณในการทํางาน 

 

 

การวิเคราะหจุดแข็ง (Strength = S) เปนการพิจารณาปจจัยภายในหนวยงานมีสวนดี 

ความเขมแข็ง ความสามารถ ศักยภาพ สวนที่สงเสริมความสําเร็จซึ่งจะพิจารณาในดานตาง ๆ 

การวิเคราะหจุดออน (Weakness = W) เปนการพิจารณาปจจัยภายในหนวยงาน 

วามีสวนเสีย ความออนแอ ขอจํากัด ความไมพรอม ซึ่งจะพิจารณาในดานตาง ๆ 

เชนเดียวกับการวิเคราะหจุดแข็ง 

 

ปจจัยภายนอก 

ประกอบดวย 

 ดานการเมือง รวมถึงระดับความขัดแยง และกลุมผลประโยชน 

 ดานเศรษฐกิจ ไดแกเศรษฐกิจรวมในเขตพื้นที่ (เชนผลผลิต รายไดรายจาย การ 

ออม การลงทุน การใชที่ดิน แรงงาน) การเกษตรกรรม การพาณิชยกรรม การคลัง 

 ดานสังคม 

 นโยบายรัฐบาล/กฎหมาย 

 เทคโนโลยี 

การวิเคราะหโอกาส (Opportunity = O) เปนการศึกษาสภาพแวดลอมภายนอก 



วามีสภาพเปนเชนไร เหตุการณสถานการณของโลก ของประเทศ ของจังหวัด และของอําเภอ ที่เกิดข้ึนจะ

สงผลตอทองถ่ินอยางไร มีการเปลี่ยนแปลงใดท่ีเปนประโยชน หรือเปนโอกาส อันดีตอทองถ่ิน โดยจะตอง

พิจารณาทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี 

การวิเคราะหปญหาอุปสรรคหรือขอจํากัด (Threat = T) เปนการศึกษา 

สภาพแวดลอมภายนอกที่เปนอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม กอใหเกิดผลเสียหรือเปนขอจํากัดตอทองถ่ิน โดย 

จะตองพิจารณาทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยีเชนเดียวกับการวิเคราะห

โอกาสการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน สามารถพิจารณาได 

ดังนี้ 

  การคนหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ตองเปนการระดมความเห็นจากกลุม 

คนที่หลากหลายเพื่อใหไดขอมูลที่เปนประโยชนอยางถูกตอง แทจริง 

  เม่ือมีการระดมความเห็นแลว ตองนํามาจัดหมวดหมูของประเด็นตาง ๆ หากมีขอ 

ขัดแยงหรือความไมชัดเจนในประเด็น ความเห็นใด ตองบันทึกไวเพื่อหาขอมูลเพิ่มเติม ตองไมใช 

วิธีการตัดสินเพื่อเลือกอยางใดอยางหนึ่งในทันทีเพราะจะทําใหมีการเผชิญหนากัน 

  เพื่อเปนการคดัเลือกประเด็น จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ที่มีการนําเสนอ 

อยางหลากหลาย จึงตองใหท่ีประชุมพิจารณาใหน้ําหนักคะแนน แลวนํามาหาคาเฉลี่ย โดยอาจมี 

การใหน้ําหนักคาคะแนนเปน 4 ระดับในแตละดาน ดังน้ี 

ดาน มาก ปานกลาง นอย ไมมี 

จุดแข็ง 3 2 1 0 

จุดออน -3 -2 -1 0 

โอกาส 3 2 1 0 

อุปสรรค/ขอจํากัด -3 -2 -1 0 

เมื่อมกีารจัดลําดับของประเด็นในแตละดานแลว จะดึงประเด็นสําคญัมาพิจารณา 

ตอไป ทั้งนี้ อาจดึงประเด็นสําคญัมาเพียงดานละ 7-10 ประเด็น 

 นําประเด็นมาเขาตารางวิเคราะห เพื่อกําหนดแนวทางการตัดสินใจ 

ในการวิเคราะห SWOT เชิงยุทธศาสตรนั้น หนวย หรือขอบเขตในการวิเคราะห ให 

พิจารณาจากเขตการปกครองขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหลัก ดังนั้น สิ่งตาง ๆ ที่เปนประเด็นที่

ปรากฎหรือมีอยูในเขตการปกครองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จะถือวาเปนปจจัยภายในที่ใชในการ

วิเคราะห สวนประเด็นท่ีปรากฎหรือมีอยูที่อยูนอกเขตการปกครองขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะถือวา

เปนปจจัยภายนอกสวนการวิเคราะห SWOT เชิงโครงการ/กิจกรรม หนวย หรือขอบเขตในการวิเคราะห 

จะใชหนวยการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหลัก ดังนั้น สิ่งที่เปนทรัพยากรในการบริหาร 

และองคประกอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชนสภาทองถ่ิน ขอบัญญัติทองถิ่น หรือสิ่งท่ีปรากฎหรือ

มีอยูซึ่งอยูในขอบเขตที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถควบคุม กํากับดูแลไดจะถือวาเปนปจจัยภายใน 

สวนสิง่ที่ปรารกฏหรือมีอยูแตองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถควบคุม กํากับดูแลได ไมวาสิ่งนั้นจะอยู

ภายในหรือภายนอกเขตการปกครองขององคกรปกครองสวนทองถิ่นก็ตาม ถือวาเปนปจจัยภายนอก 



 

ขั้นตอนท่ี 4 การกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่น 

1. การกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาทองถิ่นวิสัยทัศน (vision) หมายถึง เปนถอยแถลงที่ระบุถึง

สภาพการณในอุดมคติซึ่งเปน ”จุดหมาย” ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองการใหเกิดขึ้นในอนาคต

ขางหนา เพราะเราเชื่อวา หากสถานการณดังกลาวเกิดขึ้น แลวจะสงผลใหเกิดคุณคาหรือคานิยมบาง

ประการที่เรายึดถือ เชน คุณภาพชีวิตของประชาชน การเติบโตทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายไดที่เทา

เทียมกันเปนตน  

วิสัยทัศนท่ีดีมีลักษณะ ดังนี้ 

1) ไมใชสภาพการณที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนมาในอดีตและบรรลุไดแลวในปจจุบัน 

2) ไมอาจบรรลุไดดวยการปฏิบัติงานประจําตามปกติธรรมดา 

3) ตองมีความเปนไปไดในการที่จะบรรลุถึงภายใตเงื่อนไขของศักยภาพและขอจํากัดที่มีอยู 

4) ทาทาย เราใจ และสรางแรงบันดาลใจใหกับผูที่เกี่ยวของทุกฝายในการที่จะบรรลุถึงวิสัยทัศนที่

วางไว 

5) สะทอนถึงสภาพการณหรือโฉมหนาใหมของเมืองหรือทองถ่ินในอนาคตอยางรอบดาน ภายใต

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมดานตาง ๆ 

6) วิสัยทัศนควรเปนสิ่งที่เห็นพองตองกันระหวางผูบริหารทองถ่ิน ประชาคม และผูมีสวนไดเสยี 

ทั้งปวง 

7) วิสัยทัศนเปนเสมือนเข็มทิศท่ีกําหนดทิศทางการพัฒนาของทองถิ่น 

8) เปนขอความงายๆ ที่สามารถสื่อใหเห็นทิศทางในอนาคตของทองถิ่น 

9) ตองตรวจสอบและวัดผลสําเร็จได 

10) สอดคลองกับวัฒนธรรมขององคกร 

ในการกําหนดวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูท่ีรับผิดชอบดําเนินการควรจะตองหาขอมูลทั่วไป 

และปญหาสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดรับจากขั้นตอนท่ีผานมานําเสนอที่ประชุมจากน้ันจึงตั้ง

ประเด็นคาํถามเพื่อใหที่ประชุมรวมกันหาคําตอบในประเด็นตางๆดังนี้ 

  หลักการหรือความเชื่อที่ทองถิ่นยึดถือกันมาตั้งแตอดีต 

  ขอบขาย/แนวทางการดําเนินงานในชวงปจจุบันและในอนาคตที่องคกรจะดําเนินกา 

  ความมุงมั่นที่จะดําเนินการใหสําเร็จ 

หลักการเขียนวิสัยทัศน 

 สั้น กะทัดรัด จดจํางาย 

 บอกถึงความปรารถนา คาดหวัง 

 บอกใหทราบถึงสิ่งท่ีจะบรรลุถึง หรือระดับการใหบริการ 

 ทาทาย เราความสนใจของสมาชิกในองคกร ผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสียทุก 

 

2. การกําหนดภารกิจหลัก(mission) ในการพัฒนาทองถ่ิน 



เปนการกําหนดสิ่งที่ทองถิ่นจะตองทํา โดยจะเกิดข้ึนหลังจากที่ทราบวาทองถิ่นตองการอะไร เปน

อะไรในอนาคต และจะเปนไปไดเมื่อผลการวิเคราะหศักยภาพและการประเมนิสถานภาพการพัฒนาทองถ่ิน

ในปจจุบันปรากฏ ผนวกกับประวัติศาสตรของทองถ่ินและความตองการ/ความคาดหวังของทุกฝายใน

ทองถิ่น ดังน้ัน การตอบคําถามวาทองถ่ินจะตองทําอะไร เพื่อใคร คําตอบที่เกิดข้ึนก็คือ ความหมายของคํา

วา “ภารกิจหลัก” นั่นเองภารกิจหลัก เปนขอความหรือถอยแถลงท่ีแสดงถึงลักษณะหรือขอบขายในการ 

ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เกี่ยวกับลักษณะการบริหารและการจัดบริการสาธารณะ 

รวมทั้งแนวคิดเก่ียวกับองคกรหรือภาพลักษณที่ตองการนําเสนอ และปณิธานหรือปรัชญาในการดําเนินงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนขอบเขตของบทบาทหนาที่หลักหรือขอบเขตของกิจกรรมที่มุงเนนเปน

พิเศษที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนที่กําหนดไวการกําหนดภารกิจ

หลักมีแนวทางการดําเนินการแยกเปนสองระดับ คือ1) พันธกิจในลักษณะท่ีเปนอาณัติ (Mandate) ที่ไดรับ

มอบหมายจากสังคมหรือรัฐ ซึ่งไดแกกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่กําหนดอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

2) ภารกิจหลักที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินมุงม่ันท่ีจะดาํเนินการเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนที่กําหนดไว

และแสดงถึงความเขาใจในเรื่องงานที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองดําเนินการซึ่งถือวาเปนองคประกอบ

สําคัญสวนหนึ่งของวิสัยทัศนการที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินระบุหรือกําหนดภารกิจหลักไวอยางชัดเจน 

เปนที่ยอมรับและเขาใจของบุคลากรทุกฝายในองคกร จะชวยใหการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล เพราะภารกิจหลักจะเปนสิ่งยึดเหนี่ยวหรือเปนหลักการรวมสําหรับการดําเนินงานใน แต

ละดานของผูเก่ียวของทุกฝาย 

 

ภารกิจหลักที่ดีมีลักษณะ ดังน้ี 

1) ตองสอดคลองกับนโยบาย กฎหมาย และระเบียบที่มีอยู 

2) ไมขัดแยงตอบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย 

3) ตองระบุถึงบทบาทหนาที่ที่จําเปนตอการบรรลุวิสัยทัศนไดอยางครอบคลุมรอบดาน 

และมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ 

4) ตองสะทอนถึงคุณคาหลักหรือขอบเขตกิจกรรมที่มุงเนนเปนพิเศษ 

5) ตองสนับสนุนและนําไปสูถึงการบรรลุวิสัยทัศนที่กําหนดได 

หากเปรียบวิสัยทัศนเปนเสมือนจุดหมายปลายทางแลว ภารกิจหลักก็เปนเสมือนเสนทางท่ีถูกตอง ชัดเจนที่

จะนําเราไปสูจุดหมายปลายทางนั้นโดยสวัสดิ์ภาพ ภารกิจหลักมีอยู 2 ระดับ คือระดับองคกร 

(Organizational Mission) และระดับสวนงาน (Departmental Mission) ภารกิจหลักทั้ง 2 ระดับนี้มี

ความหมายเดียวกัน แตกตางกันเพียงขอบเขตของบทบาทหนาท่ีที่ปลีกยอยลงไปตามลําดับชั้นของ

โครงสรางองคกรเทานั้น แตที่สําคัญก็คือภารกิจทั้ง 2 ระดับ ตองสอดคลองสนับสนุนกันและกันอยางนอย

ที่สุดตองไมขัดแยงกัน ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจะเปนการแสดงภารกิจหลักระดับองคกร แต

ขณะเดียวกันหนวยงานภายในองคกรปกครองสวนทองถ่ินก็จะตองมีการกําหนดภารกิจของหนวยงาน

ประกอบไปดวย 



ขั้นตอนท่ี 5 การกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 

จุดมุงหมายเพื่อการวางแผนพัฒนาที่ย่ังยืน หมายถึง ขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมท่ีควรคาแก

การดําเนินงานทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะ

กอใหเกิดการพัฒนาที่ย่ังยืนและสอดคลองกับวิสัยทัศนและภารกิจหลักขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

จุดมุงหมายเพื่อการวางแผนพัฒนาที่ย่ังยืนที่ดีมีลักษณะ ดังนี้ 

1) ตองระบุถึงขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมที่สนับสนุนและนําไปสูภารกิจหลัก และ 

บรรลุวิสัยทัศนไดอยางครอบคลุมรอบดาน 

2) มีความเปนไปไดในทางปฏิบัติคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน นําวิสัยทัศนภารกิจหลักมาพิจารณา

กําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืนการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เปนการกําหนด

ขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมท่ีควรคาแกการดําเนินการท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และ

องคกร ซึ่งกิจกรรมเหลานี้จะสนับสนุนหรือนําไปสูการบรรลุภารกิจหลักและวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว 

การกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอาจแยกเปนดานตางๆ โดยมีจุดมุงหมายยอยในแตละดานก็ได

ซึ่งเราจะเขียนรูปประโยคที่แสดงถึงจุดมุงหมายดังกลาว ดังน้ี 

“ คาํกริยา + ประเภทของกิจกรรม / สภาพการณ + กลุมเปาหมาย + สถานที่ ” 

กรอบความคิดที่ใชในการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนเราจะใชกรอบ 2กรอบ กรอบความคิด

แรก ก็คือวิสัยทัศนและภารกิจหลัก นั้นยอมหมายความวาจุดมุงหมายดังกลาวตองสอดคลองหรือนําไปสู

วิสัยทัศนที่กําหนดไว กรอบความคิดที่สอง ก็คือ หลักการพัฒนาที่ย่ังยืนซึ่งหมายถึงการรักษาและเพิ่มพูน

ความเจริญงอกงามของทองถ่ิน ในลักษณะที่จะเปนการสืบสานความเจริญงอกงามนั้นใหไพบูลยสืบเนื่องไป

ถึงชั่วลูกชั่วหลาน โดยไมกอใหเกิดผลเสียหายในดานตางๆ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาวสาเหตุท่ีเราควรใช

หลักการพัฒนาที่ยั่งยืนเปนกรอบในการกําหนดจุดมุงหมายนั้น ก็เพราะเปนที่พิสูจนกันแลววา การพัฒนาที่

มุงเนนแตเพียง “อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ”(Economic Growth) แตเพียงอยางเดียวนั้น ได

กอใหเกิดการเผาผลาญทรัพยากรทางธรรมชาติอยางมากมายจนกระท่ังทําใหระบบนิเวศวิทยา เสียสมดุล

สงผลใหเกิดวาตภัยและอุทกภัยอยางรุนแรง ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศและทั่วโลก สภาพการณ

เชนนี้หากปลอยใหดําเนินตอไปยอมบอนทําลายขีดความสามารถทางการแขงขันของประเทศ โดยเฉพาะใน

ภาคเกษตรกรรมไปในที่สุด 

นอกจากนี้การมุงพัฒนาตามแนวทางเดิมโดดๆ นั้นยังสงผลใหเกิด “ลัทธิบริโภคนิยม” ที่ทําลายดุลยภาพ

ระหวางการพัฒนาทางวัตถุกับการพัฒนาทางจิตใจกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือคนตกเปนทาสของการเสพวัตถุจน

สูญเสียขีดความสามารถในดานจิตใจอันที่จะพึ่งพาความสุขในจิตใจของตนเองจะเห็นไดวา ในปจจุบันคน

สวนใหญตองอาศัยท่ีเปนวัตถุภายนอกในการจรรโลงความสุขของตนทั้งสิ้น นอกจากการสูญเสียดุลยภาพ

ระหวางการพัฒนาวัตถุกับจิตใจแลวการพัฒนาตามแนวทางเดิมยังสงผลใหเกิดการสูญเสียดุลยภาพระหวาง

ภาคเศรษฐกิจตางๆ ดวยอาทิเชน ระหวางภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมสงผลใหความเจริญในดาน

ตางๆ กระจุกตัวอยูในเขตเมอืงเทานั้นละทิ้งใหชนบทตองลมสลายเกิดการอพยพแรงงานจากภาคเกษตรเขา

สูภาคอุตสาหกรรมทั้งๆ ที่ภาคเกษตรกรรมควรเปนภาคการผลิตที่ถือเปนศักยภาพทางการแขงขันของ

ประเทศในหลายประเทศที่สามารถสรางอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไดอยางมหัศจรรยนั้น มักมี



ความเสื่อมโทรมท้ังในดานสิ่งแวดลอมและจิตใจของประชาชนเปนสิ่งแลกเปลี่ยนเสมอแนวคิดในการพัฒนา

ยั่งยืนจึงเกิดขึ้นเพื่อเสนอกระบวนทัศนใหมในการพัฒนาประเทศและทองถิ่นเพื่อปองกันและขจัดผลเสียที่

ติดตามมาจากการพัฒนาแบบเดิมนอกจากนี้ในปจจุบันมีนักรัฐศาสตรและเศรษฐศาสตรหลายทานเริ่ม

เล็งเห็นแลววา 

 

 

“อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ” ไมสามารถใชเปนดัชนีหลักการเจริญเติบโตหรือ Growth) 

นั้น จะเกิดข้ึนไดในภาวะที่สภาพแวดลอมทั้งใน ระดับภูมิภาค ระดับประเทศและ ระดับโลกมีเสถียรภาพ

เพียงพอ ในขณะท่ีในปจจุบันเมื่อประเทศของเราเขาสูกระแสโลกาภิวัฒนอยางเต็มตัวแลวเราตองเผชิญกับ 

“ภาวะไรเสถียรภาพ” อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราเรงที่สามารถสงผลกระทบไดจากทั่วทุกมุม

โลก “ความย่ังยืน” (Sustainability)จึงเปนดัชนีชี้วัดระดับการพัฒนาที่นับวันจะทวีความสําคัญมากยิ่งขึ้น 

ความยั่งยืนจะเกิดขึ้นไดเพียงใดขึ้นอยูกับความสามารถของหนวยงานเราในการสรางเสริมปจจัยดังตอไปนี้

ใหเกิดข้ึนในกระบวนการพัฒนา 

 การสรางดุลยภาพอยางรอบดาน (Holistic Balance) 

หมายความวา การกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาของเราตองคํานึงถึงขอบเขตของ 

กิจกรรมที่จะสงเสริมใหเกิดความสมดุลระหวางการพัฒนาวัตถุกับจิตใจและการพัฒนาภาคการผลิต 

กับ ภาคเกษตรกรรมกับการคา หลักคิดสําคัญที่ใชพิจารณาวา สภาวะใดคือสภาวะที่ไดดุล ก็คือการ 

พิจารณา “ผลกระทบ” สภาวะที่ไดดุลนั้นคือ สภาวะท่ีการเจริญเติบโตของสวนราชการไมไปบั่นทอน 

ความเจริญเติบโตของสวนท่ีเหลือ 

 คุณภาพชีวิต 

หมายความวาในการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนานั้น เราตองคาํนึงถึงกิจกรรมท่ี 

จําเปนตอการเสริมสรางคณุภาพชีวิตของประชาชนดวย เราอาจแบงคุณภาพชีวิตออกเปน 2 ระดับ 

ในระดับแรกคอืคุณภาพชีวิตท่ีจําเปนตอความทอยูรอดข้ันพื้นฐานของประชาชน และในระดับท่ีสอง 

คือคุณภาพชีวิตที่จําเปนตอการยกระดับชีวิตความเปนอยูใหสูงข้ึน 

ดังนั้นจึงกลาวไดวา คําวา “คุณภาพชีวิต” นั้นกินความหมายกวางขวางเพราะครอบคลุม 

ถึงปจจัยในการกดําเนินชีวิตตางๆ ของประชาชนที่จําเปนทั้งสองระดับ เชน การศึกษา รายไดตอ 

ครัวเรือน สุขภาพกายและสขุภาพจิต สุขอนามัยในหมูบาน เปนตน 

 การอนุรักษควบคูกับการใชอรรถประโยชน (Conservation with 

Utilization) 

ในการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนานั้น เราตองคํานึงถึงกิจกรรมที่มุงอนุรักษ 

ทรัพยากรธรรมชาติควบคูกับการกําหนดกิจกรรมอันชาญฉลาดที่จะใชประโยชนจากมันจากในการ 

พัฒนาเศรษฐกิจดวย การอนุรักษจะเกิดขึ้นควบคูกับการใชอรรถประโยชนสูงสุดก็ตอเมื่อ อัตราการ 

ทดแทนสอดคลองกับอัตราการใชเสมอ นอกจากนี้หากเราสามารถกําหนดกิจกรรมท่ีเก้ือหนุนตอ 

การนํากลับมาใชใหม (Recycle) หรือการหาวัสดุอ่ืนที่มีตนทุนต่ํากวา โดยใชเทคโนโลยีที่มี 



ประสิทธิภาพกวา ก็ยอมเอื้ออํานวยใหเกิดหลักการขอนี้ในการพัฒนาทองถ่ินของเรา 

 การพึ่งพาตนเอง (Self-Dependency) 

กิจกรรมที่ทําใหชุมชนในทองถ่ินสามารถมีรายไดเพียงพอตอการหลอเลี้ยงชุมชนของ 

ตนเอง โดยไมแขวนความอยูรอดของตนไวกับแหลงรายไดภายนอก คือจุดมุงหมายของการพัฒนา 

ที่สอดคลองกับหลักการขอนี้อยางไรก็ตาม มิไดหมายความวาหลักการขอนี้แฝงนยัของการทําให 

ชุมชนปดตนเองจากโลกภายนอก 

จุดเนนของหลักการขอนี้ก็คือ การลดสัดสวนของรายไดที่ตองพึ่งภายนอกใหนอยลง 

เชนการหันกลับมาแสวงหารายไดจากสินคาหัตถกรรมที่ถือเปนเอกลักษณของทองถ่ิน ซึ่งสามารถ 

ใชทรพัยากรที่มีอยูภายในทองถ่ินเอง อีกทั้งสินคานั้นก็มีโอกาสทางการตลาดภายในประเทศอยู 

อยางเพียงพอ หากสามารถสงสินคาไปขายตางประเทศไดก็ถือเปนรายไดเสริมอีกทางหนึ่ง 

ดังนั้นการพึ่งตนเองจึงมิไดหมายความถึงสัดสวนของรายไดเทานั้น แตกินความรวมไป 

ถึงกิจกรรมท่ีจะเอื้ออํานวยใหชาวบานสามารถใชกระบวนการผลิตเพื่อหลอเลี้ยงชีวิตและนํามาซึง 

รายไดของตนเอง โดยใชทรัพยากรและเทคโนโลยีที่ชุมชนมีอยูแลวและเปนเจาของดวย 

  คํานึงถึงลูกหลาน (Next Generation) 

การพัฒนาที่ยั่งยืนคือการพัฒนาที่มิไดคาํนึงถึงแตเพียงความเจริญที่เกิดข้ึนแกคน 

ปจจุบันเทานั้น แตจะคํานึงถึงดวยวาความเจริญนั้นจะสงผลเสียตอคนรุนตอไปหรือไมหากสงผล 

เสียก็จะหลีกเลี่ยงไมดําเนินการในสวนน้ันโดยเด็ดขาด 

 

ขั้นตอนท่ี 6 การกําหนดวัตถุประสงคการพัฒนาทองถิ่น 

เปนการกําหนดผลสําเร็จที่ตองการโดยดําเนินการหลังจากที่ทราบภารกิจหลักที่ 

ทองถ่ินจะตองทําแลวการวางแผนเชิงยุทธศาสตรจะตองกําหนดวัตถุประสงคหรือทิศทางโดยรวมของ

ทองถ่ินเพื่อนําทองถ่ินไปใหบรรลุความตองการที่จะเปนในอนาคต ซึ่งวัตถุประสงคสามารถจําแนกไดเปน 2 

สวน คือ 1.วัตถุประสงคโดยรวมของทองถิ่นและ 2.วัตถุประสงคเฉพาะสวน/เฉพาะเรื่องทั้งนี้วัตถุประสงค

เฉพาะสวน/เฉพาะเรื่องตางๆ ภายในทองถ่ิน เชน เรื่องการเกษตรการทองเที่ยว การคมนาคมขนสง เปนตน 

จะตองอยูภายใตกรอบของวัตถุประสงคโดยรวมของทองถ่ิน ที่จะนําไปสูเปาหมายสุดทายตามที่กําหนดโดย

ภารกิจหลักของทองถ่ิน ในขั้นตอนของการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาน้ีการกําหนดวัตถุประสงคจะเปน

การกําหนดวัตถุประสงคโดยรวมของการพัฒนาทองถ่ิน ซึ่งอาจแบงขั้นตอนการกําหนดวัตถุประสงคออกได 

3 ขั้นตอน คือ 

ขั้นที่ 1 การวิเคราะหความตองการ (Need) / ปญหา (Problem) / ขอจํากัด(Constraint)/ ศักยภาพ 

(Potential)/ หรือเรียกอยางงายๆ วา “ การวิเคราะห NPCP ”การวิเคราะห N หรืความตองการ จะทําให

การกําหนดวัตถุประสงคตอบสนองตอความตองการของประชาชนและกลุมผูเกี่ยวของมากขึ้นการวิเคราะห 

P หรือปญหา จะทําใหการกําหนดวัตถุประสงค มุงที่จะจัดการกับสภาพที่บั่นทอนจุดมุงหมายหรือประเด็น

การพัฒนาที่กําหนดไวการวิเคราะห C หรือขอจํากัดจะทาํใหประเมินไดวาขอบเขตของวัตถุประสงคควร 

เปนไปสักเพียงใดการวิเคราะห P หรือศักยภาพ เพื่อใหทราบวามีทรัพยากรหรือปจจัยใดท่ีเปนประโยชน 



ตอการจัดการกับประเด็นเพื่อการพัฒนาบาง ทําใหเราสามารถกําหนด วัตถุประสงคที่จะชวยเสรมิสราง 

ศักยภาพที่มีอยูนั้นได และจะชวยใหเกิดความเขาใจตรงกันในเร่ืองพื้นฐานการพัฒนาที่มีอยู 

(Baseline) ที่เก่ียวของกับประเด็นการพัฒนานั้นดวยความตองการ หมายถึง ความคาดหวังที่บุคคลท่ีมีตอ

ประเด็น/จุดมุงหมายการพัฒนา 

ปญหา หมายถึง สภาพการณอันไมพึ่งประสงค หรือ บันทอนจุดมุงหมายของการพัฒนา แตอยูใน 

วิสัยที่จะจัดการได ขณะที่ ขอจํากัด ไมอยูในวิสัยที่จะจัดการไดในอนาคตอันใกล 

ศักยภาพ หมายถึง ทรัพยากรและปจจัยที่มีอยูแลว และสามารถนํามาใชประโยชนได 

 

ขั้นตอนท่ี 2 การนําเอาปญหามาวิเคราะห (Problem Analysis) 

จากขั้นตอนแรก เมื่อเราสํารวจและคนหาปญหาตางๆมาไดจํานวนหนึ่งแลว เราจะนําเอาปญหาเหลานั้นมา

วิเคราะหเพื่อคนหาสาเหตุและความสัมพันธระหวางปญหาตางๆที่เก่ียวของกับจุดมุงหมายหรือประเด็นการ

พัฒนาทั้งน้ีก็เพราะในการกําหนดวัตถุประสงคการพัฒนาเราอาจมีจุดมุงเพื่อการแกไขปญหาน้ันยอม

หมายถึงการจัดการกับสาเหตุนอกจากนี้การเขาใจเก่ียวกับความสัมพันธระหวางปญหายังชวยใหเราสามารถ

คาดเดาถึงผลกระทบที่ปญหาหนึ่งอาจจะมีตออีกปญหาหนึ่งดวยปญหา อาจมีความสัมพันธกันสองลักษณ 

คือ มีความสัมพันธ กับไมมีความสัมพันธ กรณีที่มีความสัมพันธ เราอาจแบงออกเปนสามแบบคือ 

• เปนสาเหตุของอีกปญหาหน่ึง 

• มีสาเหตุรวมกัน 

• สงผลใหอกีปญหาหนึ่งแปรผันไปอยางใดอยางหนึ่ง 

 

ขั้นตอนที่ 3 ทบทวนนโยบายที่มีอยูตลอดจนกําหนดวัตถุประสงค 

ในข้ันตอนนี้ เราจะทบทวนนโยบายที่อยูเก่ียวของกับจุดมุงหมายการพัฒนา เนื่องจากนโยบายถูก 

กําหนดโดยผูบริหารทองถิ่นเพื่อใชเปนทิศทางการดําเนินงาน การทบทวน นโยบายจะทําให 

วัตถุประสงคสอดคลองกับแนวคิดของผูบริหารทองถ่ินมากขึ้น 

 

ขั้นตอนท่ี 7 การกําหนดและการบูรณาการแนวทางการพัฒนาทองถิ่น 

เมื่อไดดําเนินการกําหนดวิสัยทัศนภารกิจหลัก วัตถุประสงคโดยอาศัยพื้นฐานการวิเคราะห SWOT 

แลว ข้ันตอนตอไปคือการการกําหนดแนวทางการพัฒนาทองถิ่นซึ่งแนวทางการพัฒนาทองถิ่นหมายถึง 

แนวคิดหรือวิธีการที่แยบคายอันบงบอกถึงลักษณะการเคลื่อนตัวขององคกรวาจะกาวไปสูเปาหมายที่

ตองการในอนาคตไดอยางไร อันเปนการตอบคําถามวา  “ทองถิ่นจะไปถึงจุดหมายที่ตองการไดอยางไร” 

ดังนั้น แนวทางการพัฒนาทองถ่ินจึงเปนกรอบชี้นําหรือสวนหัวกระบวนของชุดแผนงาน ซึ่งเปนการกําหนด

วิธีการหรือขั้นตอนที่ทองถิ่นเลือกที่จะปฏิบัติเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวทั้งวัตถุประสงครวมและ

วัตถุประสงคเฉพาะสวน และเม่ือไดบรรลุวัตถุประสงครวมแลวหมายความวายอมบรรลุถึงภารกิจหลักที่

ตองการดวย ซึ่งจะเห็นไดวา ทั้งหมดที่กลาวมานั้นมีความสําคัญในเชิงตรรกะ (Logical Linkage) ซึ่งกันและ

กันของกระบวนการขั้นตอนและระดับตาง ๆ ของแผนพัฒนาทองถิ่นเชิงกลยุทธหลังจากที่ไดแนวทางการ



พัฒนาทองถิ่นแลว จะตองนาํแนวทางที่ไดทั้งหมดมาทําการบูรณาการเพื่อไมใหเกิดความซ้ําซอนกัน การบูร

ณาการแนวทางการพัฒนาทองถิ่นจะทําใหไดยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินดานตาง ๆ ที่สมบูรณ 

 

ขั้นตอนท่ี 8 การกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น 

เปนการกําหนดปริมาณหรือจํานวนสิ่งที่ตองการใหบรรลุในแตละแนวทาง 

การพัฒนา ภายในเวลาท่ีกําหนด จึงมีความเฉพาะเจาะจงในผลที่คาดวาจะไดรับในเชิงปริมาณตามชวงเวลา

ตาง ๆ ของกระบวนการดําเนินงานเปาหมายที่ดีควรมีองคประกอบ ดังนี้ 

1. เงื่อนเวลา ควรระบุวาตองการทําอะไรใหบรรลุผลเมื่อไหร 

2. ปริมาณ ที่ตองการจะใหเกิดขึ้นในจํานวนเทาไร 

3. คุณภาพ เปนสภาพที่พึงปรารถนา 

4. สถานท่ี เปนการระบุถึงเขตพื้นที่ครอบคลุมที่ตองการ 

5. มีความเปนไปไดในการใชทรัพยากรท่ีมีอยูจริง 

6. ควรเปนขอความที่แสดงผลลัพธท่ีจะเกิดข้ึนภายหลังโครงการสิ้นสุด 

7. กรณีท่ีมีเปาหมายมากกวาหนึ่งเปาหมาย ควรจัดลําดับความสําคัญหรือความ 

เรงดวนไว เพื่อใหเห็นถึงความจําเปนเรงดวน 

เปาหมาย = คํากริยา + มาตรฐานของผลการปฏิบัติงานซึ่งมีการระบุปริมาณ, 

คุณภาพ, สถานที่และกําหนดเวลาไวอยางชัดเจน 

 

ขั้นตอนท่ี 9 การอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

คณะกรรมการสนับสนนุการวางแผนพัฒนาทองถิ่นจะนําผลท่ีไดจากขั้นตอนท่ี1-8 

มาจัดทาํรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามเคาโครงท่ีกําหนด จากนั้น 

จะนํารางแผนฯ เสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพื่อพิจารณาและปรบัปรุงกอนนาํเสนอตอ 

ผูบรหิารทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอ (ในกรณี 

ขององคการบริหารสวนจังหวัด ใหนําเสนอตอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น)คณะอนุกรรมการ

ประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอ จะทําหนาที่ ตรวจสอบวิเคราะหและประสานแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอ ท้ังนี้ เพื่อใหมีการประสานและบรูณาการกันในมิติของพื้นที่และ

มิติทางดานอํานาจหนาที่ โดยจะพิจารณาระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกัน และระหวางองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินกับหนวยงานอ่ืนในพื้นที่ดวย จากนั้นคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

ระดับอําเภอจะจัดทําความคิดเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาของเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอ แลวนําสงคณะกรรมการประสาน

แผนพัฒนาทองถ่ินเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป ในกรณีท่ีคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน

ไดมอบอํานาจในการพิจารณาใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรการพัฒนาใหคณะอนุกรรมการประสาน

แผนพัฒนาทองถิ่นคณะอนุกรรมการฯจะพิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่



เทศบาล เมืองพัทยาและองคการบริหารสวนตําบลเสนอ (ในกรณีองคการบริหารสวนจังหวัดใหเสนอราง

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินพิจารณาใหความเห็นชอบ) แลว 

สงคืนใหผูบริหารทองถิ่น ในกรณีที่คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน หรือคณะอนุกรรมการฯ ใน

กรณีที่ไดรับมอบอํานาจ ไมเห็นชอบกับรางแผนพัฒนาฯ ใหจัดทําคําชี้แจง แสดงความเห็นและเหตุผลใน

ประเด็นที่ไมชอบประกอบรางแผนพัฒนาสงคืนใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อนําเสนอตอสภา

ทองถิ่นพิจารณาอนุมัติ แลวผูบริหารทองถิ่นจะประกาศใชในกรณีที่ผูบริหารทองถ่ินกับสภาทองถ่ินมี

ความเห็นขัดแยงกันและสภาทองถิ่นไมอนุมัติรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา จะตองสงรางแผนฯ พรอม

เหตุผลของแตละฝายใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูวินิจฉัย ความเห็นของผูวาราชการจังหวัดถือเปนที่สิ้นสุด 

ในกรณีของเทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบล ผูวาราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจใหนายอําเภอ

พิจารณาไดในการพิจารณาของผูวาราชจังหวัด จะพิจารณารางแผนของผูบริหารทองถิ่นและเหตุผลของ

สมาชิกสภาทองถ่ิน โดยตองยึดถือความเห็นขององคกรปกครองสวนทองเปนหลักกลาวคือ ผูวาราชการ

จังหวัดจะไมกาวลวงไปปรับปรุงหรือกําหนดสิ่งใดนอกเหนือจากความเห็นที่เสนอจากองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น แตจะเปนผูพิจารณาถึงเหตุผลที่ถูกตองและประโยชนสาธารณะที่จะไดรับ ในการดําเนินการ ผูวา

ราชการจังหวัดควรแตงตั้งคณะทํางานข้ึนมาพิจารณาโดยมีผูแทนที่มาจากฝายตางๆเพื่อประโยชนในการ

พจิารณารางแผนอยางเปนกลางและมีประสิทธิภาพ 

 

เคาโครงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

บทที ่1 บทนํา 

- กลาวถึงความเปนมาและความสําคัญในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

ทองถ่ิน 

บทที ่2 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานสําคญัของทองถิ่น 

2.1 ขอมูลเก่ียวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร ผลิตภัณฑมวลรวม 

รายไดการศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและทรัพยากรธรรมชาติเปนตน 

2.2 ขอมูลเก่ียวกับศักยภาพของทองถิ่น ไดแกโครงสรางและกระบวนการ 

บริหารงานบุคคล งบประมาณ และเครื่องมืออุปกรณตาง ๆ 

2.3 ผลการพัฒนาทองถิ่นในระยะท่ีผานมา 

บทที ่3 การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถิ่น 

3.1 หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน 

- การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาอําเภอ 

- การพัฒนาตามนโยบายริเริ่มของทองถิ่น 

- ผลการพัฒนาในแผนพัฒนาที่ผาน 

3.2 ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา 

- ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในทองถ่ินตาม 



ประเด็นการพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย ขอบขายและปริมาณของปญหา พื้นท่ีเปาหมาย 

กลุมเปาหมาย และการคาดการณแนวโนมในอนาคต 

-ผลการวิเคราะหศกัยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและ 

โอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค SWOT Analysis 

บทที ่4 วิสัยทัศนภารกิจ วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น 

4.1 วิสัยทัศนการพัฒนาทองถ่ิน 

4.2 พันธกิจหลักการพัฒนา 

4.3 จุดมุงหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

บทที ่5 ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น 

5.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน……………. 

- วัตถุประสงค 

- เปาหมาย 

- แนวทางการพัฒนา 

5.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน……………. 

- วัตถุประสงค 

- เปาหมาย 

- แนวทางการพัฒนา 

ฯลฯ 

บทที ่6 การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ และการติดตาม 

ประเมินผล 

6.1 แนวทางการดําเนินงาน 

6.2 ตัวชี้วัดความสําเร็จในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่4 

 

การจัดทําแผนพัฒนาสี่ป 

 

ลักษณะของแผนพัฒนาสี่ป 

ดังไดกลาวมาแลววา แผนพัฒนาสี่ป เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ไปสูการ ปฏิบัติ โดยมีหลัก

คิดที่วา ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่ง แนวทาง และภายใต

แนวทางการพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะตองนํามาดําเนินการ

เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา ซึ่งจะมีผลตอ

วัตถุประสงค เปาหมาย จุดมุงหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน และวิสัยทัศนในที่สุดนอกจากนั้น แผนพัฒนา

สามป เปนแผนท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําป กลาวคือ องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป โดยนําโครงการ/ 

กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามป ในปที่จะจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ไปจัดทํางบประมาณ เพื่อให 

กระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบ และผานกระบวนการการมีสวนรวมของ

ประชาชน 

 

 “แผนพัฒนาสี่ป” หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการ อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน 

โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา 

ครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกปดังนั้น โครงการที่บรรจุอยูใน

แผนพัฒนาสามป โดยเฉพาะในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลาสามปนั้นควรมีสภาพความพรอมอยาง

นอย 2 ประการ คือ 

1. มีความแนนอนของกิจกรรมท่ีจะดําเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเปนไปได 

ของ โครงการ/กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชนสาธารณะที่จะไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 

2. กิจกรรมที่อยูในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลาสามป ควรมีความพรอมในเรื่อง 

รูปแบบและรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อใหสามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนําไปใช

จัดทํา งบประมาณรายจายประจําปไดตอไป 

แผนพัฒนาสี่ป มีลักษณะกวาง ๆ ดังตอไปนี้ 

1. เปนเอกสารที่แสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

2. เปนเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาท่ี 

ชัดเจน และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดําเนินการ 

3. เปนเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะดําเนินการเปนหวงระยะเวลา 

สามป 

4. เปนเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา กับ 



งบประมาณ รายจายประจําป 

 

ประโยชนของแผนพัฒนาสามป 

การจัดทําแผนพัฒนาสามป เปนเคร่ืองมือท่ีจะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ได 

พิจารณา อยางรอบคอบใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตาง ๆ ท่ีอาจมี 

ความเชื่อมโยง และสงผลท้ังในเชิงสนับสนุน และเปนอุปสรรคตอกัน เพ่ือใหองคกรปกครองสวน 

ทองถ่ินนํามาตัดสินใจ กําหนดแนวทางการดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารของทองถ่ิน 

อยางม ีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิด ประโยชนสาธารณะสูงสุด 

ทรัพยากรการบริหาร โดยทั่วไปประกอบดวย 

 เงิน ท้ังเงินงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเอง และแหลงงบประมาณภายนอก 

รวมทั้ง มาตรการประหยัดงบประมาณรายจายดวย 

 คน ซึ่งหมายความรวมตั้งแตผูบริหารทองถ่ิน พนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกระดับ 

ซึ่งจะมีความแตกตาง หลากหลายทั้งดานความรู ทักษะ และทัศนคติ ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตอง

นํา 

ศักยภาพของ กําลังคนเหลาน้ันมาใช รวมท้ังตองพัฒนากําลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหองคกร 

ปกครองสวนทองถ่ิน และถาพิจารณาในความหมายอยางกวางและ อาจหมายความรวมถึงประชาชนใน 

ทองถ่ินซึ่งจะมีสวนในการ พัฒนาทองถิ่นดวย 

  วัสดุอุปกรณ หมายถึงเครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งอาคารสถานท่ีที่จะสามารถนํามาใชในการ 

บริหาร จัดการทองถ่ินใหเกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการและพัฒนาวัสดุอุปกรณ ใหมีความทันสมัยเพื่อ

รองรับ 

สังคมโดยสวนรวมไดอยางเทาทัน และใชวัสดุอุปกรณดังกลาวอยางเต็มศักยภาพ 

  การบริหารจัดการ เปนสิ่งที่จะชวยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการขางตนใหเปนไปอยางมี 

ประสิทธิภาพ และมีสภาพการพัฒนาอยางย่ังยืน การบริหารจัดการเปนทั้งศาสตรและศิลปท่ีตองศึกษาและ 

นําไปปฏิบัติอยางตอเนื่อง 

 

ขั้นตอนการจดัทําแผนพัฒนาสี่ป 

หลังจากที่ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรแลว ก็

จะตองถึงขั้นตอนในการแปลงสูการปฏิบัติโดยการจัดทําแผนพัฒนาสามป ซึ่งไดกําหนดขั้นตอนการ จัดทํา

เปนแนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําไปดําเนินการ 7ขั้นตอน ดังนี้ 

 

ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมการจัดทําแผน 

1. หนวยงานท่ีรับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาควรเขาพบผูบริหารทองถิ่น เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค 

ความสําคัญและความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป ตลอดจนเพื่อใหผูบริหารทราบ ถึงภารกิจที่

จะตองดําเนินการตอไป และดําเนินการเสนอโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามป หวงป พ.ศ. …. ถึง …. ผาน



ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหผูบริหารทองถ่ินอนุมัติ โครงการดังกลาว จะเปนการกําหนด ทรัพยากร

ในการจัดทําแผนพัฒนาสามปและกําหนดปฏิทินการทํางานไวอยาง ชัดเจน (ตัวอยางโครงการในภาคผนวก) 

2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ แจงโครงการที่ไดรับอนุมัติใหผูที่เก่ียวของทราบ ไดแกคณะกรรมการ

พัฒนาทองถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน หนวยงานภายในขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน และประชาคม 

 

ขั้นตอนท่ี 2 การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 

1. ในขั้นตอนนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาและ 

แนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา พรอมทั้งขอมูลที่เก่ียวของปญหาความตองการ ของ

ทองถ่ิน รวมทั้งสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด/อําเภอ และนโยบายของผูบริหารทองถิ่น เพื่อ

นําเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 

2. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น จัดการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นประชาคม

ทองถ่ินและสวนราชการท่ีเก่ียวของ เพื่อรวมกันพิจารณา โดยในการจัดทําแผนพัฒนาสามป ในครั้งแรก ให

เวทีการประชุมรวมกันดังกลาว คัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่สมควรนํามาใชเปน

แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสามป เพื่อเปนกรอบในการพิจารณาจัดทําโครงการ /กิจกรรมในแผนพัฒนา

สามปตอไปแตสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาสามปครั้งตอไป (เมื่อครบรอบหน่ึงป) ใหเวทีการประชุมรวม 

พิจารณาทบทวนดูวา จากยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนาที่ไดคัดเลือกและ และโครงการ/กิจกรรมที่

กําหนดไว ยังมีความเหมาะสมหรือไมซึ่งในขั้นตอนนี้ ในการจัดทําแผนพัฒนาสามปในปตอไป จะสามารถ

คัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่จะนํามาใชเปนกรอบการจัดทําแผนพัฒนาสามปก็ได 

รวมทั้งกําหนดโครงการ /กิจกรรม ที่จะเพิ่มเติมหรือตัดทอนลงได 

3. เม่ือไดแนวทางการพัฒนาแลว เวทีการประชุมรวมพิจารณาวาจะมีโครงการ/กิจกรรมอะไรบางที่

ตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมา ใชเปนกรอบใน

การพัฒนา 

4. โครงการ/กิจกรรมท่ีพิจารณากําหนดอาจมีเปนจํานวนมาก ดังนั้น ในขั้นตอนน้ี 

จะตองมีการดําเนินการ ดังนี้ 

(1) พิจารณาความเกี่ยวเน่ืองกันระหวางยุทธศาสตรหรือระหวางแนวทางการพัฒนา เชนใน”

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก” ไดกําหนด”แนวทางการพัฒนาสินคาหนึ่งตําบล 

หนึ่งผลิตภัณฑ ” โดยเวทีการประชุมรวมไดกําหนด “โครงการพัฒนาดานการตลาดฯ” ซึ่งอาจจะมีความ 

สัมพันธกับ “ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว” ซึ่งไดกําหนด “แนวทาง การพัฒนาสถานที่

ทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร ศิลปะ วัฒนธรรม” โดยไดกําหนด “โครงการปรับปรุง สถานที่ประวัติศาสตร

ปราสาทเกา” หากพิจารณาแลว จะเห็นไดวาโครงการทั้งสองที่มาจาก ยุทธศาสตรการพัฒนาคนละ

ยุทธศาสตรกัน แตมีความเชื่อมโยงและสนับสนุนกันไดในเชิงการเสริมสรางรายไดใหแกประชาชนโดยการ



นํานําผลติภัณฑมาขายใหนักทองเที่ยว ซึ่งหากกําหนดในแผนพัฒนาสามปแลว จะตองกําหนดหวงเวลาการ

ดําเนินงานที่สอดรบักัน 

(2) ใหพิจารณานําโครงการ/กิจกรรม จากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการดําเนินการของ

ชุมชนที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาประกอบการจัดทําแผนพัฒนา

สามป 

(3) มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม เพื่อที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาสามปไดอยาง

เหมาะสม และ นอกจากนั้น ยังเปนการจัดลําดับโครงการไวเพื่อทําแผนพัฒนาสามป ในชวงถัดไปดวย 

เน่ืองจาก ในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนา อาจจะ ตองใชเวลา

ตอเนื่องนานกวาสามป ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงจําเปนตองพิจารณาแนวทาง การจัดทํา

โครงการ/กิจกรรมที่ตอเน่ืองไปในระยะยาวดวย ซึ่งอาจจะยังไมสามารถระบุไวในชวงสามป ของการจัดทํา

แผนพัฒนาสามปได  

 

ขั้นตอนท่ี 3 การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

1. การเก็บรวบรวมขอมูลคณะกรรมการสนับสนนุการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ดําเนินการสํารวจ

และเก็บรวบรวมขอมูลที่จําเปนตอการจัดทําแผนพัฒนาสามป ซึ่งนอกจากจะตองเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐาน

ทั่วไปแลว ยังจะตองวิเคราะหวายุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนาท่ีเลือกตองการขอมูลประเภทใด

เปนพิเศษ ตองการขอมูลของหวงเวลาใด และจะเก็บขอมูลจากแหลงใด เพื่อเปนขอมูลที่จะนํามาวิเคราะห

แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม ไดอยางถูกตองโดยในการเก็บรวบรวมขอมูลจะตองเก็บขอมูลท้ัง

ขอมูลภายในองคกรและขอมูลภายนอก เพื่อสามารถนํามาวิเคราะห SWOT (การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน 

โอกาส และอุปสรรค) ได 

2. การวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย 4 กิจกรรมหลัก คือ 

การประเมินผลการพัฒนาที่ผานมา 

การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา 

การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 

การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป 

โดยมีรายละเอียดในแตละกิจกรรม ดังนี้ 

1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผานมา 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน สรุปผลการพัฒนาที่ผานมาและนําเสนอที่ประชุมซึ่ง

ประกอบดวยคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น ประชาคมทองถิ่นและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อประเมินผลการ

พัฒนาทองถิ่นในรอบปที่ผานมาโดยประเมินทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ (สําหรับองคการบริหาร

สวนตําบล ควรจัดใหมีการประชุมประชาคมหมูบานดวย) 

2. การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา 

หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปที่ผานมาแลวใหที่ประชุมตามขอรวมกันคัดเลือกยุทธศาสตรการ

พัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา รวมทั้งสอดคลองกับปญหาความตองการของประชาคม/ชุมชนในหวง



ระยะเวลาสามป (ในกรณีดังกลาวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการจัดทํา

แผนพัฒนาสามปก็ได)ในกรณีที่เห็นวามียุทธศาสตรการพัฒนาใดที่ยังไมมิไดกําหนดไวในแผนยุทธศาสตร

การพัฒนา แตมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองกําหนดขึ้นใหม ก็อาจกําหนดข้ึนได แตท้ังนี้ตองแสดงใหเห็นถึง

เหตุผลและวัตถุประสงคที่มีความสอดคลองกับจุดมุงหมายของการพัฒนาที่ย่ังยืนและวิสัยทัศนการพัฒนา

ทองถ่ิน (และนําไปปรับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอไป) 

3. การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 

ภายใตยุทธศาสตร จะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลาย ซึ่งลวนแลวแตมีความจําเปนในการ

ดําเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาทั้งสิ้น แตมีความสําคัญความจําเปนเรงดวน

มากนอยแตกตางกัน ที่ประชุมตามขอ 1 จะตองรวมกันจัดเรียงลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 

การจัดลําดับความสําคัญดังกลาว ไมไดหมายความวาแนวทางการพัฒนาที่ถูกจัดลําดับความสําคัญอยูใน

ลําดับหลัง ๆ จะไมตองนํามาปฏิบัติ เพราะการที่จะกําหนดแนวทางการพัฒนาทุกแนวทาง ไดรับการ

พิจารณาแลววาตองดําเนินการ แตในหวงระยะเวลาสามปของแผนพัฒนาสามปนั้นอาจมีแนวทางที่

จําเปนตองนํามาเนนการปฏิบัติวิธีการจัดลําดับความสําคัญ มีหลายวิธี ตั้งแตวิธีงาย ๆ คอื ประชุมตกลงกัน 

หรืออาจใชวิธีการลงคะแนนคัดเลือกโดยใชบัตรลงคะแนน เพื่อนํามารวมคะแนนและจัดลําดับ วิธีการ 

จัดลําดับความสําคัญท่ีเปนวิทยาศาสตรอาจใชวิธี Rating Scale หรือวิธี Strategic Issues 

Graph หรือวิธีอ่ืน ๆ ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงสามารถเลือกวิธีการปฏิบัติไดตาม 

ความเหมาะสม 

4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามปหลังจากจัดลําดับแนวทางการพัฒนาแลว ที่

ประชุมจะตัดสินใจวาจะนําแนวทางการพัฒนาเหลานั้นมาดําเนินการ แตในการตัดสินใจเลือกนั้น ควรจะได

วิเคราะหถึงความเปนไปไดในทางปฏิบัติ เพราะในการจัดลําดับความสําคัญอาจใชการตัดสินใจของแตละ

บุคคลเปนหลักดังนั้นเพื่อทบทวนและยืนยันการจัดลําดบัวามีความเปนไปไดในทางปฏิบัติจริงหรือไม จึงควร

นําแนวทางการพัฒนามาทําการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 

อีกครั้ง 

 

ขั้นตอนท่ี 4 การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา 

1. หลังจากไดแนวทางการพัฒนาในชวงสามปแลว ใหที่ประชุมรวมกันพิจารณาคัดเลือก

วัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนา มาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณา

คัดเลือกวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ที่สอดคลองกับแนวทางการ

พัฒนาในชวงสามป โดยนําวัตถุประสงคดังกลาวมาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาในชวง

สามป 

2. ในข้ันตอนน้ี ท่ีประชุมจะรวมกันพิจารณากําหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะตอง

ดําเนินการตามแนวทางที่คัดเลือก และโดยที่กิจกรรมที่จะดําเนินการยอมมีความหลากหลาย ซึ่งที่ประชุม

จะตองพิจารณาในประเด็นดังตอไปนี้ดวยคือ 

(1) พิจารณากิจกรรมท่ีตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา 



ที่กําหนดอยางรอบคอบ เพ่ือใหไดโครงการ/กิจกรรมที่ครบถวน ซึ่งอาจจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมท่ีองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเอง โครงการ/กิจกรรมท่ีรวมดําเนินการกับหนวยงานอ่ืน หรือโครงการ/

กิจกรรมที่หนวยงานอ่ืนเปนผูดําเนินการ 

(2) พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม ควรพิจารณาท้ังภายใตแนวทาง

เดียวกันและระหวางแนวทางการพัฒนา 

(3) พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมท้ังในดานกระบวนการการดําเนินงานและใน

ดานของผลการดําเนินการ เพื่อบรรจุกิจกรรมลงในปตาง ๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม 

(4) พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม 

 

ขั้นตอนท่ี 5 การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคลองกับ

แนวทางการพัฒนาในชวงสามป มาจัดทํารายละเอียดโครงการ ในดานเปาหมายผลผลิต ผลลัพธ 

งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสําเร็จ โดยเนนการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่

จะดําเนินการในปแรกของแผนพัฒนาสามป เพื่อใหสามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําปได

ตอไป 

ขั้นตอนท่ี 6 การจัดทํารางแผนพัฒนาสี่ป 

1. คณะกรรมการสนบัสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดทํารางแผนพัฒนาสามป โดยมีเคาโครง

ประกอบดวย 7 สวน ดังน้ี 

สวนที ่1 บทนํา 

สวนที ่2 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

สวนที ่3 ผลการพัฒนาทองถ่ินในปท่ีผานมา 

สวนที ่4 สรุปยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 

สวนที ่5 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 

สวนที ่6 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

สวนที ่7 การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติ 

2. คณะกรรมการสนบัสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดเวทีประชาคม ซึ่ง 

ประกอบดวยคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น ประชาคมทองถิ่น และหนวยงานที่เก่ียวของ เพื่อ 

เสนอรางแผนพัฒนาสามปและรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ แลวนําไปปรับปรุงแผนพัฒนา 

สามปใหสมบูรณตอไป 

 

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นนํารางแผนพัฒนาสามปที่ปรับปรุงแลว

เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อพิจารณา 

 

 



ขั้นตอนท่ี 7 การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาส่ีป 

1. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเสนอรางแผนพัฒนาสามปท่ีผานการพิจารณาใหผูบริหารทองถิ่น

เสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นหรือเสนอคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

ระดับอําเภอในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 

2. ผูบริหารทองถิ่นนํารางแผนพัฒนาสามปท่ีผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประสาน

แผนพัฒนาทองถิ่นหรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอในกรณีที่มีการมอบ

อํานาจ เสนอขอรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน 

3. เมื่อสภาทองถิ่นพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสามปแลว สภาทองถิ่นจะสงใหผูบริหารทองถิ่น

ประกาศใชแผนพัฒนาสามปและนําไปปฏิบัติ รวมทั้งแจงสภาทองถ่ินคณะกรรมการพัฒนาจังหวัด 

คณะกรรมการพัฒนาอําเภอ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น คณะอนุกรรมการประสาน

แผนพัฒนาทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมท้ังประกาศใหประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับ

ทราบโดยทั่วกัน 

 

เคาโครงแผนพฒันาสี่ป 

สวนที ่1 บทนํา 

วัตถุประสงค เพื่อใหทราบถึงลักษณะของแผน วัตถุประสงค ข้ันตอนในการดําเนินการและ

ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามปองคประกอบ ประกอบดวยลักษณะของแผน วัตถุประสงค 

ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป และประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป โดยนําเสนอ ดังนี้ 

1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 

1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

1.3 ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

1.4 ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

ที่มาของเนื้อหา คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนผูดําเนินการจัดทํา 

 

สวนที ่2 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

วัตถุประสงค เพื่อใหทราบถึงสภาพโดยทั่วๆ ไป ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นองคประกอบ 

ประกอบดวยสภาพทั่วไป ดานโครงสรางพื้นฐาน (ระบบบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน) ดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและดานการเมือง การบริหาร โดยหากขอมูล

เชิงสถิติใดที่จะทําใหเห็นแนวโนมของการพัฒนาไดอาจทําในรูปแบบการเปรียบเทียบขอมูล เชน การ

แยกแยะประชากรตามขอมูลเพศและชวงชั้นอายุ การเปรียบเทียบประชากรยอนหลัง การเปรียบเทียบ

รายรับรายจายยอนหลัง การเปรียบเทียบขอมูลทางดานการศึกษา ดานการสาธารณสุขยอนหลัง 

สวนที่ 3 ผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมาวัตถุประสงค เพ่ือใหทราบถึงผลการพัฒนาที่ผานมาวาองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินไดนําโครงการไปปฏิบัติมากนอยเพียงใด และบรรลุวัตถุประสงคการพัฒนาหรือไม 

องคประกอบ ประกอบดวย 



1. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

2. การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

 

ที่มาของเนื้อหา ไดจากขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป ในขั้นตอนที่ 3 

 

สวนที ่4 สรุปยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 

วัตถุประสงค เพื่อใหทราบถึงภาพรวมการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นในอนาคต และ

สามารถนํามาตรวจสอบแผนพัฒนาสามปวามีความสอดคลองกับวัตถุประสงคการพัฒนาทองถิ่นเพียงใด

หรือมีจุดเนนไปในทิศทางใดองคประกอบ ประกอบดวยวิสัยทัศน ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการ

พัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา รวมท้ังนโยบายการพัฒนาจังหวัด นโยบายการพัฒนาอําเภอ และ 

นโยบายการพัฒนาของผูบริหาร โดยนําเสนอ ดังนี้ 

4.1 วิสัยทัศนการพัฒนา 

4.2 ยุทธศาสตรการพัฒนา (จากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน) 

4.3 แนวทางการพัฒนาทองถ่ิน (จากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน) 

4.4 นโยบายการพัฒนาจังหวัด (ถามี) 

4.5 นโยบายการพัฒนาอําเภอ (ถามี) 

4.6 นโยบายการพัฒนาของผูบรหิารทองถ่ิน 

ที่มาของเนื้อหา คัดลอกยุทธศาสตรการพัฒนา และแนวทางการพัฒนาทองถิ่นจากแผน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา และประสานกับสํานักงานจังหวัด สํานักงานอําเภอ และฝายบริหารเพื่อ 

รับทราบนโยบายการพัฒนาทองถ่ิน 

 

สวนที ่5 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสี่ป 

วัตถุประสงค เพื่อใหทราบถึงยุทธศาสตรในการพัฒนาวามียุทธศาสตรใดบาง เพื่อนํามาจัดทําแนว

ทางการพัฒนาใหสอดคลองกันองคประกอบ ประกอบดวย ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไดเรียงลําดับกอน-หลัง 

และแนวทางการพัฒนาที่สอดคลองกันและตอบสนองตอยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของทองถิ่นที่

กําหนดไว โดยนําเสนอ ดังนี้ 

5.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาในชวงสามป โดยเรียงลําดับกอน-หลัง 

5.2 แนวทางการพัฒนาทองถ่ิน 

ที่มาของเนื้อหา ไดจากขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป ในขั้นตอนที่ 3 

 

สวนที ่6 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค เพื่อใหทราบถึงวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา และรายละเอียดโครงการ

กิจกรรมการพัฒนาองคประกอบ ประกอบดวย 

6.1 วัตถุประสงคการพัฒนาในแตละแนวทางการพัฒนา 



6.2 เปาหมายของแนวทางการพัฒนาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

6.3 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่มาของเนื้อหา ไดจากขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป ในขั้นตอนที่ 5  

 

สวนที ่7 การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสี่ปไปปฏิบัต ิ

วัตถุประสงค เพื่อใหทราบถึงแนวทางและกลไกในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาสามปอันจะเปนประโยชนตอการจัดทําแผนพัฒนาสามปในปตอๆ ไปและเปนการสรางแนว

ทางการมีสวนรวมในทองถิ่นองคประกอบ ประกอบดวย การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป โดย 

 

นําเสนอดังนี้ 

7.1 องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

จัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546 กําหนดใหมีคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ซึ่งคณะกรรมการฯอาจแตงตั้งคณะทํางานขึ้นชวยในการติดตาม 

และการประเมินผลไดตามความเหมาะสม ซึ่งควรแสดงไวในเอกสารแผนพัฒนาเพื่อเปนแนวทางการ

ดําเนินงานที่ชัดเจนและตอเนื่อง 

7.2 การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล เปนการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผล

โครงการ โดยการกําหนดรูปแบบที่จะใชในการติดตามและประเมินผลเพื่อตรวจสอบวาการดําเนินกิจกรรม

ตามโครงการ อยูภายใตระยะเวลา และงบประมาณที่กําหนดไวหรือไมและผลของการดําเนินโครงการ 

บรรลุวัตถุประสงคท่ีไดวางไวหรือไม ท้ังนี ้การติดตามเปนการตรวจสอบในระหวางการดําเนิน กิจกรรมตาม

โครงการ ในขณะที่การประเมินผลเปนการตรวจสอบผลท่ีเกิดขึ้นจริงเมื่อดําเนินโครงการแลวเสร็จ

เปรียบเทียบกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

7.3 การกําหนดหวงเวลา ในการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการตดิตามและ 

ประเมินผลกําหนดหวงเวลาในการติดตามประเมินผลโครงการโดยคํานึงถึงความเหมาะสมของ 

แตละโครงการ ทั้งนี้ควรกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผลอยางนอยโครงการละ 1 

ครั้ง และประเมินผลโครงการในภาพรวมอยางนอยปละ 1 ครั้ง แลวรายงานผลและเสนอ 

ความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอสภาทองถ่ิน ผูบริหารทองถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ิน

ทราบโดยทั่วกัน 
 
 
สรุปแผนพฒันาสีปี  มีลกัษณะดงันี 

1  แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป คือ ป พ.ศ. 2561-2564 

2 แผนพัฒนาสามป เชน ฉบับปจจุบัน พ.ศ. 2560-2562 ใชไดตอไป 

 วันสิ้นสุดของแผนพัฒนาสามปน้ี คือ วันท่ี 30 กันยายน 2560 

3 แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป อบต./เทศบาล/เมืองพัทยา ทําเสร็จภายในเดือน ตุลาคม 2559 



4 แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป อบจ. ทําเสร็จภายในเดอืน พฤศจิกายน 2559  

5 ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ครั้งแรก คือครั้งน้ี ใหจัดทําประชาคมแบบประชารฐั 

 ในระดับภาพรวมทั้งตําบล สําหรับ อบต./เทศบาลตําบล  

 ระดับเมือง สําหรับ เทศบาลเมือง (ทุกชุมชนรวมกัน) 

 ระดับนคร สําหรับ เทศบาลนคร (ทุกชุมชนรวมกัน) 

 ระดับจังหวัด สําหรับ องคการบริหารสวนจังหวัด 

 ประชุมระดับภาพรวมครั้งเดียว ใชสัดสวนการประชุมประชาคมทองถ่ินตามที่กําหนดไว 

6การประชุมประชาคมทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป ครั้งแรก คือครั้งนี้ ใหใชสัดสวน รอยละ 

60 กรณีสัดสวนรอยละ 60 ไมได ใหใชสัดสวนรอยละ 59.99-20 ได 

หมายความวา สัดสวนมาในระหวางรอยละ 59.99-20 ก็ประชุมได แตตองบันทึกเหตุผลความ จําเปนไว

ในรายงานการประชุมอยางชัดเจนดวย 

7การประชาคมทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป จะใชรปูแบบ

การประชาคมทองถ่ินแบบอ่ืนๆ ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดขึ้นมาเองก็ ได แตตองเปนไป

โดยหลักประชารัฐและเปนไปตามกฏหมายจัดตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และตองดีกวาหลักเกณฑ

วิธีการของกระทรวงมหาดไทยกําหนดตามหนังสือ ดวนท่ีสุด     

 ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2559   

 กฏหมายจัดตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 1) อบต. ตามมาตรา 69/1 ของพระราชบัญญัติสภาตาํบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 

2537  

 2) เทศบาล ตามมาตรา 50 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (เมืองพัทยา) 

 3) อบจ. ตามมาตรา 45/1 ของพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540  

8 แผนการดําเนนิงาน ใหดําเนินการแลวเสร็จภายใน 30 วัน ใชทันที 

 ใหนับ 30 วัน ตามหนังสอืซักซอมนี้ หนังสือนี้ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2559 วันสุดทายของการ 

 จัดทําแผนการดาํเนินงานคือ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 

 การขยายเวลา เปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น 

9 การติดตามและประเมินผลตองดําเนินการอยางนอยปละ 2 ครั้ง กําหนดใหเปนเดอืนเมษายน

 และเดือนตุลาคม จะทํามากกวานี้ก็ได 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และการรายงานผลการติดตาม ตองดําเนินการทันที

 ไดเทาไหร ก็เทานั้น เชน 

 เดือนตุลาคม ติดตามไดถึงวันที่เทาไหร เดอืนอะไรของปงบประมาณท่ีผานมาตามท่ีกําหนดไว 

  ไดเทาไหร ก็เทานั้น 

 เดือนเมษายน ตองติดตามที่เหลือหรือตอจากเดือนตุลาคม จนถึงปจจุบัน 

10 ในกรณีแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปมีระยะเวลาการใชบังคับเหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน ไมให

 ดําเนินการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 



 แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561-2564  วันที่ไมสามารถกระทําไดดังกลาวก็คือ 

 ตั้งแตวันท่ี 4 เมษายน 2564 เปนตนไป 

 แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป สิ้นสุดลง วันที่ 30 กันยายน 2564 

10 การเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป ตองผานกระบวนการประชาคมทองถิ่น ทุกครั้ง 

 ทุกขั้นตอน 

11 กรณีการเพิ่ม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามป เชน พ.ศ. 2560-2562 สามารถกระทําได แตตอง

 ผานกระบวนการประชาคมทองถิ่น ทุกครั้ง ทุกขั้นตอน ตามนัยยะแหงหนังสือ

 กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและ

 ประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลงวันที่ 29 มกราคม  2559 ขอ 4 

(4.2) 

12 แบบสําหรับการจัดทําแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป โดยเฉพาะแบบ ผ. ก็คือแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป   มี

การแบงแยกในเชิงยุทธศาสตร ดาน แผนงาน ลักษณะงานท่ีทําอยางชัดเจนขององคกรปกครอง 

 สวนทองถ่ิน 

 แบบ ผ.01  สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ 

 แบบ ผ.02   สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนราชการรฐัวิสาหกิจ

องคกร 

   ประชาชน 

 แบบ ผ.03  สําหรับ ประสานโครงการพฒันาองคการบริหารสวนจังหวัด 

 แบบ ผ.03/1 สําหรับ ประสานโครงการพฒันาองคการบริหารสวนจังหวัดของคณะกรรมการ 

  ประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอ 

 แบบ ผ.04  สําหรับ ประสานโครงการพฒันาองคการบริหารสวนจังหวัด (ของ อบจ.) 

 แบบ ผ.05  สําหรับ ประสานโครงการพฒันาจังหวัด (สงตรงจังหวัด ไมซ้ํากับ ผ.03) 

 แบบ ผ.06  สําหรับ โครงการพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการโดยไม

ใชงบประมาณ 

 แบบ ผ.07  บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

   (ใหนําแบบ ผ.07 ไวหนาแรกของแบบ ผ.ตางๆ) 

 แบบ ผ.08  บัญชีครภุัณฑแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

 

13 การลงบัญชีครุภัณฑ ลงหมวด และประเภท เทานั้น ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

 ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ 

 ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ  ลงวันท่ี 27 มิถุนายน  2559 

14 หลักการและเหตุผลสําคัญในการกําหนดใหลงรายการตามแบบ ผ.08 บัญชีครภุัณฑ 

 1) เพื่อใหเกิดความโปรงใส สามารถตรวจสอบไดในการใชจายงบประมาณ 



 2) เพื่อใหสอดคลองกับการลงขอมูลในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผน

และ 

  ประเมินผลการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-Plan) 

 3) เพื่อใหสอดคลองกับระเบียบ ประกาศ หนังสือซักซอมของทางราชการ ดังนี้ 

 

ลําดับ ระเบียบ ประกาศ  

หนังสือซักซอม 

ส รุ ป

รายละเอียด

โดยสังเขป 

หมายเหตุ 

1 ร ะ เ บี ย บ

กระทรวงมหาดไทย

วาดวยการรับเงิน 

การเบิกจ ายเงิ น 

การฝากเงิน  การ

เก็บรักษาเงิน และ

การตรวจเงินของ

องค กรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ. 

2547 (และแกไข

เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 

3 พ.ศ. 2558) 

ข อ  8 9

อ ง ค ก ร

ป ก ค ร อ ง

สวนทองถิ่น

อ า จ ใ ช

จ า ย เ งิ น

สะสมไดโดย

ไดรับอนุมัติ

จ า ก ส ภ า

ท อ ง ถิ่ น

ภ า ย ใ ต

เ งื่ อ น ไ ข

ดังตอไปนี้  

(1) ให

ก ร ะ ทํ า ไ ด

เ ฉ พ า ะ

กิจการซึ่งอยู

ใ น อํ า น า จ

หน า ที่ ข อ ง

อ ง ค ก ร

ป ก ค ร อ ง

สวนทองถิ่น

ซึ่ ง เ ก่ียวกับ

ด า น ก า ร

บ ริ ก า ร

ชุ ม ช นแล ะ

การจายขาดเงนิสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่และการบริการ

สาธารณะอาจเปนการดําเนินการจัดซื้อวัสดุหรือครุภัณฑ จึงจําเปนตอง

ลงรายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 



สั ง ค ม หรื อ

กิจการที่เปน

การเพิ่มพูน

รายได ของ

อ ง ค ก ร

ป ก ค ร อ ง

สวนทองถิ่น

หรือกิจการ

ที่จัดทําเพื่อ

บําบัดความ

เ ดื อ ด ร อ น

ข อ ง

ป ร ะ ช า ช น

ทั้ ง นี้ ต อ ง

เปนไปตาม

แผนพัฒนา

ขององคกร

ป ก ค ร อ ง

สวนทองถิ่น

ห รื อ ต าม ที่

ก ฎ ห ม า ย

กําหนด 

2 1 ) ร ะ เ บี ย บ

กระทรวงมหาดไทย

วาดวยเงินอุดหนุน

ข อ ง อ ง ค ก ร

ป ก ค ร อ ง ส ว น

ทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

2 ) ห นั ง สื อ

กระทรวงมหาดไทย 

ด ว น ท่ี สุ ด  ที่ 

0808.2/ว 3616 

เ รื่ อ ง  ร ะ เ บี ย บ

กระทรวงมหาดไทย

ขอ 4องคกร

ป ก ค ร อ ง

สวนทองถิ่น

อ า จ ตั้ ง

งบประมาณ

ใ ห เ งิ น

อุ ด ห นุ น

หนวยงานที่

ข อ รั บ เ งิ น

อุ ด หนุ น ไ ด

ภ า ย ใ ต

หลั ก เกณฑ 

โครงการท่ีขอรับเงินอุดหนุนของ อปท.ดวยกัน หนวยงานราชการ 

รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน องคกรการกุศล          ตามอํานาจ

หนาที่และการบริการสาธารณะอาจเปนการดําเนินการจัดซื้อวัสดุหรือ

ครุภัณฑ จึงจําเปนตองลงรายละเอียดในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 



วาดวยเงินอุดหนุน

ข อ ง อ ง ค ก ร

ป ก ค ร อ ง ส ว น

ทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

ล ง วั น ที่  2 4 

มิถุนายน 2559 

ดังน้ี 

(4 )  องคกร

ป ก ค ร อ ง

สวนทองถิ่น

ใ ด

เห็นสมควร

ใ ห เ งิ น

อุดหนุนแก

หนวยงานที่

ข อ รั บ เ งิ น

อุดหนุน ให

นําโครงการ

ข อ รั บ เ งิ น

อุดหนุนของ

หน วยง าน

ดั ง ก ล า ว

บรรจุ ไว ใน

แผนพัฒนา

ท อ ง ถิ่ น 

แ ล ะ ตั้ ง

งบประมาณ

ไว ในหมวด

เงินอุดหนุน

ข อ ง

งบประมาณ

ร า ย จ า ย

ป ร ะ จํ า ป

ห รื อ

งบประมาณ

ร า ย จ า ย

เ พิ่ ม เ ติ ม 

หามจายจาก

เงนิสะสมทุน

สํ า ร อง เ งิ น



สะสม หรือ

เงนิกู 

 

 

 

 

 

ลําดับ ระเบียบ ประกาศ หนังสือ

ซักซอม 

สรุปรายละเอียดโดยสังเขป หมายเหตุ 

3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยวิธีการงบประมาณ

ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่ น  พ .ศ .2541 (และ

แก ไขเพิ่มเติมถึ งฉบับที่  3 

พ.ศ. 2557) 

 

ขอ 16 การตั้งงบประมาณรายจายเพื่อเปน

คาใชจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นให

กระทําตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย

กําหนด 

ขอ 22 ใหใชแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

ส วนทอง ถ่ิน  เปนแนวทางในการจั ดทํา

งบประมาณ ให หัวหนาหนวยงานจัดทํา

ประมาณการรายรับและประมาณการ

รายจายและใหหัวหนาหนวยงานคลังรวบรวม

รายการการเงินและสถิติตา งๆ ของทุก

หนวยงานเพื่อใชประกอบการคํานวณขอตั้ง

งบประมาณเสนอตอเจาหนาที่งบประมาณ 

การจัดทํางบประมาณ

รายจายเพื่อการพัฒนา

ทองถิ่ นซึ่ ง นํ า มา จาก

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปที่

ดําเนินการตามอํานาจ

หนาที่และการบริการ

สาธารณะอาจเปนการ

ดําเนินการจัดซื้อวัสดุ

ห รื อ ค รุ ภั ณ ฑ  จึ ง

จํ า เ ป น ต อ ง ล ง

ร า ย ล ะ เ อี ย ด ใ น

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

4 ประกาศคณะรักษาความ

ส ง บ แ ห ง ช า ติ  ฉ บั บ ที่ 

104/2557 เรื่อง การกํากับ

ดูแลการใชจายงบประมาณ

ขององคกรปกครองสวน

ท อ ง ถ่ิ น  ล ง วั น ที่  2 1 

กรกฎาคม 2557 

ขอ 1 ใหผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอ

ซึ่งมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ติดตามและตรวจสอบการใชจาย

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของ

ทางราชการ นโยบาย ประกาศและคําสั่งของ

คณะรักษาความสงบแหงชาติอยางเครงครัด 

การใชจายงบประมาณ

ขององคกรปกครองสวน

ท อ ง ถิ่ น ใ น ก า ร

ดําเนินการตามอํานาจ

หนาที่และการบริการ

สาธารณะอาจเปนการ

ดําเนินการจัดซื้อวัสดุ

ห รื อ ค รุ ภั ณ ฑ           

จึ ง จํ า เ ป น ต อ ง ล ง

ร า ย ล ะ เ อี ย ด ใ น

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 



5 หนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 

1248 เรื่อง แนวทางการ

พิจารณาสิ่ งของที่จัด เปน

วั ส ดุ แ ล ะ ค รุ ภั ณ ฑ ต า ม

หลักการจํ าแนกประเภท

รายจายตามงบประมาณ ลง

วันที่ 27 มิถุนายน 2559 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดกําหนด

รูปแบบ และการจําแนกประเภทรายรับ 

รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นใชเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติงาน 

การจัดทํางบประมาณ

รายจายเพื่อการพัฒนา

ทองถิ่ นซึ่ ง นํ า มา จาก

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปที่

ดําเนินการตามอํานาจ

หนาที่และการบริการ

สาธารณะอาจเปนการ

ดําเนินการจัดซื้อวัสดุ

ห รื อ ค รุ ภั ณ ฑ  จึ ง

จํ า เ ป น ต อ ง ล ง

ร า ย ล ะ เ อี ย ด ใ น

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

 

 

ลําดับ ระเบียบ ประกาศ หนังสือ

ซักซอม 

สรุปรายละเอียดโดยสังเขป หมายเหตุ 

6 หนั งสือกรมสง เสริมการ

ปกค รอ งท อ งถิ่ น  ท่ี  มท 

0810.5/ว 857 เรื่อง การ

ป ฏิบั ติ ง า น ใ น โ คร ง ก า ร

พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ

เพื่อการจัดการงบประมาณ

ขององคกรปกครองสวน

ท อ ง ถิ่ น  ( e-Plan)  เ พื่ อ

เสริมสรางประสิทธิภาพและ

พัฒนาการบริการ ลงวันที่ 

27 มีนาคม 2555  

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดกําหนด

แนวทางปฏิบัติงานในโครงการพัฒนาระบบ

ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการงบประมาณ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-Plan) 

เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนาการ

บริการ โดยใหลงรายการในงบประมาณใน

ระบบ e-Plan 

การจัดทํางบประมาณ

รายจายเพื่อการพัฒนา

ทองถิ่ นซึ่ ง นํ า มา จาก

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปที่

ดําเนินการตามอํานาจ

หนาที่และการบริการ

สาธารณะอาจเปนการ

ดําเนินการจัดซื้อวัสดุ

ห รื อ ค รุ ภั ณ ฑ  จึ ง

จํ า เ ป น ต อ ง ล ง

ร า ย ล ะ เ อี ย ด ใ น

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

15 ดาน แผนงาน ที่ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ใหเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ

ปกครอง 

 ทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657  เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย

 รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลงวันที่ 16กรกฎาคม 2556 

 ซึ่งประกอบดวย 4 ดาน 12 แผนงาน) 

16 แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พลิกโฉมจากใชคําวา “แนวทางการพัฒนา” เปน “แผนงาน” 



 

 

 

บทที ่5 

 

การจัดทําแผนปฏิบัติการ 
 

จุดมุงหมายของแผนปฏิบัติการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2546 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนยุทธศาสตรแผนสามป และแผนปฏิบัติ

การ สําหรับแผนปฏิบัติการนั้น มีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม

ที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น แผนปฏิบัติการ

เปนเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดําเนินการในปงบประมาณนั้น ทําใหแนวทางใน

การดําเนินงานในปงบประมาณนั้น ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มี

การประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน/ 

โครงการ ในแผนปฏิบัติการจะทําใหการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปมีความสะดวกมากขึ้นอีกดวย 
 

ขั้นตอนในการจัดทําแผนปฏิบัติการ 

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2546 (หมวด 5 ขอ 36) ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนปฏิบัติการ โดยมี

ขั้นตอน ดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่น ๆ ที่ตองการ

ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดทําราง

แผนปฏิบัติการ โดยพิจารณา แผนงาน/โครงการ จากแผนงาน/โครงการ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

และหนวยงานตาง ๆ 

3. คณะกรรมการสนบัสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน นํารางแผนปฏิบัติการ 

เสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

4. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนปฏิบัติการ แลวเสนอผูบริหารทองถิ่นเพื่อใหความ

เห็นชอบ 

5. เมื่อผูบริหารทองถ่ินใหความเห็นชอบรางแผนปฏิบัติการแลว ใหประกาศเปนแผนปฏิบัติการ 

โดยใหปดประกาศแผนปฏิบัติการภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศเพื่อใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดย



ทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวันจากขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการขางตนสามารถเขียน

เปนแผนภูมิไดดังน้ี 

 

 

 

ระยะเวลาในการจัดทําแผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการตองจัดทําใหเสร็จภายในเดอืนธันวาคมของปงบประมาณ นั้น ๆ หรือภายในสามสิบ

วันนับแตวันที่อนุมัติใหเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามป เพื่อใหดําเนินโครงการในปงบประมาณ

นั้นผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจขยายเวลาการจัดทําแผนปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง สําหรับเทศบาล ผูวา

ราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจใหนายอําเภอได เมื่อมีการขยายเวลาใหแจงใหจังหวัดทราบในกรณีองคการ

บริหารสวนตําบล อํานาจของผูวาราชการจังหวัดตามวรรคสอง ใหเปนอํานาจของนายอําเภอการแกไข

แผนปฏิบัติการเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ินรวบรวมโครงการ/กิจกรรมจัดทํารางแผนปฏิบัติการเสนอราง

แผนปฏิบัติการพิจารณารางแผนปฏิบัติการเสนอรางฯตอผูบริหารทองถิ่นผูบริหารทองถ่ินใหความเห็นชอบ 

ประกาศใชองคกรปกครองสวนทองถ่ินหนวยงานอ่ืน  

 

แนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการ 

แผนปฏิบัติการเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น เพื่อควบคุมการ

ดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเปนเครื่องมือในการติดตามการ

ดําเนินงาน และการประเมินผล ดังนั้นแผนปฏิบัติการจึงมีแนวทางในการจัดทําดังนี้ 

1. เปนแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเปนแผนดําเนินการ (ActionPlan) 

2. จัดทําหลังจากที่ไดมีการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปแลว 

3. แสดงถึงเปาหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาท่ีชัดเจน และแสดงถึงการ

ดําเนินงานจริง 

4. เปนการรวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงานที่จะเขามาดําเนินการในพื้นที่องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

 

ขั้นตอนการจดัทําแผนปฏิบัติการ 

 

ขั้นตอนท่ี 1 การเก็บรวบรวมขอมูล 

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่น เก็บรวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรมท่ีจะมีการ

ดําเนินการจริงในพ้ืนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นแหงนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หนวยงานอ่ืนจะเขามาดําเนินการในพื้นท่ี โดยขอมูลดังกลาว



อาจตรวจสอบไดจากหนวยงานในพื้นท่ี และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อําเภอ หรือกิ่ง

อําเภอ แบบบูรณาการ 

 

 

 

 

ขั้นตอนท่ี 2 การจัดทํารางแผนปฏิบัติการ 

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่น จัดทํารางแผนปฏิบัติการโดยพิจารณาจัดหมวดหมูให

สอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของทองถิ่นกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมเีคาโครงแผนปฏิบัติการ 2 สวนคือ 

สวนที ่1 บทนํา 

สวนที ่2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 

 

ขั้นตอนท่ี 3 การประกาศแผนปฏิบัติการ 

1. คณะกรรมการสนบัสนุนการพัฒนาทองถิ่นนํารางแผนปฏิบัติการเสนอผูบริหาร 

ทองถ่ินเพื่อประกาศใช การประกาศแผนปฏิบัติการ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทํา 

ประกาศขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เรื่อง แผนปฏิบัติการพัฒนา(องคการบริหารสวน 

จังหวัด / เมืองพัทยา / เทศบาล /องคการบริหารสวนตําบล ……………….) ประจําป เพื่อปด 

ประกาศโดยเปดเผยใหสาธารณชนไดทราบและสามารถตรวจสอบได 

 

เคาโครงแผนปฏิบัติการ 

 

สวนที่ 1 บทนาํ 

วัตถุประสงค เพื่อใหทราบวัตถุประสงค ขั้นตอนการจัดทํา และประโยชนของแผนปฏิบัติการ 

องคประกอบ ประกอบดวย 

1.1 บทนํา 

1.2 วัตถุประสงคของแผนปฏิบัติการ 

1.3 ขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการ 

1.4 ประโยชนของแผนปฏิบัติการ 

 

สวนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 



วัตถุประสงค เพื่อใหทราบโครงการ/กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใน

ปงบประมาณ ซึ่งจะนําไปใชเปนเคร่ืองมือในการบริหารงาน ประสานงานและติดตามประเมินผลการพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินองคประกอบ ประกอบดวย 

2.1 สรุปงบหนาแผนปฏิบัติการ 

2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 

 

 

บทที ่6 

 

การติดตามประเมินผล 

 

เนื่องดวยการติดตามและประเมนิผลโครงการเปนหนาที่ที่สําคัญอยางหนึ่งในการดําเนินงาน 

พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงจําเปนตองมีองคกรที่ทาํหนาท่ี 

ติดตามและประเมินผลการพัฒนาสาํหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ.2546 หมวด 6 ขอ 38 ไดกําหนดองคประกอบของของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถ่ิน ซึ่งมีประธานสภาทองถ่ินเปนประธาน (ในฐานะที่สภาทองถ่ินมีหนาที่ในการกํากับดูแล 

ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานของฝายบริหาร) และคณะกรรมการฯประกอบจากหลายฝายดวยกัน 

ทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประชาคม หนวยงานที่เก่ียวของ ผูแทนฝายบริหาร รวมทั้งผูทรงคุณวุฒิ 

ที่สภาทองถ่ินคดัเลือก ซึ่งการที่คณะกรรมการมาจากหนวยงานหลายฝายนี้จะทําใหการติดตามและ 

ประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัดความสําเร็จ 

ของโครงการเพื่อนําไปใชในการแกไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการไดอยางแทจริง 

 

แนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกลาว ขอ 39 ไดกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตดิตาม 

และประเมนิผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไว ดังน้ี 

1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

2) ดําเนินการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอสภาทองถ่ิน 

ผูบริหารทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให

ประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกัน อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ ใหติด

ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 



4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทาํงานเพื่อชวยปฏิบัติตามที่เห็นสมควร 

 

การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรและแผนสามป 

จุดมุงหมายสําคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตรนั้น คือ การประเมินวามีการนําแผน

ยุทธศาสตรไปปฏิบัติอยางแทจริงเพียงใด และไดผลเปนอยางไรเพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของ

แผนยุทธศาสตรได ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชเปนสมมุติฐานในการจัดทําแผน

ยุทธศาสตรฉบับตอไปได ดังนั้น การที่จะประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาในภาพรวมไดจําเปนตอง

ประเมินผลการปฏิบัติในแตละแนวทางการพัฒนากอน เพื่อนําไปสูการวัดความสําเร็จของยุทธศาสตร ซึ่งจะ

แสดงใหเห็นไดวาการพัฒนาเปนไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงคของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนอง

ตอวิสัยทศันหรือไม ดังนั้นในขั้นตน องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงตองติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามป 

ใหไดขอมูล ขอเท็จจริง อันจะนํามาสูบทสรุปท่ีไมบิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงท่ีเกิดขึ้น 

 

แนวทาง และวิธีการขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรและแผนสามป 

 

การติดตาม (Evaluation) 

 

การติดตามนั้น จะทําใหเราทราบไดวาขณะนี้ไดมีการไดมีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตรหรือ 

แผนสามป ถึงระยะใดแลว ซึ่งเทคนิคอยางงายที่สามารถใชเปนเครื่องมือในการติดตามได เชน Gant 

Chart ที่จะทําใหหนวยงานสามารถติดตามไดวาการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรหรือแผนสามปมี 

การดําเนินการในชวงใด ตรงกําหนดระยะเวลาที่กําหนดไวหรือไม แผนปฏิบัติการก็จะเปนเครื่องมือ 

สําคัญในการติดตามผลการดาํเนินงานดังไดกลาวมาแลว 

 

การประเมินผล (Evaluation) 

การประเมินผลแผนยุทธศาสตร จําเปนตองมีเกณฑมาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด 

(Indicators) เพื่อใชเปนกรอบในการประเมินเพ่ือใหเกิดความชัดเจน เปนระบบ มีมาตรฐานและเปนที่ 

ยอมรับ โดยประกอบดวยเกณฑท่ีสําคัญ ใน 2 ระดับ คือเกณฑการประเมินหนวยงาน และเกณฑการ 

ประเมินโครงการ ซึ่งสรุปไดดังน้ี 

 

เกณฑมาตรฐานและตัวช้ีวัดการประเมินผลหนวยงาน 

ประกอบดวย 7 เกณฑ 22 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

1. เกณฑสัมฤทธิผลและการบรรลุวัตถุประสงคของนโยบาย (Achievemant)เปนการประเมิน

ความสําเร็จโดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของหนวยงานท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติ กับ

วัตถุประสงคที่กําหนดไวในนโยบาย โดยเปนการประเมินผลขององคกร 2 สวนคือ ผลในภาพรวมและระดับ

ปฏิบัติการ ผลการดําเนินงานจะตองเปดเผยใหสาธารณชนทราบอยางกวางขวาง อยางตอเนื่องและ



สม่ําเสมอและมีกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจน อาจเปนทุกไตรมาส หรือผลการดําเนินงานประจําปสัมฤทธิผล

รวมถึงการดําเนินงานที่มุงการบรรลุเปาหมายเชิงกลยุทธในระยะยาว โดยมตีัวชี้วัดที่สําคัญ 2 ประการ คือ 

1.1 ผลผลิต (Outputs) ประกอบดวย 2 สวน คือ 

(1) ผลผลิตในภาพรวม (Overall outputs) เปนการประเมินผลผลิตเทยีบกับ 

เปาหมายเชิงกลยุทธ โดยเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกิดข้ึนจริงกับเปาหมายรวมขององคกร ใน 

สายตาของสมาชิกขององคกรและและประชาชนผูรับบรกิาร การประเมินผลดังกลาวมีลักษณะที่เปนพล 

วัตร (Dynamic) และมีปฏิสัมพันธกับสภาวะแวดลอมของภายนอกองคกร 

(2) ผลผลิตระดับปฏิบัติการ (Operation outputs) เปนการประเมินผลโดยพิจารณา

ระดับการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการ โดยอาจพิจารณาจากผลผลิตตอหนวยกําลังคนระดับ

การบริการตอหนวยเวลา สัดสวนของตนทุนและผลตอบแทน สถานภาพทางการเงิน สินทรพัยและ 

หนี้ท่ีไมกอใหเกิดผลตอบแทน (Non – performing loan) คุณภาพของผลผลิตและบริการสาธารณะ

ประสิทธิภาพการใชทรัพยากรขององคกร การประหยัดพลังงานและการรกัษาสภาวะแวดลอม 

2. เกณฑความเสมอภาคและความเปนธรรมในสังคม 

ประกอบดวยตัวชี้วัดท่ีสําคัญ 4 ประการ คือ 

(1) การเขาถึง เนนความสําคัญในเรื่องโอกาสของประชาชน โดยเฉพาะผูดอยโอกาสใน 

สังคมใหไดรับบริการสาธารณะ 

(2) การจัดสรรทรัพยากร พิจารณาถึงความเปนธรรมในการจัดสรรทรัพยากรใหกับ 

ประชาชน 

(3) การกระจายผลประโยชน เนนความเปนธรรมในการกระจายผลประโยชนหรือผล 

ตอบแทนใหแกสมาชิกในสังคม 

(4) ความเสมอภาค เนนความเปนธรรมเพื่อใหหลักประกันเรื่องสิทธิและโอกาสในการได 

รับบรกิารสาธารณะโดยปราศจากอคติ ไมแบงแยกกลุม 

3. เกณฑความสามรถและคุณภาพในการใหบริการ 

ประกอบดวยตัวชี้วัด 4 ประการ 

(1) สมรรถนะของหนวยงาน เปนตัวชี้ขีดความสามารถในการใหบริการและตอบสนอง 

ความตองการของประชาชนกลุมเปาหมาย 

(2) ความทั่วถึงและเพียงพอ พิจารณาถึงความครอบคลมุ ความเพียงพอ และความ 

ครบถวนของการใหบริการทั้งในดานกลุมเปาหมายที่รบับริการและระยะเวลาที่บริการ 

(3) ความถี่ในการใหบริการ เปนตัวชี้วัดระดับการบริการตอหนวยเวลาวามีความ 

สม่ําเสมอตอภารกิจนั้นหรือไม 

(4) ประสิทธิภาพการใหบริการ เปนการชี้วัดประสิทธิภาพขององคกรที่มุงเนนการบริการ 

ที่รวดเร็ว ทันเวลา มีการใชทรพัยากรที่เหมาะสม ซึ่งในทางปฏิบัติจําเปนตองกําหนดมาตรฐานการบริการไว

เปนแนวทาง 

4. เกณฑความรับผิดชอบตอหนวยงาน ประกอบดวยตัวชี้วัด 4 ประการ 



(1) พันธกจิตอสังคม เปนตัวชี้วัที่แสดงถึงภารกิจของหนวยงานที่มีตอสังคม พิจารณาได 

จากวิสัยทัศน นโยบาย แผนงานของหนวยงาน 

(2) ความรับผิดชอบตอสาธารณะเปนตัวชี้วัดถึงความรบัผิดชอบตอประชากรกลุม 

เปาหมาย 

(3) การใหหลักประกันความเสี่ยง เปนตัวชี้วัดท่ีมีความสําคัญเพ่ือใหหลักประกันวา 

ประชาชนผูรับบริการจะไดรับความคุมครองและหรือการชดเชยจากหนวยงานหากมีความเสียหาย 

ที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

(4) การยอมรับขอผิดพลาด เปนตัวชี้ถึงความรับผิดชอบของผูบริหารระดับสูงและ 

เจาหนาที่ของหนวยงานท่ีจะยอมรับตอสาธารณะชนในกรณเีกิดความผิดพลาดในการบริหารหรือ 

การปฏิบัติงาน 

4. เกณฑการตอบสนองความตองการของประชาชน 

ประกอบดวยตัวชี้วัดที่สําคัญ 4 ประการ คือ 

(1) การกําหนดประเด็นปญหา การกําหนดประเด็นปญหาที่มาจากประชาชนผูรับบริการ 

และมีการพิจารณาจัดลําดับความสําคัญ 

(2) การรบัฟงความคิดเห็น เปนตัวชี้ถึงระบบเปดกวางในการรับฟงความคิดเห็นและขอ 

เสนอแนะของประชาชนผูรบับริการ 

(3) มาตรการเชิงยุทธศาสตรในการแกปญหา เปนตัวชี้วัดถึงความพรอมในการแก 

ปญหาใหกับประชาชนผูรับบรกิารที่มีทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งเปดกวางใหสาธารณชน 

ไดรับทราบและมีสวนรวมในการตรวจสอบ 

(4) ความรวดเร็วในการแกปญหา เปนตัวชี้วัดการตอบสนองในการแกไขปญหา การให 

ความสําคัญและการกําหนดมาตรการแกไขปญหาดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ไมละเลยเพิกเฉย 

ตอปญหา 

 

 

5. เกณฑความพึงพอใจของลูกคา 

ประกอบดวยตัวชี้วัด 2 ประการ คือ 

(1) ระดับความพึงพอใจ เปนตัวชี้วัดความเห็นของประชาชนท่ีมีตอหนวยงานซึ่งเก่ียวของ 

กับคุณภาพการปฏิบัติงาน 

(2) การยอมรับหรือคัดคาน เปนตัวชี้วัดระดับการยอมรับมาตรการ นโยบายของหนวยงานซึ่ง

พิจารณาจากสัดสวนการยอมรับหรือคดัคาน เนื่องมาจากผลกระทบของนโยบายของหนวยงาน 

7. เกณฑผลเสียหายตอสังคม 

ประกอบดวยตัวชี้วัดท่ีสําคัญ 2 ประการ คือ 

(1) ผลกระทบภายนอก เปนตัวชี้วัดวาหนวยงานกอใหเกิดผลกระทบซึ่งสรางความเสียหาย 

จากการดําเนินงานแกประชาชนหรือไม โดยอาจวัดจากขนาดและความถี่จากการเสียหายที่เกิดขึ้น เชน 



การกอสรางถนนขวางทางน้ําหลากทําใหเกิดปญหาน้ําทวมใหญ 

( 2)ตนทุนทางสังคม เปนตัวชี้วัดผลเสียหายท่ีสังคมตองแบกภาระ เชนคาใชจายในฟนฟู 

บูรณะความเสียหายที่เกิดขึ้นเกณฑและตัวชี้วัดผลการดําเนินงานจะเปนการพิจารณาเกณฑรวม (Multiple 

criteria andindicaotrs) และสามารถใชเปนกรอบหรือเครื่องมือในการประเมินผลลัพธสุดทายและ

ผลกระทบในการดําเนินงานในภาพรวม เพื่อใชเปนบรรทัดฐานในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับ

ระดับการบรรลุผลและการสนองตอบความพึงพอใจของลูกคาหรือประชากรกลุมเปาหมาย สําหรับคาตัว

แปร (Attibutes) อาจแตกตางกันไปขึ้นอยูกับลักษณะกิจกรรมการดําเนินงานของหนวยงานเกณฑ

มาตรฐานและตัวช้ีวัดการประเมนิผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


