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บทท่ี 1 
การวางแผนพฒันา 

 
แนวความคิดเก่ียวกับการวางแผนพฒันาท้องถ่ิน 
 นบัแต่ไดม้กีารประกาศใชร้ฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 เป็นตน้
มา   บทบาทอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ไดเ้ปลีย่นแปลง
ไปจากเดมิอย่างมาก  รฐัธรรมนูญฉบบัปัจจบุนัใหค้วามส าคญักบัการกระจายอ านาจใหแ้ก่
องคก์รปกครองส่วน    ทอ้งถิน่ โดยก าหนดกรอบความเป็นอสิระในการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนและความเป็นอสิระในการก าหนดนโยบายการปกครอง การบรหิาร 
การบรหิารงานบุคคล การเงนิและการคลงั และมอี านาจหน้าทีข่องตนเองโดยเฉพาะ1 

 

นอกจากนี้พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์ร
ปกครองส่วน 

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 ไดบ้ญัญตัใิหม้อีงคก์รรบัผดิชอบในการจดัท าแผนการกระจายอ านาจใหแ้ก่
องคก์ร 
ปกครองส่วนทอ้งถิน่คอื คณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และ
ก าหนด 
หน้าทีข่ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในการใหบ้รกิารสาธารณะทีจ่ าเป็นแก่ทอ้งถิน่ ตลอดจน
รายไดข้อง 
ทอ้งถิน่ทีเ่พิม่ขึน้ และ พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2542  ได้
ก าหนด 
รปูแบบการบรหิารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน่ทีม่คีวามเป็นอสิระมากขึน้ 
  นอกจากกฎหมายทัง้สองฉบบัแลว้ ยงัมกีฎหมายอื่นอกีหลายฉบบัทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น  

 พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการเขา้ชื่อเสนอขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ พ.ศ.2542   
 พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการลงคะแนนเสยีงเพื่อถอดถอนสมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอื

ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ พ.ศ.2542    
 พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยวธิพีจิารณาคดอีาญาของผูด้ ารง

ต าแหน่งทางการเมอืง พ.ศ.2542  
ท าใหเ้หน็ไดว้่า  มกีารก าหนดตวับทกฎหมายและกลไกทางกฎหมายเพื่อใหก้ารกระจายอ านาจ
เป็นไปอย่างโปรง่ใสและสามารถถูกตรวจสอบจากประชาชนและองคก์รต่าง ๆ ตามทีก่ฎหมาย
บญัญตัไิว ้
 

                                      
1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2540 , มาตรา 284 



 ดงันัน้ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ยคุหลงัรฐัธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัประกาศใช ้จงึมี
บทบาท อ านาจหน้าทีอ่ยา่งกวา้งขวาง โดยมเิพยีงจะมหีน้าทีใ่นการใหบ้รกิารสาธารณะพืน้ฐาน
แก่ประชาชน  
ในทอ้งถิน่เท่านัน้แต่ยงัขยายบทบาท หน้าทีอ่อกไปรวมถงึการพฒันาคุณภาพชวีติ และการ
พฒันา 
เศรษฐกจิและสงัคมของทอ้งถิน่ดว้ย  และเป็นองคก์รทีเ่ปิดใหป้ระชาคมทอ้งถิน่มสี่วนรว่มในการ
บรหิาร 
และการตรวจสอบการปฏบิตังิานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เพิม่มากขึน้                      

 

แต่เนื่องจากพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์ร
ปกครอง 
ส่วน ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 มาตรา 30(4)2 และแผนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ ขอ้ 5.23  ก าหนดใหร้ฐัตอ้งจดัสรรงบประมาณ   ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ใน
สดัส่วนไมน้่อยกว่า 
รอ้ยละ 20 ของรายไดข้องรฐัทัง้หมดภายในปี 2544 และไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 35 ของรายไดข้อง
รฐัทัง้หมดภายในปี 2549  จงึมคีวามจ าเป็นในการใชท้รพัยากรรายได้ ทัง้ทีท่อ้งถิน่จดัเกบ็เอง 
และรายไดท้ี ่
รฐับาลจดัสรรทีม่อียู่จ ากดัใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดและมคีวามโปรง่ใสมากทีสุ่ด  การวางแผนถอื
เป็นกลไก 
ส าคญัประการหน่ึงทีจ่ะท าใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่บรรลุจดุมุง่หมายดงักล่าวโดยใช้
ยทุธศาสตรท์ี ่
เหมาะสม องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จ าเป็นอยา่งยิง่ทีต่อ้งวางแผนการใชท้รพัยากรเหล่านัน้ให้
คุม้ค่า 
และเกดิประโยชน์สงูสุดแก่ประชาคมทัง้ในปัจจบุนัและอนาคตมกีารปฏบิตัติามแผนงานโครงการ
ที ่ก าหนดใหเ้กดิสมัฤทธิผ์ลในช่วงเวลาทีก่ าหนด มกีารควบคุมตดิตาม วดัและประเมนิผล โดย
การบรหิาร 
จดัการตามแผน แผนงาน โครงการนัน้ จะตอ้งเป็นการบรหิารจดัการทีด่ ีมคีวามโปรง่ใส และ
พรอ้มทีจ่ะ 
ใหม้กีารตรวจสอบทัง้โดยหน่วยงานของรฐัและ ประชาคม 

 

                                      
2 พระราชบญัญัตกิ าหนดแผนและขั้นตอนการประจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 
3 ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี ส านกังานคณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน, 

แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 , น.4 



ความหมายของการวางแผน 4 
การวางแผนเป็นการพจิารณาและก าหนดแนวทางปฏบิตังิานใหบ้รรลุเป้าหมายที่

ปรารถนา 
เปรยีบเสมอืนเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจบุนัและอนาคต  (where we are to where we 
want  to go)  เป็นการคาดการณ์สิง่ทีย่งัไมเ่กดิขึน้  ฉะนัน้การวางแผนจงึเป็นกระบวนการทาง
สตปัิญญาที ่พจิารณา 
ก าหนดแนวทางปฏบิตังิาน  มรีากฐานการตดัสนิใจตามวตัถุประสงค ์ความรูแ้ละการคาดคะเน 
อยา่งใช ้              ดุลยพนิิจ 
 

การวางแผนจงึมคีวามเกีย่วขอ้งกบัการคาดการณ์ต่าง  ๆ  ในอนาคตและตดัสนิใจเลอืก
แนวทาง 
ปฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ด  โดยผ่านกระบวนการคดิก่อนท า  ฉะนัน้จงึกล่าวไดว้่า การวางแผนคอื ความ
พยายาม 
ทีเ่ป็นระบบ (systematic  attempt) เพื่อตดัสนิใจเลอืกแนวทางปฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ดส าหรบัอนาคต
เพื่อให ้
องคก์ารบรรลุผลทีป่รารถนา 
 
 
 
 
 

ความส าคัญของการวางแผน  (Significance  of  Planning)5 
1) เป็นการลดความไมแ่น่นอนและปัญหาความยุง่ยากซบัซอ้นทีจ่ะเกดิขึน้ใน

อนาคต   
ทัง้นี้เพราะการวางแผนเป็นการจดัโอกาสทางดา้นการจดัการใหผู้ว้างแผนมสีายตากวา้งไกล 
มองเหตุการณ์ต่าง ๆ ในอนาคตทีอ่าจเกดิขึน้ เช่น การเปลีย่นแปลงดา้นเทคโนโลย ีปัญหา 
ความตอ้งการของประชาชนในสงัคมนัน้  ซึง่สิง่เหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
ขององคก์าร  ดงันัน้องคก์ารจงึจ าเป็นตอ้งเตรยีมตวัและเผชญิกบัสิง่ทีเ่กดิขึน้อนัเน่ืองมาจาก
ความผนัผวนของสิง่แวดลอ้มอนัไดแ้ก่ สภาพเศรษฐกจิ สงัคมและการเมอืง เป็นต้น 

2) ท าใหเ้กดิการยอมรบัแนวความคดิใหม ่ๆ เขา้มาในองคก์าร ทัง้นี้เนื่องจาก
ปรชัญา 

                                      
4 Harold Koontz Cyril O’Donnel and Heinz Weihrich , Management, Auckland ,McGraw Hill International Book 

Company Inc. 1984, p 21 
5 พะยอม วงศส์ารศรี , องค์การและการจดัการ ,ส านกัพิมพสุ์ภา จ ากดั , กรุงเทพฯ ,2542,น.70 
 



ของการวางแผนยดึถอืและยอมรบัเรือ่งการเปลีย่นแปลง ไมม่สีิง่ใดอยูอ่ย่างนิรนัดรจงึท าใหม้กีาร
ยอมรบั 
แนวความคดิเชงิระบบ (system approach) เขา้มาใชใ้นองคก์ารยคุปัจจบุนั 

3) ท าใหก้ารด าเนินการขององคก์ารบรรลุถงึเป้าหมายทีป่รารถนาทัง้นี้เพราะการ
วางแผน 

เป็นงานทีต่อ้งกระท าเป็นจดุเริม่แรกของทุกฝ่ายในองคก์าร ทัง้นี้เพื่อเป็นหลกัประกนัการ

ด าเนินการ 

เป็นไปดว้ยความมัน่คงและมคีวามเจรญิเตบิโต 

       4)   เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานทีซ่ ้าซอ้นเพราะการวางแผนท าให้

มองเหน็     ภาพรวมขององคก์ารทีช่ดัเจนและยงัเป็นการอ านวยประโยชน์ในการจดัระเบยีบ

ขององคก์ารใหม้คีวาม              เหมาะสมกบัลกัษณะงานมากยิง่ขึน้ เป็นการจ าแนกงานแต่

ละแผนกไมใ่หเ้กดิความซ ้าซอ้นกนั 

5) ท าใหเ้กดิความแจ่มชดัในการด าเนินงานเนื่องจากการวางแผนเป็นการกระท า
โดย 

อาศยัทฤษฎ ีหลกัการ และงานวจิยัต่างๆ (a rational approach) มาเป็นตวัก าหนดจุดมุง่หมาย
และ 
แนวทางปฏบิตัทิีช่ดัเจนในอนาคตอยา่งเหมาะสมกบัสภาพองคก์รทีด่ าเนินอยู่ 

กล่าวโดยสรุปว่า ไม่มอีงคก์ารใดทีป่ระสบความส าเรจ็ได ้โดยปราศจากการ
วางแผน ดงันัน้ 
การวางแผนจงึเป็นภารกจิอนัดบัแรกทีม่คีวามส าคญัของกระบวนการจดัการทีด่ี 

ประโยชน์ของการวางแผน (Advantages of Planning) 
                  การวางแผนทีด่ยีอ่มส่งผลใหเ้กดิประโยชน์ดงัต่อไปนี้ 

1) บรรลุจดุมุ่งหมาย (Attention of Objectives) การวางแผนทุกครัง้จะมี
จดุหมาย 

ปลายทาง  เพื่อใหอ้งคก์ารบรรลุจดุมุง่หมายทีก่ าหนดให ้ การก าหนดจดุมุง่หมายจงึเป็นงานขัน้
แรกของ 



การวางแผน  ถา้จดุมุง่หมายทกี าหนดมคีวามแจ่มชดักจ็ะช่วยใหก้ารบรหิารแผนมทีศิทางมุง่ตรง
ไป 
ยงัจดุมุง่หมายทีก่ าหนดไวไ้ดอ้ยา่งสะดวกและเกดิผลด ี

2) ประหยดั (Economical  Operation) การวางแผนเกีย่วชอ้งกบัการใช้
สตปัิญญา 

เพื่อคดิวธิกีารใหอ้งคก์ารบรรลุถงึประสทิธภิาพ เป็นการใหง้านในฝ่ายต่างๆ มกีารประสานงาน
กนัด ีกจิกรรมที ่
ด าเนินมคีวามต่อเนื่องกนั ก่อใหเ้กดิความเป็นระเบยีบในงานต่าง ๆ ทีท่ า  ซึง่สิง่เหล่านี้เป็นการ
ใช ้
ประโยชน์จากทรพัยากรต่าง ๆ อยา่งคุม้ค่านับว่าเป็นการลดตน้ทุนทีด่ ีก่อใหเ้กดิการประหยดั
แก่องคก์าร             

3) ลดความไมแ่น่นอน (Reduction of Uncertainty) การวางแผนช่วยลดความ
ไมแ่น่นอนในอนาคตลงเพราะการวางแผนเป็นงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการคาดการณ์เหตุการณ์ใน
อนาคตการวางแผนทีม่ปีระสทิธภิาพเป็นผลมาจากการวเิคราะหพ์ืน้ฐานของขอ้เทจ็จรงิทีป่รากฏ
ขึน้แลว้ ท าการคาดคะเน            เหตุการณ์ในอนาคตและไดห้าแนวทางพจิารณาป้องกนั
เหตุการณ์ทีจ่ะเกดิขึน้ไวแ้ลว้ 

4) เป็นเกณฑใ์นการควบคุม (Basis of control) การวางแผนช่วยใหผู้บ้รหิาร
ไดก้ าหนดหน้าทีก่ารควบคุมขึน้  ทัง้นี้เพราะการวางแผนและการควบคุมเป็นสิง่ทีแ่ยกกนัไม่
ออกเป็นกจิกรรรมทีด่ าเนินการคู่กนัอาศยัซึง่กนัและกนั  กล่าวคอืถา้ไมม่กีารวางแผนกไ็ม่
สามารถมกีารควบคุม กล่าวไดว้่า      แผนก าหนดจุดมุง่หมายและมาตรฐานการปฏบิตังิานใน
หน้าทีก่ารควบคุม 

5) ส่งเสรมิใหเ้กดินวตักรรมและการสรา้งสรรค ์(Encourages innovation 
and Creativity) การวางแผนเป็นพืน้ฐานดา้นการตดัสนิใจ และเป็นสิง่ทีช่่วยใหเ้กดิแนวความคดิ
ใหม ่ๆ (นวตักรรม) และความคดิสรา้งสรรคท์ัง้นี้เนื่องจากขณะทีฝ่่ายจดัการมกีารวางแผนกนันัน้
จะเป็น 
การระดมปัญญาของคณะผูท้ างานดา้นการวางแผนท าใหเ้กดิความคดิใหม ่ๆ และความคดิ
สรา้งสรรค ์น ามาใชป้ระโยชน์แก่องคก์าร และยงัเป็นการสรา้งทศันคตกิารมองอนาคตระหว่าง
คณะผูบ้รหิาร 

6) พฒันาแรงจงูใจ (Improves  Motivation) ระบบการวางแผนทีด่จีะเป็นการ
บ่งชี ้

ใหเ้หน็ถงึความรว่มแรงรว่มใจในการท างานชองผูบ้รหิาร และยงัเป็นการสรา้งแรงจงูใจใหเ้กดิขึน้
ในกลุ่ม 
คนงานดว้ยเพราะเขารูอ้ย่างชดัเจนว่าองคก์ารคาดหวงัอะไรจากเขาบา้ง นอกจากนัน้ การ
วางแผนยงั 



เป็นเครือ่งมอืฝึกและพฒันาแรงจงูใจทีด่สี าหรบัผูบ้รหิารในอนาคต 
7) พฒันาการแขง่ขนั (Improves Competitive Strength) การวางแผนทีม่ ี       

ประสทิธภิาพ ท าใหอ้งคก์ารมกีารแขง่ขนักนัมากกว่าองคก์ารทีไ่มม่กีารวางแผนหรอืมกีาร
วางแผน ทีข่าดประสทิธภิาพ ทัง้นี้เพราะการวางแผนจะเกีย่วขอ้งกบัการขยายขอบขา่ยการ
ท างาน เปลีย่นแปลง 
วธิกีารท างาน ปรบัปรงุสิง่ต่าง ๆ ใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 

8) ท าใหเ้กดิการประสานงานทีด่ ี(Better Coordination) การวางแผนไดส้รา้ง 
ความมัน่ใจในเรือ่งเอกภาพทีจ่ะบรรลุจดุมุง่หมายขององคก์าร ท าใหก้จิกรรมต่าง ๆ ทีจ่ดัวางไว้
มุง่ไป 
ทีจ่ดุมุง่หมายเดยีวกนั มกีารจดัประสานงานในฝ่ายต่าง ๆ ขององคก์ารเพื่อหลกีเลีย่งความ
ซ ้าซอ้นใน 
งานแต่ละฝ่ายขององคก์าร 

 

ข้อจ ากัดในการวางแผน 
อยา่งไรกต็ามการวางแผนบางครัง้อาจประสบความลม้เหลว หรอืขาด

ประสทิธภิาพขึน้ ได ้ดงันัน้ขอ้ความต่อไปนี้จะช่วยใหท้่านน าไปพจิารณาประกอบในการ
วางแผน เพื่อใหก้ารวางแผน ไมป่ระสบความลม้เหลว 

 
1) การขาดขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืได ้ในการวางแผนจ าเป็นตอ้งอาศยัขอ้มลูต่าง ๆ 

เพื่อน า 
มาพจิารณาก าหนดจดุมุง่หมายและกจิกรรมต่าง ๆ ทีจ่ะด าเนินงาน แต่ถา้ขณะทีม่กีารวางแผน
นัน้  
กลุ่มท างานไดข้อ้มลูทีม่าจากแหล่งทีเ่ชื่อถอืไมไ่ด ้จะท าใหก้ารวางแผนงานนัน้เกดิการผดิพลาด 
ฉะนัน้ขอ้มลูนบัว่าเป็นปัจจยัส าคญัในการก าหนดแผนงานเป็นอย่างยิง่    

2) การวางแผนเป็นกระบวนการมองไปขา้งหน้า ถา้ผูบ้รหิารมแีนวโน้มทีจ่ะ
ท างาน 

ในเชงิรบัมากกว่าเชงิรกุ เขาจะไมส่ามารถท าการวางแผนทีด่ไีดเ้ลย ฉะนัน้ผูว้างแผนจะตอ้งเป็น
บุคคล 
ทีม่คีวามคดิรเิริม่และเป็นคนทีม่คีวามกระตอืรอืรน้จะไดส้ามารถมองหามาตรการประเมนิและ
ตดิตาม แผนทีว่างไวไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมและเขา้ใจการด าเนินงานตามแผนอยา่งถูกต้อง  

3) การวางแผนเป็นกระบวนการทีต่อ้งใชเ้วลาและสิน้เปลอืงค่าใชจ้่าย การ
วางแผน 

อาจจะท าใหก้ารปฏบิตักิารบางกรณลี่าชา้ไปได ้แต่กเ็ป็นความจรงิว่าถา้เราไมใ่ชเ้วลาในการ
วางแผน 



อยา่งพอเพยีงแลว้  แผนทีก่ าหนดขึน้อาจจะเป็นแผนทีใ่ชไ้มไ่ด ้จงึกล่าวไดว้่าการวางแผน
เกีย่วขอ้ง 
กบัการใชเ้วลาและค่าใชจ้า่ยในการรวบรวมการวเิคราะห ์สารสนเทศและการประเมนิทางเลอืก
ต่าง ๆ  ดงันัน้ถา้การจดัการไมจ่ดังบประมาณค่าใชจ้่ายอยา่งเพงีพอในการวางแผน ไมย่อมใช้
เวลาให ้
พอเพยีงคดิแต่เพยีงว่าเสยีเวลาสิน้เปลอืงแลว้ผลของแผนทีจ่ะออกมาดนีัน้ ยอ่มเป็นไปไมไ่ด้ 

4) การด าเนินการภายในองคก์ารทีเ่ขม้งวดเกนิไปในเรือ่งต่างๆ จะเป็น
อุปสรรค   

ในการน าความคดิรเิริม่และแนวความคดิใหม ่ๆ เขา้มาสู่องคก์าร ฉะนัน้ผูว้างแผนจ าเป็นตอ้งมี
การยดืหยุ่นการด าเนินการในบางกรณบีา้ง ซึง่จะน าผลดมีาสู่องคก์าร 

5) การต่อตา้นการเปลีย่นแปลงเป็นอกีปัจจยัหน่ึงทีเ่ป็นขอ้จ ากดัในการ
วางแผน 

บางครัง้เหตุการณ์ต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ในองคก์ารธุรกจิต่าง ๆ ทัว่โลกเป็นผลกระทบอย่างต่อเนื่อง 
มาจากความผนัผวนทางเศรษฐกจิ สงัคมและการเมอืง ฉะนัน้ผู้วางแผนไมส่ามารถยอมรบั
เรือ่งราวต่าง ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ได ้อาจจะน าไปสู่การต่อตา้นจากกลุ่มคนงานและทศันคตเิช่นน้ีจะ
ส่งผลต่อกระบวน 
การวางแผนทีเ่กดิขึน้ขาดประสทิธภิาพ  

6) ประสทิธภิาพในการวางแผนอาจมขีอ้จ ากดัมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่
สามารถ 

ควบคุมไดเ้พราะปัจจยัภายนอกบางอย่างยากแก่การท านายและคาดการณ์ เช่นการเกดิสงคราม 
การควบคุมของรฐับาล หรอืภยัธรรมชาตต่ิาง ๆ ซึง่สิง่เหล่านี้ผูว้างแผนไมส่ามารถควบคุมไดก้็
อาจ 
ท าใหก้ารด าเนินงานตามแผนประสบปัญหายุ่งยากได้ 

  
หลักการพื้นฐานในการวางแผน 

การวางแผนประกอบดว้ยหลกัการพืน้ฐาน 4 ประการดว้ยกนัคอื 
1. การวางแผนจะตอ้งสนบัสนุนเป้าหมายและวตัถุประสงคข์ององคก์าร 

(Contribution to Purpose and Objectives) ในการวางแผน ผูว้างแผนจะตอ้งตระหนกัถงึ
ความส าคญัว่าเป้าหมายของแผนทุกแผนทีก่ าหนดขึน้นัน้จะตอ้งเกือ้หนุนและอ านวยความ
สะดวกใหเ้ป้าหมายและวตัถุประสงคข์ององคก์ารสมัฤทธิผ์ล หลกัการน้ีเกดิขึน้จากธรรมชาตขิอง
องคก์ารธุรกจิต่าง ๆ ทีจ่ดัตัง้ขึน้เพื่อให้ 
วตัถุประสงคข์องกลุ่มบุคคลทีร่ว่มกนัในองคก์รบรรลุตามเป้าหมายหรอืประสบความส าเรจ็ได้
ดว้ยความ    รว่มมอืรว่มใจของสมาชกิอยา่งจรงิใจ 



2. การวางแผนเป็นงานอนัดบัแรกของกระบวนการจดัการ (Primacy of Planning) 
ซึง่กระบวนการจดัการประกอบดว้ย การวางแผน (Planning) การจดัองคก์าร (Organizing) การ
บรหิารงานบุคคล (Staffing) การสัง่การ (Leading) และการควบคุม (Controlling) การวางแผน
เป็นงานเริม่ตน้ก่อนขัน้ตอนอื่น ทัง้นี้เพราะการวางแผนจะเป็นตวัสนบัสนุนใหง้านดา้นอื่น ๆ 
ด าเนินไปดว้ยความสอดคลอ้ง 

3. การวางแผนเป็นหน้าทีข่องผูบ้รหิารทุกคน (Pervasiveness of Planning) การ
วางแผน 
เป็นงานของผูบ้รหิารทุกระดบัทีจ่ะตอ้งท าแลว้แต่ขอบเขตของอ านาจหน้าทีท่ีแ่ตกต่างกนั ทัง้นี้
เพราะ 
ผูบ้รหิารในระดบัทีต่่างกนัต่างกม็คีวามรบัผดิชอบควบคุมใหง้านทีต่นกระท าอยูใ่หป้ระสบ
ความส าเรจ็ ฉะนัน้การวางแผนจงึมคีวามส าคญัเป็นอยา่งยิง่ 

4. ประสทิธภิาพของแผนงาน (Efficiency of Plans) ในการวางแผนนัน้ผูว้างแผน
จะตอ้ง 
ค านึงถงึประสทิธภิาพของการวางแผน ซึง่สามารถพจิารณาจากการ บรรลุวตัถุประสงคด์ว้ยการ
ลงทุน 
อยา่งประหยดัและคุม้ค่า เช่น การใชเ้วลา เงนิ เครือ่งมอื แรงงาน และการปรหิารทีด่สีรา้งความ
พงึพอใจ 
ใหแ้ก่สมาชกิในองคก์าร 
 หลกัการพืน้ฐาน 4 ประการนี้นบัว่ามสี่วนส าคญัในการปพูืน้ฐานของความคดิในดา้นการ 
วางแผนใหอ้งคก์ารประสบเจรญิก้าวหน้า 
 

ล าดับข้ันในกระบวนการวางแผน (Steps in Planning Process) 
การด าเนินงานใดๆ กต็ามควรจะมลี าดบัขัน้ และขัน้ตอนทัง้นี้เพื่อใหง้านนัน้มี

ประสทิธภิาพ การวางแผนกเ็ช่นกนัจ าเป็นตอ้งท าต่อเนื่องเป็นกระบวนการล าดบัขัน้ในการ
วางแผนประกอบดว้ย ขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 

1. การก าหนดวตัถุประสงค ์ (Setting Objectives) เป็นงานอนัดบัแรกทีน่กัวางแผนจะ 
ด าเนินการ ทัง้นี้เพื่อใหรู้ท้ศิทางทีจ่ะก้าวเดนิต่อไปขา้งหน้า เพราะการวางแผนเป็นเรือ่งของ
อนาคต 
ดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ และเป็นพืน้ฐานทีจ่ะเป็นแนวทางในการด าเนินกจิกรรมอื่นๆ ในองคก์าร สิง่
ส าคญัทีจ่ะตอ้งตระหนกัในการวางแผนคอืแผนทีว่างจะตอ้งมคีวามชดัเจน ทัง้นี้เพื่อใหส้มาชกิใน
องคก์ารเกดิความเขา้ใจในทศิทางเดยีวกนัอนัจะก่อใหเ้กดิประโยชน์ในการปฏบิตังิาน และมกีาร
ประสานงานกนั 

2. พฒันาขอ้ตกลงทีเ่ป็นตวัก าหนดขอบเขตในการวางแผน (Developing the Planning  
Permises) ผูว้างแผนจะตอ้งก าหนดขอ้ตกลงต่างๆ ที่จะเป็นขอบเขตในการวางแผน เพื่อ
สามารถ 



คาดการณ์เหตุการณ์ต่างๆ ในอนาคตไดถู้กตอ้งใกลเ้คยีง การก าหนดขอ้ตกลงเบือ้งตน้จะน ามา
เป็น 
พืน้ฐานในการวางแผน ขอบเขตและขอ้ตกลงต่างๆ ทีเ่ป็นผลมาจากขอ้มลูและปัจจยัภายนอก 
เช่น  การเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ดา้นเทคโนโลย ีการเปลีย่นแปลงทางดา้นสงัคม เศรษฐกจิ
และการเมอืง ความรูส้กึของประชาชน นอกจากปัจจยัภายนอกแลว้ การวางแผนจะตอ้ง
ตระหนกัถงึขอ้มลูและปัจจยั                ภายในองคก์ารดว้ย จงึจะท าใหข้อ้ตกลงทีก่ าหนด
ขึน้มาจากขอ้มลูรอบดา้นอนัเป็นผลท าใหข้อ้มลูทีน่ ามาใชเ้ป็นกรอบในการ วางแผนมคีวาม
เชื่อถอืไดม้ากขึน้ 

3. พจิารณาขอ้จ ากดัต่างๆทีอ่าจเกดิขึน้ในการวางแผน (Reviewing all possible 
Limitations  

on Planning) ขอ้จ ากดัต่างๆ มกัเกดิขึน้เสมอในการท างานใดๆ ฉะนัน้ถา้ผูว้างแผนไดม้กีาร
พจิารณาและค านึงสิง่เหล่านี้แลว้กจ็ะสามารถขจดัขอ้จ ากดัต่างๆ ใหเ้หลอืน้อยลง สิง่ทีค่วรน ามา
พจิารณา      คาดการณ์ในการวางแผนไดแ้ก่ ขอบเขต อ านาจหน้า วสัดุอุปกรณ์ สภาพทาง
การเงนิ ตลอดจนบุคลากรต่างๆ ในองคก์าร เป็นตน้ ซึง่สิง่เหล่านี้จะมนี ้าหนกัส าคญัในการ
ก าหนดแผนงานทีจ่ะด าเนินการต่อไป 

4. พฒันาทางเลอืก (Developing Alternatives) ในการวางแผนผูว้างแผนควรได้
แสวงหา 

ทางเลอืกต่างๆ ทีจ่ะเป็นแนวทางในการด าเนินการตามแผนนัน้ เพราะบางครัง้การด าเนินการ
ตาม 
แผนหนึ่งๆ ไมใ่ช่มแีนวทางปฏบิตัแินวเดยีวทีจ่ะบรรลุความส าเรจ็ของแผนนัน้ แต่อาจมแีนว
ปฏบิตั ิ
ิิหลายๆ แนวทีส่ามารถไปถงึวตัถุประสงคข์องแผนนัน้ไดเ้ช่นกนั ฉะนัน้ผูว้างแผนจ าเป็นตอ้ง
คดิถงึ 
แนวทางต่างๆ หลายๆ แนวมาก าหนดกจิกรรมในการวางแผน ซึง่สิง่เหล่านี้เป็นการพฒันา
ความคดิ 
ของผูว้างแผนใหม้คีวามหลากหลายตามขอ้มลูต่างๆ 

5. ประเมนิทางเลอืก (Evaluating the Alternatives) การประเมนิทางเลอืกนี้ตอ้งการ
หลงั 

จากไดม้กีารพฒันาทางเลอืกต่างๆ แลว้ ผูว้างแผนจ าเป็นตอ้งศกึษาปัจจยัต่างๆ ของทางเลอืก
แต่ละ 
แนวประกอบว่าจะเป็นไปไดม้ากน้อยแค่ไหนทีท่างเลอืกเหล่านี้จะท าใหอ้งคก์ารด าเนินไปไดแ้ลว้
จงึ 
ตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกทีเ่ป็นไปไดส้งูสุด (the most feasible alternatives) สิง่ทีเ่ป็นขอ้คดิ
ส าหรบั 



ผูว้างแผนในการประเมนิทางเลอืกนัน้กค็อืไมม่วีธิใีดทีใ่หผ้ลสงูสุดเพยีงวธิเีดยีว ฉะนัน้ผูว้างแผน
ควร 
ตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกสองแนวทางหรอืมากกว่า และน าทางเลอืกทีเ่ลอืกแลว้มาหลอมรวมกนั
เพื่อ 
เป็นแผนทีเ่ป็นไปไดม้ากทีสุ่ด (the most feasible plan) ในการปฏบิตั ิ

6. เปลีย่นแปลงแผนสู่การปฏบิตั ิ(Converting Plans into Actions) ผูว้างแผนตอ้งท า
การ 

เปลีย่นแปลงแผนสู่การปฏบิตั ิซึง่จะออกมาในรปูการก าหนดเป็นนโยบาย (policies) ตารางการ
ท างาน (schedules) และงบประมาณ (budgets) การเปลีย่นแปลงในลกัษณะทีก่ล่าวนี้จะขว่ย
เป็น แนวทางใน การด าเนินกรปฏบิตัทิีช่ดัเจนขึน้ 
 

ลักษณะของแผนท่ีดี (Requirement of a Good Plan) 
แผนทีด่คีวรมลีกัษณะ ดงันี้ 
1. แผนควรจะมลีกัษณะชีเ้ฉพาะมากกว่ามลีกัษณะกวา้งหรอืกล่าวทัว่ๆ ไป (It should 

be  
specific rather than general) การชีเ้ฉพาะถงึสิง่ใดสิง่หนึ่งจะก่อใหเ้กดิความชดัเจน และโอกาส
ทีจ่ะ เกดิความเขา้ใจผลิหรอืน าไปใชผ้ดิๆ นัน้น้อยมาก ฉะนัน้การจดัท าแผนจะตอ้งมี
ลกัษณะเฉพาะเพื่อให ้การด าเนินงานตามแผนเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง ไมต่อ้งตคีวามกนัในลกัษณะ
ต่างๆ และบางครัง้การตคีวาม นัน้อาจกอ่ใหเ้กดิด าเนินการทีผ่ดิทศิทางไปกเ็ป็นได้ 
 

2. แผนควรจะจ าแนกความแตกต่างระหว่างสิง่ทีรู่แ้ลว้และสิง่ทีย่งัไม่รูใ้หช้ดัเจน (A 
plan  

should distinguish between the known and the unknow) ทัง้นี้เพราะการวางแผนเป็นการ
คาดการณ์ เหตุการณ์ต่างๆ ในอนาคต ฉะนัน้การจ าแนกความแตกต่างระหว่างสิง่ไม่รูแ้ละรูใ้ห้
เหน็เด่นชดั จะท าให ้ผูใ้ชแ้ผนค านึงถงึและพจิารณาสิง่ทีย่งัไม่รูใ้หร้อบคอบ 

3. แผนควรจะมกีารเชื่อมโยงอยา่งเป็นเหตุผลและสามารถน าไปปฏบิตัไิด ้(A plan 
should  

be logical and practical) ซึง่เรือ่งนี้นับว่ามคีวามส าคญัเป็นอย่างยิง่ ทีผู่ว้างแผนจะต้องใชก้าร
คดิ วเิคราะห ์การคดิวจิารณญาณเป็นฐานในการพจิารณาขอ้มลูต่างๆ อยา่งมเีหตุผลและตดัสนิ
เลอืก แนวทางด าเนินการทีส่ามารถน าไปปฏบิตัไิด้ 

4. แผนจะตอ้งมลีกัษณะยดืหยุ่นและสามารถปรบัพฒันาได ้(The plan must be 
flexible  

and capable of being modified) แผนทีน่ าไปใชจ้ะตอ้งเหมาะกบัสภาพการณ์ การเปลีย่นแปลง 
เป็นสิง่ทีส่ามารถเกดิไดทุ้กขณะ นอกจากนัน้การด าเนินการต่างๆ มกัจะมตีวัแปรต่างๆ จ านวน



มาก ทีม่ผีลกระทบต่อแผน ฉะนัน้แผนทีด่จีะตอ้งมลีกัษณะยดืหยุน่และปรบัใหเ้ขา้กบั
สถานการณ์ที ่แปรเปลีย่นไป 
 5. แผนจะตอ้งไดร้บัการยอมรบัจากกระบวนการทีเ่กี่ยวขอ้ง (The plan must be 
acceptable to the persons who adoptit and to the persons who are affected) ทัง้นี้
เนื่องจากการยอมรบั จะน ามา ซึง่ความตัง้ใจและความร่วมมอืเป็นอยา่งดใีนการน าแผนไป
ปฏบิตั ิ ถา้แผนทีว่างนัน้ไดร้บัการยอมรบั จากผูเ้กีย่วขอ้งยอ่มเป็นผลดแีก่การด าเนินงานของ
องคก์ารธุรกจิเป็นอย่างยิง่ 
 

ประเภทของการวางแผน (Type of Planning) 
  การวางแผนสามารถจ าแนกออกเป็นประเภทต่าง ๆ ตามลกัษณะแนวคดิพืน้ฐานได้
ดงันี้ 
1. จ าแนกตามระดบัการจดัการ 

1.1 การวางแผนกลยทุธ ์(Strategic Planning) เป็นหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของ
ฝ่าย 

บรหิารระดบัสงู (Top management) เป็นการวางแผนในลกัษณะการพจิารณาภาพรวมทัง้หมด  
(Overall planning) ดว้ยการก าหนดวตัถุประสงคอ์ย่างกวา้ง ๆ และขัน้ตอนต่างๆ เพื่อใหก้าร
ด าเนินงาน สามารถบรรลุวตัถุประสงคต์ามก าลงัของทรพัยากรทีม่อียูใ่นปัจจบุนัและทีค่าดการณ์
ว่าจะมใีนอนาคต 

1.2 การวางแผนบรหิาร (Administrative planning) เป็นหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ
ของ 

ฝ่ายบรหิารระดบักลาง (Middle-level management) เป็นการวางแผนเพื่อก าหนดกรอบและ 
ทศิทางไวส้ าหรบัแผนปฏบิตักิาร (operative plans)  

1.3 การวางแผนปฏบิตักิาร (Operational Planning) เป็นแผนทีผู่บ้รหิารระดบัตน้ 
(lower  

level managers) น าแผนบรหิาร (administrative plans) ไปด าเนินการในภาคปฏบิตั ิ  
2. จ าแนกตามลกัษณะการปฏิบติั 

2.1  การวางแผนด าเนินงาน (Standing Planning) เป็นการวางแผนทีม่ลีกัษณะ
เป็น แผน     ถาวรบ่งบอกถงึแนวความคดิ หลกัการหรอืแนวทางปฏบิตัใินการท ากจิกรรมที่
เกดิขึน้บ่อย ในองคก์ารหรอืใช ้
เพื่อแกปั้ญหาทีเ่กดิขึน้ประจ า แผนชนิดน้ีจะรวมไปถงึนโยบาย วธิปีฏบิตังิาน กฎ วธิกีาร และ
มาตรฐาน การวางแผนใชป้ระจ ามปีระโยชน์ต่อผูบ้รหิารเป็นอยา่งยิง่ทีส่ามรถตรวจสอบการ
ท างานของพนกังานและสามารถประสานงานระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ท าใหก้ารท างานเป็นไปอย่างมี
เอกภาพและ สอดคลอ้งกบั วตัถุประสงค ์อยา่งไรกต็ามการวางแผนชนิดน้ีอาจมจีุดอ่อนบา้ง คอื
เมือ่สภาพการณ์บางอย่างเปลีย่น แปลงไป แผนประเภทนี้จ าเป็นตอ้งไดร้บัการปรบัปรงุแกไ้ขให้
เหมาะกบัสภาพการณ์ในลกัษณะแผนใช ้เฉพาะครัง้ 



2.2 การวางแผนใชเ้ฉพาะครัง้ (Ad hoc Single Planning) เป็นการวางแผนเพื่อ
ปรบั 

และเสรมิการวางแผนด าเนินงานประจ าทัว้นี้เนื่องจากแผนด าเนินงานประจ าไมอ่าจตอบสนอง
ความ เหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้แผนใชเ้ฉพาะครัง้จงึเกดิขึน้เพื่อเป็นแนวทางในการ 
ปฏบิตังิาน เฉพาะสถานการณ์ แผนประเภทนี้ใชค้รัง้เดยีวแลว้จะไมน่ ามาใชอ้กี บางครัง้จงึมกีาร
เรยีกแผนชนิดนี้ว่า แผนใชค้รัง้เดยีว แผนประเภทนี้ไดแ้ก่ แผนงาน โครงการ งบประมาณ และ
ตารางการท างาน         แผนใชเ้ฉพาะครัง้มปีระโยชน์ต่อองคก์รท าใหล้ดความเสีย่งและเป็นการ
ใชเ้พื่อความเหมาะสมกบัสภาพ การณ์ทีเ่กดิขึน้  

3. จ าแนกตามระยะเวลา 
3.1 การวางแผนระยะยาว (Long-range Planning) เป็นการวางแผนทีก่ าหนดระยะ 

เวลาด าเนินการตัง้แต่ 5 ปีขึน้ไป แต่จากการศกึษาของ The American Management  
Association พบว่าแผนระยะยาวนี้ควรมรีะยะ 5 ปี เหมาะสมทีสุ่ดทีจ่ะสามารถคาดการณ์
อนาคตไดอ้ยา่งมเีหตุผล  

3.2 การวางแผนระยะปานกลาง (Medium-range Planning) เป็นการวางแผนทีม่ ี
ระยะ 

เวลาด าเนินการระหว่าง 3 ถงึ 5 ปี  
3.3 การวางแผนระยะสัน้ (Short-range Planning) มรีะยะเวลาทีก่ าหนดไวร้ะหว่าง 

1  
ถงึ 3 ปี การวางแผนระยะสัน้เป็นการก าหนดกจิกรรมช่วงสัน้ ๆ เพื่อใหว้ตัถุประสงคใ์นแผนระยะ
ยาว ประสบความส าเรจ็ แผนระยะสัน้จะตอ้งมคีวามสมัพนัธแ์ละสอดคลอ้งกบัแผนระยะยาว 
องคก์ารจงึจะ ด าเนินการ ไปถงึจดุมุง่หมายปลายทางอยา่งราบรืน่ 

อย่างไรกต็ามในปัจจุบนัการวางแผนตามระยะเวลาไม่วา่จะเป็นการวางแผนระยะสัน้และ ระยะยาว อาจไม่ไดก้ าหนดเวลาทีก่ล่าวในตอนตน้ เพราะ
สภาพขององคก์ารในยุคปัจจุบนัตอ้งมกีาร เปลีย่นแปลงใหท้นักบัการเปลีย่นแปลงของประเทศและระหวา่งประเทศ 

4. จ าแนกตามลกัษณะคุณค่าการใชง้าน การวางแผนกายภาพ (Physical Planning) 
เป็น 

การวางแผนดา้นท าเลทีต่ ัง้ การใชป้ระโยชน์ทีด่นิ และการจดัหาเครือ่งมอืต่าง ๆ ทีเ่อือ้ต่อการ
พฒันา ในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ  

5. การจ าแนกตามขอบข่ายลกัษณะของแผน แบ่งออกไดด้งันี้ 
วตัถุประสงค ์(Objectives)  นโยบาย (Policies) 
วธิปีฏบิตังิาน (Procedures)   วธิกีาร (Method) 
มาตรฐาน (Standard)    งบประมาณ (Budget) 
แผนงาน (Program) 
 

 



บทท่ี 2 
การวางแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

บทน า 
  ดงัไดก้ล่าวแลว้ว่าการวางแผนเป็นการมองไปเพิม่ทฤษฎกีารวางแผนขา้งหน้า อาจเป็น
ช่วงสัน้ ระยะปานกลาง หรอืระยะยาว และเป็นกระบวนการก าหนดการใชท้รพัยากรขององคก์ร 
โดยก าหนด กจิกรรมต่าง ๆ ไวล้่วงหน้าใหบ้รรลุภารกจิ วตัถุประสงค ์นโยบาย เป้าหมาย และ
เป้าหมายขององคก์ร ปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้ จะเกีย่วขอ้งกบัชวีติความเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้ของ
ประชาคมทอ้งถิน่ในอนาคต 
  การทีท่อ้งถิน่จะพฒันาไปในทศิทางใด จ าเป็นตอ้งมกีารก าหนด วสิยัทศัน์ หรอืภาพใน
อนาคต และแปลงมาสู่การปฏบิตั ิดงันัน้ ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัท าและ
ประสานแผนพฒันา ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 จงึไดก้ าหนดประเภทของ
แผนพฒันาขององคก์รปกครอง ส่วนทอ้งถิน่ไว ้2 ประเภท คอื 

1. แผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา เป็นแผนพฒันาระยะยาว 
2. แผนพฒันาสามปี เป็นแผนพฒันาแบบหมุนเวยีน (Rolling Plan) ทีต่อ้งมกีาร

ทบทวนและจดัท าทุกปี 

ซึง่จะน าไปสูก่ระบวนการการจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปีขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ดว้ย 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับการวางแผนพฒันาท้องถ่ิน 

           พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 บญัญตัใิหเ้ทศบาล องคก์ารบรหิารส่วนต าบลและ
การปกครองส่วนทอ้งถิน่รปูพเิศษมอี านาจหน้าทีใ่นการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ของตนเอง  
และองคก์ารบรหิาร ส่วนจงัหวดัซึง่นอกจากจะมอี านาจหน้าทีใ่นการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่
ของตนเองแลว้ยงัมอี านาจหน้าทีใ่นการประสานการจดัท าแผนพฒันาจงัหวดัตามระเบยีบที่
คณะรฐัมนตรกี าหนดอกีดว้ย 
  เนื่องจากการวางแผนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวเกีย่วขอ้งกบัการก าหนดนโยบายการ
ปกครองการบรหิาร การบรหิารงานบุคคล การเงนิและการคลงัและการปฏบิตัติามอ านาจหน้าที ่
ทีก่ฎหมาย ก าหนด องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ยอ่มมคีวามเป็นอสิระในการวางแผนพฒันา
ทอ้งถิน่และการด าเนิน ตามแผน  ความเป็นอสิระนัน้ไม่ไดห้มายถงึความเป็นอสิระในฐานะเป็น 
“รฐัอสิระ” แต่เป็นการมอบอ านาจหน้าทีใ่นการจดับรกิารสาธารณะบางส่วนให ้และยงัตอ้งอยูใ่น
การ ก ากบัดแูล หรอืตรวจสอบ  โดยรฐับาลและประชาคมอกีดว้ย 
  ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการวางแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่จะตอ้งตระหนกัว่า
แผน พฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จะตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาระดบัต่างๆ ไดแ้ก่
แผนพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ินโยบายของรฐับาล แผนกระทรวง แผนกรม และ



รฐัวสิาหกจิต่างๆ ซึง่เป็นแผนระดบัชาต ิยทุธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดัและแผนพฒันาจงัหวดัใน
ระดบัจงัหวดั ตลอดจนยทุธศาสตรก์ารพฒันาอ าเภอและแผนพฒันาอ าเภอในระดบัอ าเภอ 
(แผนภาพที ่1) ซึง่ในการก าหนด 
     
 
                                                                                                                                                          
ยทุธศาสตรแ์ละแผนพฒันาระดบัจงัหวดัและอ าเภอนัน้ ทัง้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ และ
ประชาคมจะมสี่วนเกี่ยวขอ้งอยูด่ว้ย 
 

แผนภาพท่ี 1 ความสมัพนัธร์ะหว่างแผนพฒันาระดบัต่างๆกบัแผนพฒันาท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

(ก าหนดวิสัยทศัน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประเทศ) 

นโยบายรฐับาล 

(นโยบายเร่งด่วน และนโยบายทั่วไป) 

นโยบายกระทรวง กรม 

(นโยบายรายสาขาตามภารกิจ

หน่วยงาน) 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาจังหวดัแบบบูรณา

การ 

(ยุทธศาสตร์บูรณาณาการทุกภาคส่วนใน

จังหวัด) 
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาอ าเภอแบบบูรณา

การ 

(บูรณาการในมิติเชิงพ้ืนที่) 

แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาทอ้งถิน่ 

(วิสัยทศัน์ พันธกจิ จุดมุ่งหมายการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น) 

แผนพฒันาสามปีขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ 

(แปลงนโยบายสู่การปฏบัิติ น าไปสู่การท า

งบประมาณ) 



 
 
ในการจดัท าแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาทอ้งถิน่ และแผนพฒันาสามปีผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง

จ าเป็นตอ้ง ตระหนกัถงึขัน้ตอน และก าหนดเวลาของการจดัท ายทุธศาสตรก์ารพฒันาและ 
แผนพฒันาของทัง้ ระดบัจงัหวดัและระดบัอ าเภอดว้ย 

 

 

 

 
ประเภทของแผนพฒันาท้องถ่ิน 
 ดงัไดก้ล่าวแลว้ว่าระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัท าและประสานแผนพฒันา 
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 ก าหนดประเภทของแผนพฒันาทอ้งถิน่ไว ้2 
ประเภท6 ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้ 

  “แผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา” หมายความถงึ ยทุธศาตรก์ารพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมของ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีก่ าหนดยทุธศาสตร์
และแนวทางการพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่    ซึง่แสดงถงึ
วสิยัทศัน์ พนัธกจิและจุดมุง่หมายเพือ่การพฒันาในอนาคต โดยสอดคลอ้ง
กบั แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิแผนพฒันาจงัหวดัและ
แผนพฒันาอ าเภอ 

  “แผนพฒันาสามปี” หมายถงึ แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีส่อดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาการ 
อนัมลีกัษณะเป็นการก าหนดรายละเอยีดแผนงาน โครงการพฒันาทีจ่ดัท าขึน้
ส าหรบัปีงบประมาณแต่ละปี ซึง่มคีวามต่อเนื่องและเป็นแผนกา้วหน้า
ครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมกีารทบทวนเพือ่ปรบัปรงุเป็นประจ าทุกปี 

ซึง่การจดัท าแผนพฒันาสามปี จะมคีวามเชือ่มโยงกบัการจดัท า
งบประมาณประจ าปีอยา่งใกลช้ดิ โดยเฉพาะอยา่งยิง่หากการจดัท า
งบประมาณในระบบมุง่เน้นผลงาน 

                                      
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าและประสานแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2546 , ขอ้ 4 



ส าหรบั”แผนปฏิบติัการ” 7ทีก่ าหนดไวใ้นระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยการจดัท าและ ประสานแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2546 นัน้ มใิชก่าร
จดัท าแผนพฒันา แต่เป็นเอกสารทีร่วบรวมแผนงาน  โครงการ  กจิกรรมที่
ด าเนินการจรงิทัง้หมดในพืน้ทีข่ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในแต่ละ 
ปีงบประมาณเพือ่ใหท้ราบกจิกรรมการพฒันาในพืน้ท ีทีด่ าเนินการ 
 

 องค์กรในการจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ิน 
 ตามระเบยีบกระรวงมหาดไทยฯ ไดก้ าหนดองคก์รในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ไว ้
สรปุได ้ดงันี้ 

1) คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่8 เป็นองคก์รทีม่หีน้าทีก่ าหนดแนว
ทางการพฒันาของ   

ทอ้งถิน่ใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ินโยบาย
รฐับาล แผนพฒันาจงัหวดั แผนพฒันาอ าเภอ การผงัเมอืง ตลอดจนให้
ค าปรกึษาหารอืเกีย่วกบัการพฒันาทอ้งถิน่ 

 

 

           2) คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่9 เป็นองคก์รทีม่หีน้าทีจ่ดัท า
รา่งแผนพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาทีค่ณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่ก าหนด 

 3) คณะกรรมการประสานแผนพฒันาทอ้งถิน่10 เป็นองคก์รทีท่ าหน้าทีก่ าหนดกรอบ  
ทศิทาง แนวทาง รวมทัง้ประสานการพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในจงัหวดัใหส้อดคลอ้ง
กบัยทุธศาสตร ์และ แนวทางการ พฒันาจงัหวดั อ าเภอ ตรวจสอบวเิคราะหแ์ละประสาน
แผนพฒันาขององคก์ร ปกครองส่วนทอ้งถิน่ในจงัหวดั  และใหค้วามเหน็ชอบร่างแผน

                                      
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าและประสานแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2546 , ขอ้ 4 
8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าและประสานแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2546 , ขอ้ 7,10 และ 13 
9  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าและประสานแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2546 , ขอ้ 8,11 และ 14 
10  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าและประสานแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2546 , ขอ้ 18 



ยทุธศาสตรก์ารพฒันา หรอืแผนพฒันา สามปี ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในจงัหวดั  
รวบรวมขอ้มลูขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เพื่อ ประโยชน์ในการประสานแผน 
   คณะกรรมการประสานแผนพฒันาทอ้งถิน่ อาจมอบอ านาจในการใหค้วามเหน็ชอบ 
รา่งแผนพฒันาฯ ใหค้ณะอนุกรรมการประสานแผนระดบัอ าเภอ11 เพื่อปฏบิตหิน้าทีแ่ทนได้
ภายใต ้การก าหนดกรอบนโยบาย แนวทางการพฒันาทีค่ณะกรรมการประสานแผนก าหนด 
   ส าหรบัองคป์ระกอบขององคก์รในการจดัท าและประสานแผนพฒันา (ยกเวน้คณะ 
กรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันา) จะมลีกัษณะ”ไตรภาค”ี โดยมอีงคป์ระกอบจาก 
ตวัแทนของ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ตวัแทนของราชการบรหิารส่วนภูมภิาคและรฐัวสิาหกจิ 
และตวัแทนจาก ภาคประชาชน ในสดัส่วนทีใ่กลเ้คยีงกนั  โดยมจีดุมุง่หมายเพื่อการประสานงาน
และบรูณาการ รวมทัง้ สรา้งกระบวนการการมสี่วนรว่มของประชาชนในการบรหิารงานทอ้งถิน่ 
 

แนวคิดหลักในการจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ิน 

 จากแนวคดิในการวางแผน และหลกัการวางแผนพฒันาทอ้งถิน่ในเชงิยทุธศาสตร ์
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ควรมแีนวคดิในการจดัท าและประสานแผนพฒันาอยา่งน้อย 4 
แนวคดิ ดงันี้ 
แนวคิดท่ี 1 : กระบวนการแก้ไขปัญหา  
  เริม่ดว้ยการตอบค าถามอย่างเป็นขัน้ตอนดงันี้ 
  ปัญหาคอือะไร 

ปัญหามสีาเหตุมาจากอะไร 
จดุมุง่หมายหรอืวตัถุประสงคใ์นการแกปั้ญหาคอือะไร 
วธิกีารหรอืแนวทางแก้ปัญหาคอือะไร 
 
 
ในการตอบปัญหาทีส่ ี ่ตอ้งใชค้วามสามารถในการคาดการณ์ และความรูท้าง

วชิาการทัง้ทีเ่ป็นทฤษฎแีละปรกึษาจากผูรู้ ้ผูม้ปีระสบการณ์ 
แนวคิดท่ี 2 : กระบวนและเน้ือหาของวิธีการ 
  แนวคดินี้ จะเกี่ยวขอ้งกบัการก าหนดโครงการเพื่อแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ และมุง่
สู่การบรรลุวตัถุประสงค ์โดยทีจ่ะตอ้งตอบค าถามทัง้ 8 ค าถามคอื 
  จะท ำไปท ำไม 
  จะท ำอะไร 
  จะท ำทีไ่หน 
  จะท ำเมือ่ไร 

                                      
11 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าและประสานแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2546 , ขอ้ 20 



  จะท ำโดยใคร 
  จะท ำเพือ่ใคร 
  จะท ำอย่ำงไร 
  จะใช้จ่ำยเท่ำไร 
แนวคิดท่ี 3 : ความคิดสร้างสรรค ์
  เป็นการมองอนาคตทีต่อ้งอาศยัความรูท้ีเ่กดิจาก 
  สญัชำตญำณ หรือกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ 
  องคก์รแห่งกำรเรียนรู้ หรือเรียนจำกข้อเทจ็จริงทีเ่กิดข้ึน 
  เรียนรู้จำกผูอื้น่ โดยอำจศึกษำเปรยับเทียบจำกบทเรียนแห่ง
ควำมส ำเรจ็ (Benchmark) 

    ของหน่วยงำนอืน่ รวมทัง้กำรศึกษำองคค์วำมรู้ งำนวิจยัต่ำง ๆ  
  กำรวิเครำะหส์ถำนกำรณ์ ซึง่เป็นกำรประเมินสภำพแวดล้อมทัง้
ภำยในและภำยนอก 
แนวคิดท่ี 4 : การตดัสินใจ 
  ตอ้งตดัสนิใจดว้ยการวเิคราะหข์อ้มลู และผสมผสานหลกัการตดัสนิใจแบบมี
เหตุผล (Rationalism)กบัหลกัารตดัสนิใจแบบเพิม่ขึน้ (Incrementalism) แต่ทัง้นี้ ตอ้งมุง่การ
บรรลุวตัถุประสงคข์องการพฒันาและประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคญั 
 โดยสรุป การวางแผนพฒันาทอ้งถิน่ ตอ้งปรบักระบวนคดิ โดยมุง่เน้นผลทีจ่ะเกดิ
(ผลลพัธ)์เป็น ตวัตัง้ แลว้น ามาคดิหางานทีจ่ะท า (ผลผลติ) รวมทัง้วธิกีารทีจ่ะท างานนัน้ให้
ส าเรจ็และมปีระสทิธภิาพ (กระบวนการ) ซึง่จะน าไปสู่การพจิารณาจดัสรรทรพัยากรการบรหิาร
เพื่อด าเนินการไดอ้ย่างเหมาะสม 
 

เป้าหมาย 
 

              แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม 
 

              วิธีการท างาน 
             คน / เงิน / วสัดอุปุกรณ์ / การจดัการ 

           
 

 

 

 

 

 

 

ผลลพัธ ์

ผลผลิต 

กระบวนการ 

ทรพัยากร 



บทท่ี 3 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันา 

หลักการ 
 

แผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เป็น แผนพฒันาเศรษฐกจิ 
และสงัคมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีก่ าหนดยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันาของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ซึง่แสดงถงึวสิยัทศัน์  พนัธกจิ  และจดุมุง่หมายเพื่อการพฒันาใน
อนาคต โดยสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ แผนพฒันาจงัหวดั 

แผนพฒันาอ าเภอและนโยบายในการพฒันาทอ้งถิน่ 

การวางแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จงึเป็นกระบวนการ
ก าหนดทศิทางในอนาคตขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ โดยก าหนดสภาพการณ์ทีต่อ้งการ
บรรลุและแนวทางในการบรรลุบนพืน้ฐานของการรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูอยา่งรอบดา้นและ
เป็นระบบ  ทัง้นี้ จะตอ้งสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของทอ้งถิน่ และปัญหา/ความตอ้งการของ
ประชาชนในทอ้งถิน่ดว้ย 

 การวางแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันามคีวามส าคญัต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เป็น
อยา่งยิง่  ทัง้นี้ เนื่องจากแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาเป็นแผนพฒันาทีมุ่ง่ไปสู่สภาพการณ์ที่
ตอ้งการใหเ้กดิขึน้ในอนาคต เป็นกรอบในการก าหนดทศิทางการพฒันาขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ใหมุ้ง่ไปสู่สภาพการณ์อนัพงึประสงคไ์ดอ้ยา่งเท่าทนักบัการเปลีย่นแปลง โดยสามารถ
จดัสรรทรพัยากรทีม่อียูอ่ย่างจ ากดัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ การจดัท าแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา
จงึเป็นการก าหนดทศิทางการพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ทีต่อ้งก าหนดถงึ
สภาพการณ์ทีต่อ้งการจะบรรลุและแนวทางในการทีจ่ะท าใหบ้รรลุถงึสภาพการณ์นัน้ 

การจดัท าแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาทีด่จีะตอ้งตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการวบรวมและการ
วเิคราะหข์อ้มลูอย่างรอบด้านและเป็นระบบ  ทัง้นี้ เพื่อใหแ้ผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่สามารถน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาและสนองตอบความตอ้งการของ
ประชาชนในทอ้งถิน่ไดอ้ย่างแทจ้รงิ 

อย่างรอบด้าน หมายถงึ การวางแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครอง 
ส่วนทอ้งถิน่จะตอ้งตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการค านึงถงึสภาพการณ์ทีต่อ้งการจะบรรลุ และ 
การเปลีย่นแปลงต่าง ๆ ทัง้มิติด้านการพฒันา  ทางดา้นเศรษฐกจิ  สงัคม  สิง่แวดลอ้ม 

องคก์ร(การบรหิารจดัการ) และการเปลีย่นแปลงขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ตลอดจนมิติ
ในเชิงพ้ืนที ่ทัง้ พืน้ทีใ่กลเ้คยีงขยายไปสู่พืน้ทีร่ะดบัอ าเภอ ระดบัจงัหวดั ระดบัประเทศ  ระดบั
ทวปี จนกระทัง่ในระดบัโลกดว้ย 

 สาเหตุทีต่อ้งมองอยา่งรอบดา้น กเ็พราะวา่ ในโลกของความเป็นจรงิ
นัน้ปรากฎการณ์ทีเ่กดิขึน้ทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม สงัคมและองคก์ร 
ทัง้ในระดบัภมูภิาค ระดบัประเทศ ระดบัทวปีและในระดบัโลกลว้นสง่ผล



กระทบต่อเขตขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ไมท่างตรงกท็างออ้ม จงึกลา่ว
ไดว้า่ ปรากฏการณ์ทัง้ 4 ดา้นทีเ่กดิกบัเขตพืน้ที ่4 ระดบันี้ ลว้นถอืเป็น
สภาพแวดลอ้มทีค่วรตอ้งค านงึถงึในกระบวนการวางแผนยทุธศาสตรก์าร
พฒันาทัง้สิน้  

 ดงันัน้ในการวางแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาจงึไมค่วรมองรอบดา้นแต่เพยีงเขตพืน้ที่ 
การปกครองของตนเองเท่านัน้ แต่ตอ้งมองใหก้วา้งออกไปครอบคลุมเขตพืน้ทีอ่ื่นดว้ย ทัง้นี้
เพื่อใหก้ารวางแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันามปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิลในการรบัมอืกบั
สถานการณ์หรอืผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ตามมาจากเขตพืน้ทีเ่หล่านัน้อย่างรูเ้ท่าทนัจนท าให้
สามารถใชป้ระโยชน์จากสถานการณ์ไดอ้ย่างเตม็ทีห่รอืหาหนทางในการป้องกนัอุปสรรคทีอ่าจ
เกดิขึน้ได ้(Proactive)  

 
     มติกิารพฒันา 
 

 
มติใินเชงิพืน้ที ่ 

 
ด้านเศรษฐกิจ 

 
ด้านสงัคม 

 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ด้านการบริหาร 
จดัการ(องคก์ร)
และการ
เปล่ียนแปลง 

ระดบัอ าเภอ     

ระดบัจงัหวดั     

ระดบัประเทศ     

ระดบัทวีป     

 
อย่างเป็นระบบ หมายถงึ การวางแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถิน่จะตอ้งด าเนินอยา่งเป็นขัน้ตอน  ซึง่ประกอบดว้ย 8 ขัน้ตอน ดงันี้ 
(1) การรวบรวมขอ้มลูและปัญหาส าคญั 

(2) การวเิคราะหศ์กัยภาพเพื่อประเมนิสถานภาพการพฒันาของทอ้งถิน่ใน  
      ปัจจบุนั และก าหนดประเดน็ในการพฒันา 

(3) การก าหนดวสิยัทศัน์และภารกจิหลกัการพฒันาทอ้งถิน่ 

(4) การก าหนดจดุมุง่หมายเพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

(5) การก าหนดวตัถุประสงคก์ารพฒันาทอ้งถิน่ 

(6) การก าหนดยทุธศาสตรแ์ละบรูณาการแนวทางการพฒันาทอ้งถิน่ 

(7) การก าหนดเป้าหมายการพฒันาทอ้งถิน่ 

(8)    การอนุมตัแิละประกาศใชแ้ผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา 
 



ข้ันตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันา 
ขัน้ตอนท่ี 1 การเตรียมการจดัท าแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา 
 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัท าและประสานแผนพฒันาขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2546 ก าหนดใหม้กีารจดัท าแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาทอ้งถิน่ไว้ 
แต่ไมไ่ดก้ าหนดหว้งระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาว่าเป็นแผนระยะกีปี่ ดงันัน้ 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จงึ                                                                                                                             
สามารถทีจ่ะพจิารณาว่าจะท าแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาของตนส าหรบัหว้งระยะเวลาเท่าใด 

ขึน้อยูก่บัแนวคดิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ว่าคดิไปขา้งหน้า (Forward Thinking) ไปใน
อนาคตยาวนานเพยีงใด  ประกอบกบัขอ้มลู ปัญหาทีต่้องการการแกไ้ข ทัง้นี้ อาจจะก าหนดให้
สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ซึง่มรีะยะเวลาครอบคลุมช่วงละ 5 ปี เพื่อ
ใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตเิป็นกรอบนโยบาย กไ็ด ้

 ในขัน้ตอนนี้ หน่วยงานทีร่บัผดิชอบในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ จะตอ้งพบผูบ้รหิาร
ทอ้งถิน่เพื่อชีแ้จงวตัถุประสงค ์ความส าคญั แนวทางและขัน้ตอนในการจดัท าแผนยุทธศาสตร์
การพฒันา แลว้จดัท าโครงการจดัท าแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

เสนอผ่านปลดัองคก์ร ปกครองส่วนทอ้งถิน่ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่อนุมตัิ ในโครงการดงักล่าว แลว้
แจง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเพื่อทราบเพื่อด าเนินการตามหว้งเวลาและขัน้ตอนทีก่ าหนดต่อไป 

 ในกรณทีีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จะมอบหมายใหห้น่วยงานหรอืบุคคลภายนอก
จดัท าหรอืรว่มจดัท ารา่งแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาท้องถิน่12 ขอใหก้ าหนดไวใ้นโครงการ
ดงักล่าวดว้ยเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการต่อไป 

ขัน้ตอนท่ี 2 การรวบรวมข้อมลูและปัญหาส าคญั 

1. การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

       การจดัท าแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จะตอ้งมี
การรวบรวมและจดัท าฐานขอ้มลูขา่วสารใหค้รบถว้น ทนัสมยั ซึง่ไดแ้ก่ ขอ้มลูเบือ้งตน้ในดา้น
การเมอืง  การปกครอง เศรษฐกจิ สงัคม ฯลฯ โดยขอ้มลูควรแสดงแนวโน้มทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

แสดงค่าเฉลีย่รอ้ยละ และการวเิคราะหข์อ้มลู  ตลอดจนการใหค้วามเหน็ ซึง่ขอ้มลูทีค่วรจดัท า
ไดแ้ก่ ขอ้มลูประชากร อาชพีและรายได ้สุขภาพ การศกึษา ทรพัยากร การคมนาคมขนส่ง การ
พาณชิย ์การลงทุนอุตสาห-กรรม และขอ้มลูงบประมาณ เป็นตน้ 

2. การรวบรวมปัญหาส าคญัของท้องถ่ิน 

ขอ้มลูปัญหาส าคญัของทอ้งถิน่จะช่วยในการก าหนดยทุธศาสตรเ์พื่อแกไ้ข 

ปัญหา  ดงันัน้ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จงึควรรวบรวมปัญหาทีส่ าคญัไว้ 
 ให้น าแผนชุมชน มาพิจารณาประกอบการจดัท าแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา 

                                      
12 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัท าและประสานแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 
2546 ขอ้ 29 และขอ้ 30 



 ในการวางแผนขององคก์รภาครฐั เรือ่งทีย่ากและสลบัซบัซอ้นคอืการวเิคราะหปั์ญหา
และเลอืกปัญหาทีเ่หมาะสมเพื่อน ามาก าหนดยทุธศาสตรใ์นการตอบสนองปัญหา ความตอ้งการ
ของสาธารณชน  และเพื่อความรอบคอบในการพจิารณาปัญหาสาธารณะ องคก์าร
สหประชาชาตไิดใ้หห้ลกั                                                                                                                                       
 

 

คดิว่าดว้ย “การจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา” โดยใชว้ธิกีาร Rating Scales ซึง่มี
เกณฑท์ีจ่ะใชส้ าหรบัการจดัล าดบัความส าคญั รวม 5 เกณฑ ์ประกอบดว้ย 

 ขนาดของกลุ่มคนทีไ่ด้รบัประโยชน์ .א

 ความร้ายแรงและเร่งด่วนของปัญหา .ב
 ความเสียหายทีจ่ะเกิดข้ึนในอนาคต .ג

 การยอมรบัร่วมกนัของชุมชน .ד

 ความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา/การด าเนินการ .ה
ขัน้ตอนท่ี 3 การวิเคราะหศ์กัยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพฒันาของท้องถ่ินใน
ปัจจบุนั 

  เป็นการประเมนิโดยวเิคราะหถ์งึโอกาส และภาวะคุกคามหรอืขอ้จ ากดั อนัเป็น
สภาวะแวดลอ้มภายนอกทีม่ผีลต่อการพฒันาดา้นต่าง ๆ ของทอ้งถิน่  รวมทัง้การวเิคราะห ์

จดุอ่อน จดุแขง็ของทอ้งถิน่  อนัเป็นสภาวะแวดลอ้มภายในทอ้งถิน่  ซึง่ทัง้หมดเป็นการประเมนิ
สภานภาพของทอ้งถิน่ในปัจจบุนั  โดยเป็นการตอบค าถามว่า “ ปัจจบุนัทอ้งถิน่มสีถานภาพการ
พฒันาอยูจุ่ดไหน ”  ส าหรบัใชเ้ป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานในอนาคตต่อไป  

ทัง้นี้ โดยใชเ้ทคนิค SWOT analysis   การพจิารณาถงึปัจจยัภายใน ไดแ้ก่จดุแขง็ 
(Strength – S) จดุอ่อน (Weak – W) และปัจจยัภายนอกไดแ้ก่โอกาส 

(Opportunity – O) และอุปสรรค (Threat – T) เป็นเครือ่งมอื  
  ปัจจยัภายใน 

 ประกอบดว้ยปัจจยัดา้นต่าง ๆ ทีต่อ้งน ามาพจิารณา  
ดา้นการบรหิาร ไดแ้ก่ การแบ่งส่วนราชการ การวางแผน การประสานงาน การ
มอบอ านาจ การก ากบัดแูล เป็นตน้ 

ระเบยีบ กฎหมาย 

บุคลากร ไดแ้ก่ อตัราก าลงั คุณภาพ วนิยั ทศันคต ิพฤตกิรรม เป็นตน้ 

งบประมาณ รวมทัง้ความช่วยเหลอืต่าง ๆ  

ระบบฐานขอ้มลู 
การประสานงาน/การอ านวยการ/ความรว่มมอืจากภาคส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง 
ทรพัยากร เครือ่งมอืและอุปกรณ์ในการท างาน 



             การวิเคราะห์จดุแขง็ (Strength = S)  เป็นการพจิารณาปัจจยัภายใน
หน่วยงานมสี่วนด ีความเขม้แขง็ ความสามารถ  ศกัยภาพ  ส่วนทีส่่งเสรมิความส าเรจ็ซึง่จะ
พจิารณาในดา้นต่าง ๆ   

การวิเคราะหจ์ดุอ่อน (Weakness = W) เป็นการพจิารณาปัจจยั
ภายในหน่วยงาน 

ว่ามสี่วนเสยี  ความอ่อนแอ  ขอ้จ ากดั  ความไมพ่รอ้ม  ซึง่จะพจิารณาในดา้นต่าง ๆ  

เช่นเดยีวกบัการวเิคราะหจ์ุดแขง็ 
 

 

 

 

 
 

 ปัจจยัภายนอก 

 ประกอบดว้ย 

ดา้นการเมอืง รวมถงึระดบัความขดัแยง้ และกลุ่มผลประโยชน์ 

ดา้นเศรษฐกจิ ไดแ้ก่เศรษฐกจิรวมในเขตพืน้ที่ (เช่นผลผลติ รายได ้รายจ่าย การ  
     ออม การลงทุน การใชท้ีด่นิ แรงงาน) การเกษตรกรรม การพาณชิยกรรม การคลงั  
ดา้นสงัคม 

นโยบายรฐับาล/กฎหมาย  
เทคโนโลย ี 

การวิเคราะหโ์อกาส (Opportunity = O)  เป็นการศกึษาสภาพแวดลอ้มภายนอก 

ว่ามสีภาพเป็นเช่นไร  เหตุการณ์สถานการณ์ของโลก ของประเทศ ของจงัหวดั และของอ าเภอ ทีเ่กดิขึน้จะ
สง่ผลต่อทอ้งถิน่อย่างไร  มกีารเปลีย่นแปลงใดทีเ่ป็นประโยชน์  หรอืเป็นโอกาส  อนัดต่ีอทอ้งถิน่  โดยจะตอ้ง
พจิารณาทัง้ดา้นเศรษฐกจิ  สงัคม  การเมอืงการปกครอง  และเทคโนโลย ี

การวิเคราะหปั์ญหาอปุสรรคหรอืข้อจ ากดั (Threat = T) เป็นการศกึษา
สภาพแวดลอ้มภายนอกทีเ่ป็นอุปสรรคหรอืภาวะคุกคาม  ก่อใหเ้กดิผลเสยีหรอืเป็นขอ้จ ากดัต่อทอ้งถิน่  โดย
จะตอ้งพจิารณาทัง้ดา้นเศรษฐกจิ  สงัคม  การเมอืงการปกครอง  และเทคโนโลย ีเช่นเดยีวกบัการวเิคราะห์
โอกาส 
 

 การวเิคราะหศ์กัยภาพเพื่อประเมนิปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน สามารถพจิารณา
ไดด้งันี้  
  การคน้หาจดุแขง็ จดุอ่อน โอกาส และอุปสรรค ตอ้งเป็นการระดมความเหน็จาก
กลุ่มคนทีห่ลากหลายเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์อย่างถูกตอ้ง แทจ้รงิ 



  เมือ่มกีารระดมความเหน็แลว้ ตอ้งน ามาจดัหมวดหมูข่องประเดน็ต่าง ๆ  หากมขีอ้
ขดัแยง้หรอืความไมช่ดัเจนในประเดน็ ความเหน็ใด ตอ้งบนัทกึไวเ้พื่อหาขอ้มลูเพิม่เตมิ ตอ้งไม่
ใชว้ธิกีารตดัสนิเพื่อเลอืกอยา่งใดอยา่งหนึ่งในทนัทเีพราะจะท าใหม้กีารเผชญิหน้ากนั  

 เพื่อเป็นการคดัเลอืกประเดน็ จดุแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ทีม่กีารน าเสนอ
อยา่งหลากหลาย จงึตอ้งใหท้ีป่ระชุมพจิารณาใหน้ ้าหนักคะแนน แลว้น ามาหาค่าเฉลีย่ โดยอาจมี
การใหน้ ้าหนกัค่าคะแนนเป็น 4 ระดบัในแต่ละดา้น ดงันี้ 

 
ด้าน มาก ปานกลาง น้อย ไม่มี 

จดุแขง็ 3 2 1 0 
จดุอ่อน -3 -2 -1 0 
โอกาส 3 2 1 0 
อุปสรรค/ขอ้จ ากดั -3 -2 -1 0 

 เมือ่มกีารจดัล าดบัของประเดน็ในแต่ละดา้นแลว้ จะดงึประเดน็ส าคญัมา
พจิารณาต่อไป ทัง้นี้ อาจดงึประเดน็ส าคญัมาเพยีงดา้นละ 7-10 ประเดน็ 

 
 
น าประเดน็มาเขา้ตารางวเิคราะห ์เพื่อก าหนดแนวทางการตดัสนิใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 ในการวเิคราะห ์SWOT เชิงยทุธศาสตรน์ัน้ หน่วย หรอืขอบเขตในการวเิคราะห ์ให้
พจิารณาจากเขตการปกครองขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เป็นหลกั ดงันัน้ สิง่ต่าง ๆ ทีเ่ป็น
ประเดน็ทีป่รากฎหรอืมอียูใ่นเขตการปกครองขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ จะถอืว่าเป็น

โอกาส 

จุดอ่อน จุดแข็ง 

อุปสรรค 

ใช้
พนัธมิตร 

 

ขยายงาน 

ลดถอย 

 

สขุุมรอบคอบ 

 

 

ด าเนินการเอง 

ตัง้รบั รอโอกาส 

ปรับปรุง 

ประเดน็ 



ปัจจยัภายในทีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์ส่วนประเดน็ทีป่รากฎหรอืมอียูท่ีอ่ยู่นอกเขตการปกครองของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จะถอืว่าเป็นปัจจยัภายนอก  
 ส่วนการวเิคราะห ์SWOT เชิงโครงการ/กิจกรรม หน่วย หรอืขอบเขตในการวเิคราะห ์
จะใชห้น่วยการบรหิารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เป็นหลกั ดงันัน้ สิง่ทีเ่ป็นทรพัยากรใน
การบรหิาร และองคป์ระกอบขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เช่นสภาทอ้งถิน่ ขอ้บญัญตัิ
ทอ้งถิน่ หรอืสิง่ทีป่รากฎหรอืมอียูซ่ึง่อยูใ่นขอบเขตทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่สามารถควบคุม 
ก ากบัดแูลได ้จะถอืว่าเป็นปัจจยัภายใน ส่วนสิง่ทีป่รารกฏหรอืมอียูแ่ต่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ไมส่ามารถควบคุม ก ากบัดแูลได ้ไมว่่าสิง่นัน้จะอยูภ่ายในหรอืภายนอกเขตการปกครอง
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่กต็าม ถอืว่าเป็นปัจจยัภายนอก 
 

ขัน้ตอนท่ี 4 การก าหนดวิสยัทศัน์และภารกิจหลกัการพฒันาท้องถ่ิน 
  1. การก าหนดวิสยัทศัน์การพฒันาท้องถ่ิน 

วสิยัทศัน์ (vision) หมายถงึ เป็นถอ้ยแถลงทีร่ะบุถงึสภาพการณ์ในอุดมคติ
ซึง่เป็น ”จดุหมาย” ทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ตอ้งการใหเ้กดิขึน้ในอนาคตขา้งหน้า  เพราะ
เราเชื่อว่า หากสถานการณ์ดงักล่าวเกดิขึน้    แลว้จะส่งผลใหเ้กดิคุณค่าหรอืค่านิยมบาง
ประการทีเ่รายดึถอื เช่น คุณภาพชวีติของประชาชน การเตบิโตทางเศรษฐกจิ และการกระจาย
รายไดท้ีเ่ท่าเทยีมกนัเป็นตน้ วสิยัทศัน์เป็นผลรวมของการสรุปบทเรยีน                                                                          
จากอดตี พจิารณาปัจจบุนั และมุง่หวงัถงึอนาคตขา้งหน้า โดยทีก่ารสรปุบทเรยีนจากอดตี
หมายถงึการพจิารณาว่าในอดตีทีผ่่านมาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ของเรามขีอ้เด่น ขอ้ดอ้ย
อะไรบา้ง? โดยประเมนิจากภาพรวมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  ส่วนการพจิารณา
ปัจจบุนันัน้ คอืการ พจิารณาว่าในขณะน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ของเราเป็นแบบใด? ค าว่า 
“แบบใด?” ในทีน่ี้หมายถงึ “บทบาทหน้าที”่ ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีม่ต่ีอทัง้ในระดบั
ภมูภิาค ระดบัประเทศ ระดบัทวปี และไปไกลถงึระดบัโลกกไ็ด ้ขึน้อยูก่บัว่าคณะจดัท าแผน
ตระหนกัถงึความสมัพนัธแ์ละความส าคญัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ตนอย่างเชื่อมโยงกบั
เขตพืน้ทีใ่ด การก าหนดวสิยัทศัน์จงึเป็นการตอบค าถามว่า “ ท้องถิน่ต้องการอะไรใน
อนาคต? ” 

วสิยัทศัน์ทีด่มีลีกัษณะ ดงันี้ 
1) ไมใ่ช่สภาพการณ์ทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เป็นมาในอดตีและบรรลุไดแ้ลว้

ในปัจจบุนั  

2) ไมอ่าจบรรลุไดด้ว้ยการปฏบิตังิานประจ าตามปกตธิรรมดา   
3) ตอ้งมคีวามเป็นไปไดใ้นการทีจ่ะบรรลุถงึภายใตเ้งือ่นไขของศกัยภาพและ

ขอ้จ ากดัทีม่อียู่ 
4) ทา้ทาย เรา้ใจ และสรา้งแรงบนัดาลใจใหก้บัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่ายในการทีจ่ะ

บรรลุถงึวสิยัทศัน์ทีว่างไว้ 



5) สะทอ้นถงึสภาพการณ์หรอืโฉมหน้าใหมข่องเมอืงหรอืทอ้งถิน่ในอนาคตอยา่ง
รอบดา้น ภายใตก้ารเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มดา้นต่าง ๆ   

6) วสิยัทศัน์ควรเป็นสิง่ทีเ่หน็พอ้งตอ้งกนัระหว่างผูบ้รหิารทอ้งถิน่ ประชาคม และ
ผูม้สี่วนไดเ้สยีทัง้ปวง 

7) วสิยัทศัน์เป็นเสมอืนเขม็ทศิทีก่ าหนดทศิทางการพฒันาของทอ้งถิน่ 

8) เป็นขอ้ความงา่ยๆ ทีส่ามารถสื่อใหเ้หน็ทศิทางในอนาคตของทอ้งถิน่ 

9) ตอ้งตรวจสอบและวดัผลส าเรจ็ได้ 
10) สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมขององคก์ร 

        ในการก าหนดวสิยัทศัน์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ผูท้ีร่บัผดิชอบด าเนินการควร
จะตอ้งหาขอ้มลูทัว่ไป และปัญหาส าคญัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีไ่ดร้บัจากขัน้ตอนที่
ผ่านมาน าเสนอทีป่ระชุมจากนัน้จงึตัง้ประเดน็ค าถามเพื่อใหท้ีป่ระชุมรว่มกนัหาค าตอบใน
ประเดน็ต่างๆ ดงันี้ 
        หลกัการหรอืความเชื่อทีท่อ้งถิน่ยดึถอืกนัมาตัง้แต่อดตี 

        ขอบขา่ย/แนวทางการด าเนินงานในช่วงปัจจบุนัและในอนาคตทีอ่งคก์รจะด าเนินกา 
         ความมุง่มัน่ทีจ่ะด าเนินการใหส้ าเรจ็ 

 

 ตวัอย่างวิสยัทศัน์ 

 วสิัยทัศน์การพฒันากรุงเทพมหานคร  

 “ กรงุเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู ่ด้วยการบริหารจดัการทีดี่ และมีความรว่มมือจากทกุ
ภาคส่วนของสงัคม โดยชมุชนมีความเข้มแขง็ ครอบครวัมีความอบอุ่นและสงบสุข ” 

 

 วสิัยทัศน์ของเทศบาลเมอืงล าพนู 

 “ เมืองวฒันธรรม งามล ้าสภาพแวดลอ้มดี สถานทีน่่าท่องเทีย่ว คนมีการศึกษาและวินัย 

ทุกดวงใจใฝ่คณุธรรม ก้าวน าด้านเศรษฐกิจ ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี”  

2. การก าหนดภารกิจหลกั(mission) ในการพฒันาท้องถ่ิน 

เป็นการก าหนดสิง่ทีท่อ้งถิน่จะตอ้งท า โดยจะเกดิขึน้หลงัจากทีท่ราบว่าทอ้งถิน่ 

ต้องการอะไร เป็นอะไรในอนาคต และจะเป็นไปได้เมื่อผลการวิเคราะห์ศักยภาพและการประเมิน

สถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบันปรากฏ ผนวกกบัประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นและความ

หลกัการเขยีนวสิยัทัศน ์

สัน้ กะทดัรดั จดจ าง่าย 

บอกถึงความปรารถนา คาดหวงั 

บอกใหท้ราบถึงสิ่งท่ีจะบรรลถึุง หรอืระดบัการใหบ้รกิาร 

ทา้ทาย เรา้ความสนใจของสมาชิกในองคก์ร ผ ูร้บับรกิาร ผ ูมี้สว่นได้

เสียทกุฝ่าย 

 



ต้องการ/ความคาดหวังของทุกฝ่ายในท้องถิ่น ดังน้ัน การตอบค าถามว่าท้องถิ่นจะต้องท าอะไร 

เพ่ือใคร ค าตอบที่เกดิข้ึนกคื็อ ความหมายของค าว่า “ภารกจิหลัก” น่ันเอง 

ภารกิจหลกั เป็นขอ้ความหรอืถอ้ยแถลงทีแ่สดงถงึลกัษณะหรอืขอบข่ายในการ 
ด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วกบัลกัษณะการบรหิารและการจดับรกิาร
สาธารณะ รวมทัง้แนวคดิเกีย่วกบัองคก์รหรอืภาพลกัษณ์ทีต่อ้งการน าเสนอ และปณธิานหรอื
ปรชัญาในการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เป็นขอบเขตของบทบาทหน้าทีห่ลกั
หรอืขอบเขตของกจิกรรมทีมุ่ง่เน้นเป็นพเิศษทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จะตอ้งด าเนินการ
เพื่อใหบ้รรลุวสิยัทศัน์ทีก่ าหนดไว ้ 
  การก าหนดภารกจิหลกัมแีนวทางการด าเนินการแยกเป็นสองระดบั คอื 

1) พนัธกจิในลกัษณะทีเ่ป็นอาณตั ิ(Mandate) ทีไ่ดร้บัมอบหมายจาก
สงัคมหรอืรฐั ซึง่ไดแ้ก่กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีก่ าหนดอ านาจหน้าทีข่ององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ 

2) ภารกจิหลกัทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มุง่มัน่ทีจ่ะด าเนินการเพื่อใหบ้รรลุ       

วสิยัทศัน์ทีก่ าหนดไว ้และแสดงถงึความเขา้ใจในเรือ่งงานทีอ่งคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ตอ้งด าเนนิการซึง่ถอืวา่เป็นองคป์ระกอบส าคญัสว่นหนึ่งของ
วสิยัทศัน์  

การทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระบุหรอืก าหนดภารกจิหลกัไวอ้ยา่งชดัเจน  

เป็นทีย่อมรบัและเขา้ใจของบุคลากรทุกฝ่ายในองคก์ร จะช่วยใหก้ารบรหิารงานเป็นไปอยา่งมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล เพราะภารกจิหลกัจะเป็นสิง่ยดึเหนี่ยวหรอืเป็นหลกัการรว่ม
ส าหรบัการด าเนินงานใน  แต่ละดา้นของผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่าย   

ภารกจิหลกัทีด่มีลีกัษณะ ดงันี้ 
1) ตอ้งสอดคลอ้งกบันโยบาย กฎหมาย และระเบยีบทีม่อียู่   
2) ไมข่ดัแยง้ต่อบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามกฎหมาย 

3) ตอ้งระบุถงึบทบาทหน้าทีท่ีจ่ าเป็นต่อการบรรลุวสิยัทศัน์ไดอ้ยา่งครอบคลุมรอบดา้น 

และมคีวามเป็นไปไดใ้นทางปฏบิตัิ 
4) ตอ้งสะทอ้นถงึคุณค่าหลกัหรอืขอบเขตกจิกรรมทีมุ่่งเน้นเป็นพเิศษ 

5)  ต้องสนับสนุนและน าไปสู่ถึงการบรรลุวิสยัทศัน์ที่ก  าหนดได้ 

หากเปรียบวิสยัทศัน์เป็นเสมือนจุดหมายปลายทางแล้ว ภารกจิหลักกเ็ป็นเสมือนเส้นทาง

ที่ถูกต้อง  ชดัเจนทีจ่ะน าเราไปสู่จดุหมายปลายทางนัน้โดยสวสัดิภ์าพ ภารกจิหลกัมอียู ่ 2 ระดบั 
คอื ระดบัองคก์ร (Organizational Mission) และระดบัส่วนงาน (Departmental Mission) 
ภารกจิหลกัทัง้ 2 ระดบันี้มคีวามหมายเดยีวกนั แตกต่างกนัเพยีงขอบเขตของบทบาทหน้าทีท่ี่
ปลกียอ่ยลงไปตามล าดบัชัน้ของโครงสรา้งองคก์รเท่านัน้ แต่ทีส่ าคญักค็อืภารกจิทัง้ 2 ระดบั 
ตอ้งสอดคลอ้งสนบัสนุนกนัและกนัอยา่งน้อยทีสุ่ดตอ้งไมข่ดัแยง้กนั ในการจดัท าแผน



ยทุธศาสตรก์ารพฒันาจะเป็นการแสดงภารกจิหลกัระดบัองคก์ร แต่ขณะเดยีวกนัหน่วยงาน
ภายในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่กจ็ะตอ้งมกีารก าหนดภารกจิของหน่วยงานประกอบไปดว้ย 

ตวัอย่างภารกิจหลกั 
ภารกิจหลักของกระทรวงมหาดไทย 

ภำรกิจหลกัที ่1 กำรส่งเสริมและพฒันำศกัยภำพของคน ครอบครวั และชุมชนในกำร
พึง่ตนเอง และมีส่วนรว่มในกำรพฒันำประเทศ 
 ภำรกิจหลกัที ่2 กำรส่งเสริมองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ในกำรจดับริกำร
สำธำรณะ กำรพฒันำกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย  
 ภำรกิจที ่3 กำรเสริมสร้ำงควำมสงบเรียบร้อยมัน่คงในสงัคม กำรป้องกนัภยัฝ่ำย
พลเรือน และ กำรอ ำนวยควำมยติุธรรม 
 ภำรกิจที ่4 กำรพฒันำเมืองน่ำอยู่ โครงสร้ำงพ้ืนฐำน และกำรจดักำร
ทรพัยำกรธรรมชำติและ สิง่แวดล้อมอย่ำงยัง่ยืน 
 ภำรกิจที ่5 กำรพฒันำระบบกำรบริหำรจดักำรภำครฐัทีดี่ ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสือ่สำร และกำรแปลงแผนไปสู่กำรปฏิบติั 
 

ภารกิจหลักของกรุงเทพมหานคร 

ภำรกิจหลกัที ่1 กำรสรำ้งระบบบริหำรจดักำรทีดี่ โดยให้ประชำชนมีส่วนรว่ม ในกำร
ตดัสินใจ  กำรวำงแผนพฒันำ กำรตรวจสอบ เพือ่ให้เกิดควำมโปรง่ใสในกำรบริหำร และกำร
ปกครอง 

ภำรกิจหลกัที ่2 กำรสรำ้งควำมเข้มแขง็ด้ำนกำรเงินกำรคลงั โดยกำรปรบัปรงุกระบวนกำร
บริหำรกำรเงินกำรคลงัให้สอดรบักบัอ ำนำจหน้ำทีแ่ละภำรกิจทีมี่อยู่เดิมและทีไ่ด้รบัโอนจำกกำร
กระจำยอ ำนำจจำกรฐัสู่ท้องถิน่ 
 ภำรกิจที ่3 กำรพฒันำศกัยภำพของคนและชุมชนให้เข้มแขง็ และสำมำรถพึง่พำตนเองได้ 
 ภำรกิจที ่4 กำรสร้ำงระบบคมนำคมขนส่ง ระบบสำธำรณูปโภคและ
สำธำรณูปกำรทีมี่ประสิทธิภำพและสนับสนุนแนวทำงกำรพฒันำเมือง 
 ภำรกิจที ่5 กำรเพิม่ศกัยภำพของผงัเมืองให้เป็นเครือ่งมือช้ีน ำและสนับสนุนกำร
พฒันำเมืองอย่ำงมีประสิทธิภำพโดยไม่ก่อให้เกิดควำมขดัแย้งหรือเป็นอปุสรรคต่อกำร
พฒันำด้ำนอืน่ๆ 
 ภำรกิจที ่6 กำรเพิม่ประสิทธิภำพในกำรจดักำรสิง่แวดล้อมให้เกิดสภำวะ
แวดล้อมทีดี่ของเมืองอย่ำงยัง่ยืน 
 ภำรกิจที ่7 กำรพฒันำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพือ่กำรบริหำรและกำรบริกำรให้มี
ประสิทธิภำพยิง่ข้ึน เพือ่สนับสนุนกำรบริหำรจดักำรทีดี่ 
 



ภารกิจหลักของเทศบาลเมืองล าพนู 

ภำรกิจหลกัที ่1 ปรบัปรงุและพฒันำระบบสำธำรณูปโภคให้ได้มำตรฐำนและเพียงพอต่อ
ควำมต้องกำรของประชำชน เพือ่รองรบักำรขยำยตวัของเมืองในอนำคตและเศรษฐกิจของท้องถิน่ 
 ภำรกิจหลกัที ่2 ปรบัปรงุและพฒันำระบบกำรศึกษำและสำธำรณสขุ ตลอดจน
อนุรกัษ์และพฒันำศิลปวฒันธรรมอนัดีงำมและภมิูปัญญำของท้องถิน่ 
 ภำรกิจหลกัที ่3 จดักำรทรพัยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อมเพือ่กำรพฒันำที ่
ย ัง่ยืน 
 ภำรกิจที ่4 ปรบัปรงุและพฒันำระบบกำรบริหำรกำรจดักำร ตลอดจนควำม
มัน่คงและปลอดภยั     ในชีวิตและทรพัยสิ์นของประชำชน 
 ภำรกิจที ่5 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมและควำมร่วมมือของหน่วยงำน
ต่ำงๆ และ     ประชำชนเพือ่กำรพฒันำท้องถิน่ทีย่ ัง่ยืน  

 

ขัน้ตอนท่ี 5 การก าหนดจดุมุ่งหมายเพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืน 
จดุมุง่หมายเพื่อการวางแผนพฒันาทีย่ ัง่ยนื หมายถงึ ขอบเขตหรอืประเภทของ 

กจิกรรมทีค่วรค่าแก่การด าเนินงานทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม  สิง่แวดลอ้ม และของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีจ่ะก่อใหเ้กดิการพฒันาทีย่ ัง่ยนืและสอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์และ
ภารกจิหลกัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

 จดุมุง่หมายเพื่อการวางแผนพฒันาทีย่ ัง่ยนืทีด่มีลีกัษณะ  ดงันี้ 
1) ตอ้งระบุถงึขอบเขตหรอืประเภทของกจิกรรมทีส่นบัสนุนและน าไปสู่ภารกจิหลกั 

และบรรลุวสิยัทศัน์ไดอ้ย่างครอบคลุมรอบดา้น  

2) มคีวามเป็นไปไดใ้นทางปฏบิตั ิ
 

    คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่ น าวสิยัทศัน์ ภารกจิหลกัมาพจิารณาก าหนด
จดุมุง่หมายเพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

     การก าหนดจดุมุง่หมายเพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนื เป็นการก าหนดขอบเขตหรอืประเภท
ของกจิกรรมทีค่วรค่าแก่การด าเนินการทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม และองคก์ร ซึง่
กจิกรรมเหล่านี้จะสนับสนุนหรอืน าไปสู่การบรรลุภารกจิหลกัและวสิยัทศัน์ทีก่ าหนดไว้ 
     การก าหนดจดุมุง่หมายเพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนือาจแยกเป็นดา้นต่างๆ โดยมี
จดุมุง่หมายยอ่ยในแต่ละดา้นกไ็ด้ ซึง่เราจะเขยีนรปูประโยคทีแ่สดงถงึจุดมุง่หมายดงักล่าว ดงันี้ 
 

     “ ค ากริยา + ประเภทของกิจกรรม / สภาพการณ์ + กลุ่มเป้าหมาย + สถานที ่”   
 

     กรอบความคดิทีใ่ชใ้นการก าหนดจดุมุง่หมายเพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนืเราจะใชก้รอบ   

2 กรอบ กรอบความคดิแรก กค็อืวสิยัทศัน์และภารกจิหลกั นัน้ยอ่มหมายความว่าจุดมุง่หมาย
ดงักล่าวตอ้งสอดคลอ้งหรอืน าไปสู่วสิยัทศัน์ทีก่ าหนดไว้  กรอบความคดิทีส่อง กค็อื หลกัการ
พฒันาทีย่ ัง่ยนื ซึง่หมายถงึการรกัษาและเพิม่พูนความเจรญิงอกงามของทอ้งถิน่ ในลกัษณะทีจ่ะ



เป็นการสบืสานความเจรญิงอกงามนัน้ใหไ้พบลูย์ สบืเนื่องไปถงึชัว่ลกูชัว่หลาน โดยไมก่่อใหเ้กดิ
ผลเสยีหายในดา้นต่างๆ ทัง้ในระยะสัน้ และระยะยาว 
 
     สาเหตุทีเ่ราควรใชห้ลกัการพฒันาทีย่ ัง่ยนืเป็นกรอบในการก าหนดจุดมุง่หมายนัน้ ก็
เพราะเป็นทีพ่สิูจน์กนัแลว้ว่า การพฒันาทีมุ่ง่เน้นแต่เพยีง “อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ” 
(Economic Growth) แต่เพยีงอยา่งเดยีวนัน้ ไดก่้อใหเ้กดิการเผาผลาญทรพัยากรทาง
ธรรมชาตอิย่างมากมายจนกระทัง่ท าใหร้ะบบนิเวศวทิยา เสยีสมดุลส่งผลใหเ้กดิวาตภยัและ
อุทกภยัอย่างรุนแรง ทัง้ในระดบัภูมภิาค ระดบัประเทศและทัว่โลก สภาพการณ์เช่นน้ี หาก
ปล่อยใหด้ าเนินต่อไปยอ่มบ่อนท าลายขดีความสามารถทางการแขง่ขนัของประเทศ โดยเฉพาะ
ในภาคเกษตรกรรมไปในทีสุ่ด 

     นอกจากนี้การมุง่พฒันาตามแนวทางเดมิโดดๆ นัน้ยงัส่งผลใหเ้กดิ “ลทัธบิรโิภค
นิยม” ทีท่ าลายดุลยภาพระหว่างการพฒันาทางวตัถุกบัการพฒันาทางจติใจกล่าวอกีนยัหนึ่งก็
คอืคนตกเป็นทาสของการเสพวตัถุ จนสญูเสยีขดีความสามารถในดา้นจติใจอนัทีจ่ะพึง่พา
ความสุขในจติใจของตนเองจะเหน็ไดว้่า ในปัจจบุนัคนส่วนใหญ่ตอ้งอาศยัทีเ่ป็นวตัถุภายนอกใน
การจรรโลงความสุขของตนทัง้สิน้  นอกจากการสญูเสยีดุลยภาพระหว่างการพฒันาวตัถุกบั
จติใจแลว้การพฒันาตามแนวทางเดมิยงัส่งผลใหเ้กดิการสญูเสยีดุลยภาพระหว่างภาคเศรษฐกจิ
ต่างๆ ดว้ยอาทเิช่น ระหว่างภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมส่งผลใหค้วามเจรญิในดา้นต่างๆ 

กระจกุตวัอยูใ่นเขตเมอืงเท่านัน้ ละทิง้ใหช้นบทตอ้งล่มสลายเกดิการอพยพแรงงานจากภาค
เกษตรเขา้สู่ภาคอุตสาหกรรมทัง้ๆ ทีภ่าคเกษตรกรรมควรเป็นภาคการผลติทีถ่อืเป็นศกัยภาพ
ทางการแขง่ขนัของประเทศ 

      ในหลายประเทศทีส่ามารถสรา้งอตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิไดอ้ยา่ง
มหศัจรรยน์ัน้ มกัมคีวามเสื่อมโทรมทัง้ในดา้นสิง่แวดลอ้มและจติใจของประชาชนเป็นสิง่
แลกเปลีย่นเสมอ แนวคดิในการพฒันายัง่ยนืจงึเกดิขึน้เพื่อเสนอกระบวนทศัน์ใหมใ่นการพฒันา
ประเทศและทอ้งถิน่เพื่อป้องกนัและขจดัผลเสยีทีต่ดิตามมาจากการพฒันาแบบเดมิ 

      นอกจากนี้ ในปัจจบุนัมนีกัรฐัศาสตรแ์ละเศรษฐศาสตรห์ลายท่านเริม่เลง็เหน็แลว้ว่า 
“อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ” ไมส่ามารถใชเ้ป็นดชันีหลกัการเจรญิเตบิโตหรอื 

Growth) นัน้ จะเกดิขึน้ไดใ้นภาวะทีส่ภาพแวดลอ้มทัง้ใน ระดบัภูมภิาค ระดบัประเทศและ 
ระดบัโลกมเีสถยีรภาพเพยีงพอ  ในขณะทีใ่นปัจจบุนัเมื่อประเทศของเราเขา้สู่กระแส
โลกาภวิฒัน์อยา่งเตม็ตวัแลว้เราตอ้งเผชญิกบั “ภาวะไรเ้สถยีรภาพ” อนัเน่ืองมาจากการ
เปลีย่นแปลงในอตัราเร่งทีส่ามารถส่งผลกระทบไดจ้ากทัว่ทุกมุมโลก “ความยัง่ยนื” 
(Sustainability)จงึเป็นดชันีชีว้ดัระดบัการพฒันาทีน่บัวนัจะทวคีวามส าคญัมากยิง่ขึน้ 

      ความยัง่ยนืจะเกดิขึน้ไดเ้พยีงใดขึน้อยูก่บัความสามารถของหน่วยงานเราในการ
สรา้งเสรมิปัจจยัดงัต่อไปนี้ใหเ้กดิขึน้ในกระบวนการพฒันา 
 การสร้างดลุยภาพอย่างรอบด้าน (Holistic Balance) 



             หมายความว่า การก าหนดจดุมุง่หมายเพื่อการพฒันาของเราตอ้งค านึงถงึขอบเขต
ของกจิกรรมทีจ่ะส่งเสรมิใหเ้กดิความสมดุลระหว่างการพฒันาวตัถุกบัจติใจและการพฒันาภาค
การผลติกบั ภาคเกษตรกรรมกบัการคา้ หลกัคดิส าคญัทีใ่ชพ้จิารณาว่า สภาวะใดคอืสภาวะทีไ่ด้
ดุล กค็อืการ 
พจิารณา “ผลกระทบ” สภาวะทีไ่ดดุ้ลนัน้คอื สภาวะทีก่ารเจรญิเตบิโตของส่วนราชการไมไ่ปบัน่
ทอนความเจรญิเตบิโตของส่วนทีเ่หลอื  

 คณุภาพชีวิต 

             หมายความว่าในการก าหนดจุดมุง่หมายเพื่อการพฒันานัน้ เราตอ้งค านึงถงึกจิกรรม
ทีจ่ าเป็นต่อการเสรมิสรา้งคุณภาพชวีติของประชาชนดว้ย เราอาจแบ่งคุณภาพชวีติออกเป็น 2 

ระดบั ในระดบัแรกคอืคุณภาพชวีติทีจ่ าเป็นต่อความทอยูร่อดขัน้พืน้ฐานของประชาชน และใน
ระดบัทีส่อง คอืคุณภาพชวีติทีจ่ าเป็นต่อการยกระดบัชวีติความเป็นอยูใ่หส้งูขึน้ 

 ดงันัน้จงึกล่าวไดว้่า ค าว่า  “คุณภาพชวีติ” นัน้กนิความหมายกวา้งขวางเพราะ
ครอบคลุมถงึปัจจยัในการกด าเนินชวีติต่างๆ ของประชาชนทีจ่ าเป็นทัง้สองระดบั เช่น 

การศกึษา รายไดต่้อครวัเรอืน สุขภาพกายและสุขภาพจติ สุขอนามยัในหมูบ่า้น เป็นตน้ 

 การอนุรกัษ์ควบคู่กบัการใช้อรรถประโยชน์ (Conservation with 

Utilization)  
      ในการก าหนดจดุมุง่หมายเพื่อการพฒันานัน้ เราตอ้งค านึงถงึกจิกรรมทีมุ่ง่อนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาตคิวบคู่กบัการก าหนดกจิกรรมอนัชาญฉลาดทีจ่ะใชป้ระโยชน์จากมนัจากใน
การพฒันาเศรษฐกจิดว้ย การอนุรกัษ์จะเกดิขึน้ควบคู่กบัการใชอ้รรถประโยชน์สงูสุดกต่็อเมือ่ 

อตัราการ ทดแทนสอดคลอ้งกบัอตัราการใชเ้สมอ นอกจากนี้หากเราสามารถก าหนดกจิกรรมที่
เกือ้หนุนต่อการน ากลบัมาใชใ้หม่ (Recycle) หรอืการหาวสัดุอื่นทีม่ตีน้ทุนต ่ากว่า โดยใช้
เทคโนโลยทีีม่ปีระสทิธภิาพกว่า    กย็อ่มเอือ้อ านวยใหเ้กดิหลกัการขอ้นี้ในการพฒันาทอ้งถิน่
ของเรา 
 การพึง่พาตนเอง (Self-Dependency) 

             กจิกรรมทีท่ าใหชุ้มชนในทอ้งถิน่สามารถมรีายไดเ้พยีงพอต่อการหล่อเลีย้งชุมชน
ของตนเอง โดยไมแ่ขวนความอยู่รอดของตนไวก้บัแหล่งรายไดภ้ายนอก คอืจดุมุง่หมายของ
การพฒันาทีส่อดคลอ้งกบัหลกัการขอ้นี้ อยา่งไรกต็าม มไิดห้มายความว่าหลกัการขอ้นี้แฝงนยั
ของการท าใหชุ้มชนปิดตนเองจากโลกภายนอก 

      จดุเน้นของหลกัการขอ้นี้กค็อื การลดสดัส่วนของรายไดท้ีต่อ้งพึง่ภายนอกให้
น้อยลง เช่นการหนักลบัมาแสวงหารายไดจ้ากสนิคา้หตัถกรรมทีถ่อืเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถิน่ 

ซึง่สามารถใชท้รพัยากรทีม่อียูภ่ายในทอ้งถิน่เอง อกีทัง้สนิคา้นัน้กม็โีอกาสทางการตลาด
ภายในประเทศอยูอ่ย่างเพยีงพอ หากสามารถส่งสนิคา้ไปขายต่างประเทศไดก้ถ็อืเป็นรายได้
เสรมิอกีทางหนึ่ง 



      ดงันัน้การพึง่ตนเองจงึมไิดห้มายความถงึสดัส่วนของรายไดเ้ท่านัน้ แต่กนิความ
รวมไปถงึกจิกรรมทีจ่ะเอือ้อ านวยใหช้าวบา้นสามารถใชก้ระบวนการผลติเพื่อหล่อเลีย้งชวีติและ
น ามาซงึรายไดข้องตนเอง โดยใชท้รพัยากรและเทคโนโลยทีีชุ่มชนมอียูแ่ลว้และเป็นเจา้ของดว้ย 

  ค านึงถึงลูกหลาน (Next Generation)  

      การพฒันาทีย่ ัง่ยนืคอืการพฒันาทีม่ไิดค้ านึงถงึแต่เพยีงความเจรญิทีเ่กดิขึน้แก่คน
ปัจจบุนัเท่านัน้ แต่จะค านึงถงึดว้ยว่าความเจรญินัน้จะส่งผลเสยีต่อคนรุน่ต่อไปหรอืไม่ หาก
ส่งผลเสยีกจ็ะหลกีเลีย่งไมด่ าเนินการในส่วนนัน้โดยเดด็ขาด  

 

 

 
วัตถุประสงค์เพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื เทศบาลเมอืงล าพนู 

ด้านเศรษฐกิจ : 1. ด าเนินการให้ประชาชนมีรายได้เพิม่ข้ึน 

ด้านสงัคม:   2. ยกระดบัคณุภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดบัอย่างทัว่ถึง 
รวมทัง้ปลกูผงั  และ  ส่งเสริมให้ประชาชนมีคณุธรรม จริยธรรม 

ตลอดจนสร้างความตระหนักและอนุรกัษ์คณุค่าวฒันธรรม 

                    3. ด าเนินการเพือ่ให้ประชาชนมีสุขภาพอนามยัดีถ้วนหน้า 
                    4. ด าเนินการเพือ่ความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยสิ์นของ
ประชาชน รวมทัง้ 
                      ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

                    5. ด าเนินการเพือ่ให้ประชาชนมีการนันทนาการอย่างมีคณุภาพ
และเพียงพอ 

ด้านสิง่แวดล้อม:  6. จดัการด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเพือ่การพฒันาที ่
ย ัง่ยืน 

ด้านองคก์าร:   7. พฒันาประสิทธิภาพการบริหารและการจดัการอย่างต่อเนือ่ง 
                   8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชน 

หน่วยงานภาครฐั         เอกชน และอืน่ ๆ เพือ่บรรลจุดุมุ่งหมายการ
พฒันา 

                   9. ส่งเสริมและสนับสนุนหลกัการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

  ขัน้ตอนท่ี 6 การก าหนดวตัถปุระสงคก์ารพฒันาท้องถ่ิน 
      เป็นการก าหนดผลส าเรจ็ทีต่อ้งการโดยด าเนินการหลงัจากทีท่ราบภารกจิหลกัที่
ทอ้งถิน่จะตอ้งท าแลว้การวางแผนเชงิยุทธศาสตรจ์ะตอ้งก าหนดวตัถุประสงคห์รอืทศิทาง
โดยรวมของทอ้งถิน่เพื่อน าทอ้งถิน่ไปใหบ้รรลุความตอ้งการทีจ่ะเป็นในอนาคต ซึง่วตัถุประสงค์
สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 2 ส่วน คอื 1.วตัถุประสงคโ์ดยรวมของทอ้งถิน่และ 2.วตัถุประสงค์
เฉพาะส่วน/เฉพาะเรือ่ง  



               ทัง้นี้วตัถุประสงคเ์ฉพาะส่วน/เฉพาะเรือ่งต่างๆ ภายในทอ้งถิน่ เช่น เรือ่ง
การเกษตร การท่องเทีย่ว การคมนาคมขนส่ง เป็นตน้ จะตอ้งอยูภ่ายใตก้รอบของวตัถุประสงค์
โดยรวมของทอ้งถิน่ ทีจ่ะน าไปสู่เป้าหมายสุดทา้ยตามทีก่ าหนดโดยภารกจิหลกัของทอ้งถิน่ ใน
ขัน้ตอนของการวางแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันานี้การก าหนดวตัถุประสงคจ์ะเป็นการก าหนด
วตัถุประสงคโ์ดยรวมของการพฒันาทอ้งถิน่ ซึง่อาจแบ่งขัน้ตอนการก าหนดวตัถุประสงคอ์อกได ้
3 ขัน้ตอน คอื 
      ขัน้ที ่1 การวเิคราะหค์วามตอ้งการ (Need) / ปัญหา (Problem) / ขอ้จ ากดั 
(Constraint)/ ศกัยภ์าพ (Potential)/ หรอืเรยีกอยา่งง่ายๆ ว่า “ การวเิคราะห ์

NPCP ”  
      การวเิคราะห ์N หรคืวามตอ้งการ จะท าใหก้ารก าหนดวตัถุประสงคต์อบสนองต่อ
ความตอ้งการของประชาชนและกลุ่มผูเ้กีย่วขอ้งมากขึน้ 

      การวเิคราะห ์P หรอืปัญหา จะท าใหก้ารก าหนดวตัถุประสงค ์มุง่ทีจ่ะจดัการกบั
สภาพทีบ่ ัน่ทอนจดุมุง่หมายหรอืประเดน็การพฒันาทีก่ าหนดไว้ 
               การวเิคราะห ์C หรอืขอ้จ ากดัจะท าใหป้ระเมนิไดว้่าขอบเขตของวตัถุประสงคค์วร
เป็นไปสกัเพยีงใด  

       การวเิคราะห ์P หรอืศกัยภาพ เพื่อใหท้ราบว่ามทีรพัยากรหรอืปัจจยัใดทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อการจดัการกบัประเดน็เพื่อการพฒันาบา้ง ท าใหเ้ราสามารถก าหนด วตัถุประสงคท์ี่
จะช่วยเสรมิสรา้ง 
 ศกัยภาพทีม่อียูน่ัน้ได ้และจะช่วยใหเ้กดิความเขา้ใจตรงกนัในเรือ่งพืน้ฐานการพฒันาทีม่อียู่
(Baseline) ทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเดน็การพฒันานัน้ดว้ย 

ความต้องการ หมายถงึ ความคาดหวงัทีบุ่คคลทีม่ต่ีอประเดน็/จดุมุง่หมายการพฒันา 
ปัญหา    หมายถงึ สภาพการณ์อนัไมพ่ึง่ประสงค ์หรอื บนัทอนจดุมุง่หมายของการพฒันา แต่
อยูใ่นวสิยัทีจ่ะจดัการได ้ขณะที ่ข้อจ ากดั ไมอ่ยูใ่นวสิยัทีจ่ะจดัการไดใ้นอนาคตอนัใกล้ 
ศกัยภาพ    หมายถงึ ทรพัยากรและปัจจยัทีม่อียูแ่ลว้ และสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ได้ 
ขัน้ตอนที ่2 การน าเอาปัญหามาวเิคราะห ์(Problem Analysis)  
จากขัน้ตอนแรก เมือ่เราส ารวจและคน้หาปัญหาต่างๆมาไดจ้ านวนหนึ่งแลว้ เราจะน าเอาปัญหา
เหล่านัน้มาวเิคราะหเ์พื่อคน้หาสาเหตุและความสมัพนัธร์ะหว่างปัญหาต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบั
จดุมุง่หมายหรอืประเดน็การพฒันาทัง้นี้กเ็พราะในการก าหนดวตัถุประสงคก์ารพฒันาเราอาจมี
จดุมุง่เพื่อการแกไ้ขปัญหานัน้ยอ่มหมายถงึการจดัการกบัสาเหตุนอกจากนี้การเขา้ใจเกีย่วกบั
ความสมัพนัธร์ะหว่างปัญหายงัช่วยใหเ้ราสามารถคาดเดาถงึผลกระทบทีปั่ญหาหนึ่งอาจจะมต่ีอ
อกีปัญหาหนึ่งดว้ย 

ปัญหา อาจมคีวามสมัพนัธก์นัสองลกัษณ์ คอื มคีวามสมัพนัธ ์กบัไม่มคีวามสมัพนัธ ์กรณทีีม่ ี
ความสมัพนัธ ์เราอาจแบ่งออกเป็นสามแบบคอื 

 เป็นสาเหตขุองอีกปัญหาหน่ึง 



 มีสาเหตรุ่วมกนั 

 ส่งผลให้อีกปัญหาหน่ึงแปรผนัไปอย่างใดอย่างหน่ึง 
ขัน้ตอนที ่3 ทบทวนนโยบายทีม่อียูต่ลอดจนก าหนดวตัถุประสงค์ 
ในขัน้ตอนนี้ เราจะทบทวนนโยบายทีอ่ยูเ่กีย่วขอ้งกบัจุดมุง่หมายการพฒันา เนื่องจากนโยบาย
ถูกก าหนดโดยผูบ้รหิารทอ้งถิน่เพื่อใชเ้ป็นทศิทางการด าเนินงาน การทบทวน นโยบายจะท าให้
วตัถุประสงคส์อดคลอ้งกบัแนวคดิของผูบ้รหิารทอ้งถิน่มากขึน้ 

    ๏รปูแบบการเขียนวตัถปุระสงค ์

    ตวัอยา่งวตัถุประสงค ์= เพื่อ + สภาพการณ์อนัพงึประสงค์ 
    ตวัอยา่งวตัถุประสงคก์ารพฒันา 
    ตวัอยา่งวตัถุประสงคข์องแผนพฒันากรงุเทพมหานคร ฉบบัที ่6 (พ.ศ.2545-2549)                                         
    1. เพื่อสรา้งสรรคก์รงุเทพมหานครใหเ้ป็นเมอืงน่าอยูอ่ยา่งยัง่ยนืบนพืน้ฐานความสมดุลแห่ง
วถิไีทยและโลกาภวิฒัน์ 

    2. เพื่อยกระดบัคุณภาพชวีติประชาชนใหทุ้กคนไดร้บัโอกาสในการศกึษา การบรกิารสงัคม 

การประกอบอาชพีการพฒันาศกัยภาพทัง้ทางรา่งกาย จติใจ สตปัิญญา และทกัษะการประกอบ
อาชพีอยา่งถว้นหน้าและเท่าเทยีมกนั 

    3. เพื่อใหเ้กดิการบรหิารจดัการทีด่ใีนการบรหิารราชการกรงุเทพมหานครและส่งเสรมิ
กระบวนการมสี่วนรว่มของประชาชน 

    4. เพื่อสรา้งเสถยีรภาพทางการเงนิการคลงัของกรงุเทพมหานครใหม้คีวามมัง่คง มี
ทรพัยากร 
การเงนิครอบคลุมการพฒันาทุกดา้น ทัง้การพฒันาคนการพฒันาเมอืง และการพฒันาการ
บรหิาร 
ขัน้ตอนท่ี 7 การก าหนดและการบูรณาการแนวทางการพฒันาท้องถ่ิน   

เมือ่ไดด้ าเนินการก าหนดวสิยัทศัน์ ภารกจิหลกั วตัถุประสงคโ์ดยอาศยัพืน้ฐาน 

การวเิคราะห ์ SWOT แลว้ ขัน้ตอนต่อไปคอืการการก าหนดแนวทางการพฒันาทอ้งถิน่ซึง่
แนวทางการพฒันาทอ้งถิน่หมายถงึ แนวคดิหรอืวธิกีารทีแ่ยบคายอนับ่งบอกถงึลกัษณะการ
เคลื่อนตวัขององคก์รว่าจะก้าวไปสู่เป้าหมายทีต่อ้งการในอนาคตไดอ้ย่างไร อนัเป็นการตอบ
ค าถามว่า “ท้องถิน่จะไปถึงจดุหมายทีต้่องการได้อย่างไร”  

ดงันัน้ แนวทางการพฒันาทอ้งถิน่จงึเป็นกรอบชีน้ าหรอืส่วนหวักระบวนของชุด 

แผนงาน ซึง่เป็นการก าหนดวธิกีารหรอืขัน้ตอนทีท่อ้งถิน่เลอืกทีจ่ะปฏบิตั ิเพื่อใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว้ ทัง้วตัถุประสงคร์วมและวตัถุประสงคเ์ฉพาะส่วน และเมือ่ไดบ้รรลุ
วตัถุประสงคร์วมแลว้ หมายความว่ายอ่มบรรลุถงึภารกจิหลกัทีต่อ้งการดว้ย ซึง่จะเหน็ไดว้่า 
ทัง้หมดทีก่ล่าวมานัน้มคีวามส าคญัในเชงิตรรกะ (Logical Linkage) ซึง่กนัและกนัของ
กระบวนการขัน้ตอนและระดบัต่าง ๆ ของแผนพฒันาทอ้งถิน่เชงิกลยทุธ์ 



  หลงัจากทีไ่ดแ้นวทางการพฒันาทอ้งถิน่แลว้ จะตอ้งน าแนวทางทีไ่ดท้ัง้หมดมา
ท าการบูรณาการเพื่อไมใ่หเ้กดิความซ ้าซอ้นกนั การบรูณาการแนวทางการพฒันาทอ้งถิน่จะท า
ใหไ้ดย้ทุธศาสตรก์ารพฒันาทอ้งถิน่ดา้นต่าง ๆ ทีส่มบรูณ์ 

  ตวัอย่างยทุธศาสตร ์
ตวัอยา่งยทุธศาสตรข์องกรงุเทพมหานคร 
กรงุเทพมหานครควรก าหนดยทุธศาสตรก์ารพฒันาทีส่นบัสนุนและเชื่อมโยงกนั 7 ดา้น 
ดงัต่อไปนี้ 
  1. ดา้นการบรหิารและการปกครอง 
  2. ดา้นการคลงั 
  3. ดา้นทรพัยากรมนุษยแ์ละสงัคม 

  4. ดา้นการจราจร การขนส่งและสาธารณูปโภค 

  5. ดา้นผงัเมอืงและการใชท้ีด่นิ 

  6. ดา้นสิง่แวดลอ้ม 

  7. ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ตวัอย่างแนวทางการพฒันา (ยทุธศาสตรย่์อย) 
        ตวัอยา่งแนวทางการพฒันาตามยทุธศาสตรด์า้นสิง่แวดลอ้มของกรงุเทพมหานคร 

มุง่หวงัทีจ่ะใหก้รงุเทพมหานครเป็นมหานครทีน่่าอยู ่มสีิง่แวดลอ้มทีด่ ีมคีวาม 
สะอาดเป็นระเบยีบรม่รืน่ มสีภาพภมูทิศัน์ทีส่วยงาม น ้ามคีุณภาพด ีอากาศบรสิุทธิไ์มม่ี
มลภาวะ ประชาชนมสี่วนรว่มในการพทิกัษ์สิง่แวดลอ้ม โดยไดก้ าหนดยุทธศาสตรก์าร
พฒันาไวด้งันี้ 

        1. เพิม่ประสทิธภิาพในการส่งเสรมิและรกัษาสภาพแวดลอ้มทีด่ขีอง
กรงุเทพมหานคร 
        2. พฒันาระบบป้องกนัและแกไ้ขปัญหาน ้าท่วม 

        3. ลดปรมิาณและความควบมลพษิทางน ้า 
        4. ปรบัปรงุประสทิธภิาพในการจดัการมลูฝอย สิง่ปฏกิูลและของเสยีอนัตราย 
 5. ลดปรมิาณมลพษิทางอากาศ ฝุ่ นละออง และความสัน่สะเทอืน 

 6. ควบคุมการสุขาภบิาลของอาคาร สถานที ่และสถานประกอบการ 
 7. ส่งเสรมิการมสี่วนรว่มของประชาชนในการจดัการคุณภาพสิง่แวดลอ้ม   
ขัน้ตอนท่ี 8 การก าหนดเป้าหมายการพฒันาท้องถ่ิน   

  เป็นการก าหนดปรมิาณหรอืจ านวนสิง่ทีต่อ้งการใหบ้รรลุในแต่ละแนวทาง 
การพฒันา ภายในเวลาทีก่ าหนด จงึมคีวามเฉพาะเจาะจงในผลทีค่าดว่าจะไดร้บัในเชงิปรมิาณ
ตามช่วงเวลาต่าง ๆ ของกระบวนการด าเนินงาน  
  เป้าหมายทีด่คีวรมอีงคป์ระกอบ ดงันี้ 

1. เงือ่นเวลา ควรระบุว่าตอ้งการท าอะไรใหบ้รรลุผลเมือ่ไหร่ 



2. ปรมิาณ ทีต่อ้งการจะใหเ้กดิขึน้ในจ านวนเท่าไร 
3. คุณภาพ เป็นสภาพทีพ่งึปรารถนา 
4. สถานที ่เป็นการระบุถงึเขตพืน้ทีค่รอบคลุมทีต่อ้งการ 
5. มคีวามเป็นไปไดใ้นการใชท้รพัยากรทีม่อียู่จรงิ 
6. ควรเป็นขอ้ความทีแ่สดงผลลพัธท์ีจ่ะเกดิขึน้ภายหลงัโครงการสิน้สุด 
7. กรณทีีม่เีป้าหมายมากกว่าหนึ่งเป้าหมาย  ควรจดัล าดบัความส าคญัหรอื

ความเรง่ด่วนไว ้เพื่อใหเ้หน็ถงึความจ าเป็นเรง่ด่วน 
เป้าหมาย = ค ากริยา + มาตรฐานของผลการปฏิบติังานซ่ึงมีการระบุ
ปริมาณ, คณุภาพ, สถานท่ีและก าหนดเวลาไว้อย่างชดัเจน 
ตวัอย่างการก าหนดเป้าหมาย เช่น 
1. ท าใหป้ระชาชนมรีายไดจ้ากการท่องเทีย่วเพิม่ขึน้อยา่งน้อย รอ้ยละ 30 

ภายในปี 2549  
2. ลดจ านวนคนจนในเขตเทศบาลลงใหไ้ดร้อ้ยละ 50 ภายในปี 2554 
ในขัน้ตอนการก าหนดเป้าหมายน้ี องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ จะสามารถ
ก าหนดตวัชีว้ดัผลส าเรจ็ในเชงิยทุธศาสตรไ์วด้ว้ยเพื่อใชใ้นกระบวนการตดิตาม
และประเมนิผลความส าเรจ็ของแผนพฒันา 

ขัน้ตอนท่ี 9 การอนุมติัและประกาศใช้แผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา 

คณะกรรมการสนบัสนุนการวางแผนพฒันาทอ้งถิน่จะน าผลที่
ไดจ้ากขัน้ตอนที ่1-8        

มาจดัท าร่างแผนยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามเคา้
โครงท่ีก าหนด จากนั้น  จะน าร่างแผนฯ เสนอต่อคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน
เพ่ือพิจารณาและปรับปรุงก่อนน าเสนอต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เพ่ือใหผู้บ้ริหาร
ทอ้งถ่ินเสนอคณะอนุกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินระดบัอ าเภอ (ในกรณีขององคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั ใหน้ าเสนอต่อคณะกรรมการประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ิน) 

  คณะอนุกรรมการประสานแผนพฒันาทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ จะ
ท าหน้าที ่ตรวจสอบวเิคราะหแ์ละประสานแผนพฒันาขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ในเขตอ าเภอ ทัง้นี้ เพือ่ใหม้กีารประสานและ 

 



บรณูาการกนัในมติขิองพืน้ทีแ่ละมติทิางดา้นอ านาจหน้าที ่โดยจะพจิารณา
ระหวา่งองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ดว้ยกนั และระหวา่งองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่กบัหน่วยงานอืน่ในพืน้ทีด่ว้ย จากนัน้ 

คณะอนุกรรมการประสานแผนพฒันาทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอจะจดัท าความ
คดิเหน็เพือ่ประกอบการพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบรา่งแผนยทุธศาสตรก์าร
พฒันาของเทศบาลและองคก์ารบรหิารสว่นต าบลในเขตอ าเภอ แลว้น าสง่
คณะกรรมการประสานแผนพฒันาทอ้งถิน่เพือ่พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ
ต่อไป ในกรณทีีค่ณะกรรมการประสานแผนพฒันาทอ้งถิน่ไดม้อบอ านาจใน
การพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาให้
คณะอนุกรรมการประสานแผนพฒันาทอ้งถิน่ คณะอนุกรรมการฯจะพจิารณา
ใหค้วามเหน็ชอบรา่งแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาทีเ่ทศบาล เมอืงพทัยาและ
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเสนอ (ในกรณอีงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัใหเ้สนอ
รา่งแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาตอ่คณะกรรมการประสานแผนพฒันาทอ้งถิน่
พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ) แลว้สง่คนืใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่ ในกรณทีี่
คณะกรรมการประสานแผนพฒันาทอ้งถิน่ หรอืคณะ 

อนุกรรมการฯ ในกรณทีีไ่ดร้บัมอบอ านาจ ไมเ่หน็ชอบกบัรา่งแผนพฒันาฯ 
ใหจ้ดัท าค าชีแ้จง แสดง ความเหน็และเหตุผลในประเดน็ทีไ่มช่อบประกอบ
รา่งแผนพฒันาสง่คนืใหผู้บ้รหิารองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ เพือ่น าเสนอต่อ
สภาทอ้งถิน่พจิารณาอนุมตั ิแลว้ผูบ้รหิารทอ้งถิน่จะประกาศใช ้

  ในกรณทีีผู่บ้รหิารทอ้งถิน่กบัสภาทอ้งถิน่มคีวามเหน็ขดัแยง้กนั
และสภาทอ้งถิน่ไมอ่นุมตัริา่งแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา จะตอ้งสง่รา่งแผนฯ 
พรอ้มเหตุผลของแต่ละฝ่ายใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัเป็นผูว้นิิจฉยั ความเหน็
ของผูว้า่ราชการจงัหวดัถอืเป็นทีส่ ิน้สดุ ในกรณขีองเทศบาลหรอืองคก์าร
บรหิารสว่นต าบล ผูว้า่ราชการจงัหวดัอาจมอบอ านาจใหน้ายอ าเภอพจิารณา
ได ้



  ในการพจิารณาของผูว้า่ราชจงัหวดั จะพจิารณารา่งแผนของ
ผูบ้รหิารทอ้งถิน่และเหตุผลของสมาชกิสภาทอ้งถิน่ โดยตอ้งยดึถอืความเหน็
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งเป็นหลกักลา่วคอื ผูว้า่ราชการจงัหวดัจะไมก่า้ว
ลว่งไปปรบัปรงุหรอืก าหนดสิง่ใดนอกเหนือจากความเหน็ทีเ่สนอจากองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ แต่จะเป็นผูพ้จิารณาถงึเหตุผลทีถู่กตอ้งและประโยชน์
สาธารณะทีจ่ะไดร้บั ในการด าเนนิการ ผูว้า่ราชการจงัหวดัควรแต่งตัง้
คณะท างานขึน้มาพจิารณาโดยมผีูแ้ทนทีม่าจากฝ่ายต่างๆเพือ่ประโยชน์ใน
การพจิารณารา่งแผนอยา่งเป็นกลางและมปีระสทิธภิาพ 
เค้าโครงแผนยุทธศาสตร์การพฒันา 

 

 บทท่ี 1 บทน า 
  - กล่าวถงึความเป็นมาและความส าคญัในการจดัท าแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา
ทอ้งถิน่ 
 

 บทท่ี 2 สภาพทัว่ไปและข้อมลูพื้นฐานส าคญัของท้องถ่ิน 

     2.1 ขอ้มลูเกีย่วกบัทีต่ ัง้ อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร  ผลติภณัฑม์วล
รวมรายได ้การศกึษา สาธารณสุข ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิและทรพัยากรธรรมชาต ิ

เป็นตน้ 

     2.2  ขอ้มลูเกีย่วกบัศกัยภาพของทอ้งถิน่ ไดแ้ก่ โครงสรา้งและกระบวนการ
บรหิารงานบุคคล งบประมาณ และเครือ่งมอือุปกรณ์ต่าง ๆ 

     2.3  ผลการพฒันาทอ้งถิน่ในระยะทีผ่่านมา 
 

บทท่ี 3 การวิเคราะหศ์กัยภาพการพฒันาท้องถ่ิน 

 3.1 หลกัและแนวคดิในการวางแผนพฒันาทอ้งถิน่ 

                        - การพฒันาตามนโยบายของรฐับาล แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาต ิแผนพฒันาจงัหวดั และแผนพฒันาอ าเภอ 

      - การพฒันาตามนโยบายรเิริม่ของทอ้งถิน่ 

       - ผลการพฒันาในแผนพฒันาทีผ่่าน 

 3.2  ปัจจยัและสถานการณ์การเปลีย่นแปลงทีม่ผีลต่อการพฒันา 
      - ผลการวเิคราะหปั์ญหาและความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถิน่ตาม 

ประเดน็การพฒันาทอ้งถิน่ ประกอบดว้ย ขอบขา่ยและปรมิาณของปัญหา พืน้ทีเ่ป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย และการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

         -ผลการวเิคราะหศ์กัยภาพเพื่อประเมนิสถานภาพการพฒันาในปัจจบุนั
และโอกาสการพฒันาในอนาคตของทอ้งถิน่ ดว้ยเทคนิค  SWOT Analysis 



 

 บทท่ี 4 วิสยัทศัน์ ภารกิจ วตัถปุระสงค ์และเป้าหมายการพฒันาท้องถ่ิน 

  4.1 วสิยัทศัน์การพฒันาทอ้งถิน่ 

  4.2 พนัธกจิหลกัการพฒันา 
  4.3 จดุมุง่หมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
 

 บทท่ี 5 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาท้องถ่ิน 

5.1 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้น……………. 

- วตัถุประสงค ์

- เป้าหมาย 

- แนวทางการพฒันา 
5.2 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้น……………. 

- วตัถุประสงค ์

- เป้าหมาย 

- แนวทางการพฒันา 
ฯลฯ 

 

 บทท่ี 6 การน าแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาทอ้งถิน่ไปสู่การปฏบิตั ิและการตดิตาม 

ประเมนิผล  
  6.1 แนวทางการด าเนินงาน 

  6.2 ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ในการด าเนินงานตามยทุธศาสตร ์
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 4 
การจัดท าแผนพฒันาสามปี 

 

ลักษณะของแผนพฒันาสามปี 
 ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ว่า แผนพฒันาสามปี เป็นการแปลงแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา ไปสู่
การ ปฏบิตั ิโดยมหีลกัคดิทีว่่า ภายใตยุ้ทธศาสตรก์ารพฒันาหนึ่ง ๆ จะมแีนวทางการพฒันาได้
มากกว่าหนึ่ง แนวทาง และภายใตแ้นวทางการพฒันาหนึ่ง จะมโีครงการ/กจิกรรมไดม้ากกว่า
หนึ่งโครงการ/กจิกรรมทีจ่ะตอ้งน ามาด าเนินการเพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที่
ตอ้งการในแต่ละยทุธศาสตรก์ารพฒันา ซึง่จะมผีลต่อวตัถุประสงค ์เป้าหมาย จุดมุง่หมายการ
พฒันาอยา่งยัง่ยนื และวสิยัทศัน์ในทีสุ่ด  
 นอกจากนัน้ แผนพฒันาสามปี เป็นแผนทีม่คีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิกบังบประมาณรายจ่าย      
ประจ าปี  กล่าวคอื องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ใชก้ารวางแผนพฒันาเป็นเครือ่งมอืในการจดัท า       
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยน าโครงการ/ กจิกรรมจากแผนพฒันาสามปี ในปีทีจ่ะจดัท า           
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ไปจดัท างบประมาณ เพื่อให ้กระบวนการจดัท างบประมาณเป็นไป     
ดว้ยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการการมสี่วนรว่มของประชาชน  
 

 แผนภาพท่ี 2 ความเช่ือมโยงของแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันากบั
แผนพฒันาสามปี 

 
 
 
 
 
 

      ยทุธศาสตร ์                  ยทุธศาสตร ์               ยุทธศาสตร ์                    
ยทุธศาสตร ์    

 
แนวทางการพฒันา      แนวทางการพฒันา      แนวทางการพฒันา 
 
  
         โครงการ               โครงการ                 โครงการ 
       - กิจกรรมท่ี 1       - กิจกรรมท่ี 1    - กิจกรรมท่ี 1 
       - กิจกรรมท่ี 2              - กิจกรรมท่ี 2         - กิจกรรมท่ี 2 
       - กิจกรรมท่ี 3           - กิจกรรมท่ี 3 
       - กิจกรรมท่ี 4 

วิสยัทศันท์อ้งถิน่ 

จุดมุ่งหมายการ

พฒันา 

จุดมุ่งหมายการ

พฒันา 

 

จุดมุ่งหมายการ

พฒันา 

 

 



 
ดงัทีไ่ดเ้คยกล่าวมาแลว้ในบทที ่2 ถงึนิยามของแผนพฒันาสามปี ตามระเบยีบกระทรวง 

มหาดไทย ว่าดว้ยการจดัท าและประสานแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2546        
ว่า 

 

 “แผนพฒันำสำมปี” หมายถึง แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาการ อนัมีลกัษณะเป็น
การก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพฒันาท่ีจดัท าขึ้นส าหรบัปีงบประมาณแต่ละ
ปี ซ่ึงมีความต่อเน่ืองและเป็นแผนก้าวหน้า ครอบคลมุระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวน
เพ่ือปรบัปรงุเป็นประจ าทุกปี 

 

 ดงันัน้ โครงการทีบ่รรจอุยูใ่นแผนพฒันาสามปี โดยเฉพาะในแผนประจ าปีแรกของหว้ง
ระยะเวลาสามปีนัน้ควรมสีภาพความพรอ้มอย่างน้อย 2 ประการ คอื 
          1. มคีวามแน่นอนของกจิกรรมทีจ่ะด าเนินการ โดยควรมกีารประเมนิถงึความเป็นไปได้
ของ โครงการ/กจิกรรม รวมทัง้ผลประโยชน์สาธารณะทีจ่ะไดร้บัจากโครงการ/กจิกรรม 
           2. กจิกรรมทีอ่ยูใ่นแผนประจ าปีแรกของหว้งระยะเวลาสามปี ควรมคีวามพรอ้มในเรือ่ง
รปูแบบและรายละเอยีดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อใหส้ามารถก าหนดรายการในแผนพฒันาทีจ่ะ 
น าไปใชจ้ดัท า งบประมาณรายจา่ยประจ าปีไดต่้อไป 
 แผนพฒันาสามปี มีลกัษณะกว้าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. เป็นเอกสารทีแ่สดงความสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา 
2. เป็นเอกสารทีแ่สดงแนวทางการพฒันาและวตัถุประสงคข์องแนวทางการพฒันาที่

ชดัเจน และมลีกัษณะเฉพาะเจาะจงทีด่ าเนินการ 
3. เป็นเอกสารทีแ่สดงโครงการ/กจิกรรมการพฒันาทีจ่ะด าเนินการเป็นหว้งระยะเวลา

สามปี 
4. เป็นเอกสารทีจ่ะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา กบั

งบประมาณ รายจา่ยประจ าปี 
ประโยชน์ของแผนพฒันาสามปี 
 การจดัท าแผนพฒันาสามปี เป็นเครือ่งมอืทีจ่ะช่วยใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ได้
พจิารณา อย่างรอบคอบใหเ้หน็ถงึความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่าง ๆ ทีอ่าจมี
ความเชื่อมโยง และส่งผลทัง้ในเชงิสนบัสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกนั เพื่อใหอ้งคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่น ามาตดัสนิใจ ก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใชท้รพัยากรการบรหิารของทอ้งถิน่ 
อยา่งม ีประสทิธภิาพเพื่อใหเ้กดิ ประโยชน์สาธารณะสงูสุด 
 ทรพัยำกรกำรบริหำร โดยทัว่ไปประกอบดว้ย 
 เงิน ทัง้เงนิงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เอง และแหล่งงบประมาณ
ภายนอก รวมทัง้ มาตรการประหยดังบประมาณรายจา่ยดว้ย 



คน ซึง่หมายความรวมตัง้แต่ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ พนกังานขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ทุกระดบั ซึง่จะมคีวามแตกต่าง หลากหลายทัง้ดา้นความรู ้ทกัษะ และทศันคต ิซึง่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จะตอ้งน าศกัยภาพของ ก าลงัคนเหล่านัน้มาใช ้รวมทัง้ต้องพฒันา
ก าลงัคนเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการท างานใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ และถา้พจิารณาใน
ความหมายอย่างกวา้งและ อาจหมายความรวมถงึประชาชนในทอ้งถิน่ซึง่จะมสี่วนในการ 
พฒันาทอ้งถิน่ดว้ย 

 วสัดอุปุกรณ์ หมายถงึเครือ่งจกัร เครือ่งมอื รวมทัง้อาคารสถานทีท่ีจ่ะสามารถ
น ามาใชใ้นการบรหิาร  จดัการทอ้งถิน่ใหเ้กดิการพฒันาสงูสุด โดยมกีารและพฒันาวสัดุอุปกรณ์ 
ใหม้คีวามทนัสมยัเพื่อรองรบัความก้าวหน้าของ 
สงัคมโดยส่วนรวมไดอ้ย่างเท่าทนั และใชว้สัดุอุปกรณ์ดงักล่าวอยา่งเตม็ศกัยภาพ  

 กำรบริหำรจดักำร เป็นสิง่ทีจ่ะช่วยขบัเคลื่อนทรพัยากรทัง้สามประการขา้งตน้ให้
เป็นไปอย่างม ี      ประสทิธภิาพ   และมสีภาพการพฒันาอย่างยัง่ยนื การบรหิารจดัการเป็นทัง้
ศาสตรแ์ละศลิป์ทีต่อ้งศกึษาและน าไปปฏบิตัอิยา่งต่อเนื่อง 

แผนภาพท่ี 3  วงรอบการจดัท าแผนยทุธศาสตร ์และแผนพฒันาสามปี 
                                                    ปี 
พ.ศ. 
ประเภทแผนพฒันา 

พ.ศ. 25…. 
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา (2550-2554) 
1) เตรยีมการจดัท าแผน 
2) ใชบ้งัคบั 

            

แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา (2555-2559) 
3) เตรยีมการจดัท าแผน 
4) ใชบ้งัคบั 

            

แผนพฒันาสามปี  
1) 2548 – 2550 
2) 2549 – 2551  
3) 2550 – 2552 
4) 2551 – 2553 
5) 2552 – 2554 
6) 2553 – 2555 
7) 2554 – 2556 
8) 2555 – 2557 
9) 2556 – 2558 
10) 2557 – 2559 
                 ฯลฯ 
หมายเหตุ มกีารทบทวนและขยายแผนทุกปี 
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ข้ันตอนการจัดท าแผนพฒันาสามปี 



 หลงัจากทีไ่ดม้กีารก าหนดยุทธศาสตรก์ารพฒันาและแนวทางการพฒันาในแผน
ยทุธศาสตรแ์ลว้ กจ็ะตอ้งถงึขัน้ตอนในการแปลงสู่การปฏบิตัโิดยการจดัท าแผนพฒันาสามปี ซึง่
ไดก้ าหนดขัน้ตอนการ จดัท าเป็นแนวทางใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่น าไปด าเนินการ 7 
ขัน้ตอน ดงันี้ 
ขัน้ตอนท่ี 1 การเตรียมการจดัท าแผน 
           1. หน่วยงานทีร่บัผดิชอบการจดัท าแผนพฒันาควรเขา้พบผูบ้รหิารทอ้งถิน่ เพื่อชีแ้จง
วตัถุประสงค ์ ความส าคญัและความจ าเป็นในการจดัท าแผนพฒันาสามปี ตลอดจนเพื่อให้
ผูบ้รหิารทราบ  ถงึภารกจิทีจ่ะตอ้งด าเนินการต่อไป และด าเนินการเสนอโครงการจดัท า 
แผนพฒันาสามปี หว้งปี    พ.ศ. …. ถงึ ….    ผ่านปลดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ใหผู้บ้รหิาร
ทอ้งถิน่อนุมตั ิโครงการดงักล่าว จะเป็นการก าหนด ทรพัยากรในการจดัท าแผนพฒันาสามปี 
และก าหนดปฏทินิการท างานไวอ้ยา่ง ชดัเจน  (ตวัอยา่งโครงการในภาคผนวก)  

2. หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ แจง้โครงการทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหผู้ท้ ีเ่กีย่วขอ้งทราบ ไดแ้ก่คณะ 
กรรมการพฒันาทอ้งถิน่ คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ หน่วยงานภายใน
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ และประชาคม 
ขัน้ตอนท่ี 2 การคดัเลือกยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันา 

1. ในขัน้ตอนนี้ คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันา จะสรปุ
ยทุธศาสตรก์าร 

พฒันาและ แนวทางการพฒันาจากแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา พรอ้มทัง้
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง ปัญหาความตอ้งการ ของทอ้งถิน่ รวมทัง้สรปุยทุธศาสตร์
การพฒันาของจงัหวดั/อ าเภอ และนโยบายของผูบ้รหิารทอ้งถิน่ เพือ่น าเสนอ
ต่อคณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่   

2. คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่ จดัการประชุมรว่มระหว่างคณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่  
ประชาคมทอ้งถิน่และส่วนราชการทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อรว่มกนัพจิารณา โดยในการจดัท าแผนพฒันา
สามปี ในครัง้แรก ใหเ้วทกีารประชุมรว่มกนัดงักล่าว คดัเลอืกยทุธศาสตรก์ารพฒันา แนว
ทางการพฒันาทีส่มควรน ามาใชเ้ป็นแนวทางการจดัท าแผนพฒันาสามปี เพื่อเป็นกรอบในการ
พจิารณาจดัท าโครงการ /กจิกรรมในแผนพฒันาสามปีต่อไป   

      แต่ส าหรบัการจดัท าแผนพฒันาสามปีครัง้ต่อไป (เมือ่ครบรอบหนึ่งปี) ใหเ้วทกีาร
ประชุมรว่ม พจิารณาทบทวนดวู่า จากยทุธศาสตร ์แนวทางการพฒันาทีไ่ดค้ดัเลอืกและ และ
โครงการ/กจิกรรมทีก่ าหนดไว ้ยงัมคีวามเหมาะสมหรอืไม่ซึง่ในขัน้ตอนนี้ ในการจดัท า
แผนพฒันาสามปีในปีต่อไป  จะสามารถคดัเลอืกยทุธศาสตรก์ารพฒันา แนวทางการพฒันาทีจ่ะ
น ามาใชเ้ป็นกรอบการจดัท าแผนพฒันาสามปีกไ็ด ้รวมทัง้ก าหนดโครงการ /กจิกรรม ทีจ่ะ
เพิม่เตมิหรอืตดัทอนลงได้ 

3. เมือ่ไดแ้นวทางการพฒันาแลว้ เวทกีารประชุมรว่มพจิารณาว่าจะมโีครงการ/ 



กจิกรรมอะไรบา้งทีต่อ้งด าเนินการเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของแนวทางการ
พฒันาทีค่ดัเลอืกมา ใชเ้ป็นกรอบในการพฒันา  

4. โครงการ/กจิกรรมทีพ่จิารณาก าหนดอาจมเีป็นจ านวนมาก ดงันัน้ ในขัน้ตอนนี้ 
จะตอ้งมกีารด าเนินการ ดงันี้ 

(1) พจิารณาความเกีย่วเนื่องกนัระหว่างยุทธศาสตรห์รอืระหว่างแนวทางการ 
พฒันา เช่นใน”ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการพฒันาเศรษฐกจิฐานราก” ไดก้ าหนด”แนวทางการ
พฒันาสนิคา้หนึง่ต าบล หนึง่ผลติภณัฑิ์” โดยเวทกีารประชุมรว่มไดก้ าหนด  “โครงการพฒันา
ดา้นการตลาดฯ” ซึง่อาจจะมคีวาม สมัพนัธก์บั “ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการท่องเทีย่ว” ซึง่ได้
ก าหนด “แนวทาง การพฒันาสถานทีท่่องเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร ์ศลิปะ วฒันธรรม”  โดยได้
ก าหนด “โครงการปรบัปรงุ สถานทีป่ระวตัศิาสตรป์ราสาทเก่า”  หากพจิารณาแลว้ จะเหน็ไดว้่า
โครงการทัง้สองทีม่าจาก ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคนละยุทธศาสตรก์นั แต่มคีวามเชื่อมโยงและ
สนบัสนุนกนัไดใ้นเชงิการเสรมิสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ประชาชนโดยการน าน าผลติภณัฑม์าขายให้
นกัท่องเทีย่ว ซึง่หากก าหนดในแผนพฒันาสามปีแลว้   จะตอ้งก าหนดหว้งเวลาการด าเนินงานที่
สอดรบักนั  
  (2) ใหพ้จิารณาน าโครงการ/กจิกรรม จากแผนชุมชนทีเ่กนิขดีความสามารถใน
การด าเนินการของชุมชนทีส่อดคลอ้งกบัยทุธศาสตรก์ารพฒันาในแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันามา
ประกอบการจดัท าแผนพฒันาสามปี 

(3) มกีารจดัล าดบัความส าคญัของโครงการ/กจิกรรม เพื่อทีจ่ะบรรจลุงใน 
แผนพฒันาสามปีไดอ้ยา่งเหมาะสม และ นอกจากนัน้ ยงัเป็นการจดัล าดบัโครงการไวเ้พื่อท า
แผนพฒันาสามปี ในช่วงถดัไปดว้ย เนื่องจาก ในการด าเนินการเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์อง
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา อาจจะ ตอ้งใชเ้วลาต่อเนื่องนานกว่าสามปี ดงันัน้ องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่จงึจ าเป็นตอ้งพจิารณาแนวทาง การจดัท าโครงการ/กจิกรรมทีต่่อเนื่องไปในระยะยาว
ดว้ย ซึง่อาจจะยงัไมส่ามารถระบุไวใ้นช่วงสามปี ของการจดัท าแผนพฒันาสามปีได ้ เช่น 
โครงการจดัการขยะมลูฝอย อาจมกีจิกรรมหลากหลาย ทีต่อ้งด าเนินการต่อเนื่อง ดงันี้ 
 

โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 
2548 2549 2550 2551 2552 

โครงการจดัการขยะมลูฝอย 
1) การศกึษาความเป็นไปได้ 
2) การจดัซือ้ทีด่นิ 
3) การก่อสรา้งสถานีขนถ่าย 
4) การก่อสรา้งสถานทีก่ าจดัขยะ 
5) การซือ้เครือ่งจกัรกลหนกั 
6) การซือ้รถบรรทุกขยะ 

 
 
 

    



7) การซือ้ถงัขยะ 
8) การว่าจา้งเอกชนด าเนินการเกบ็ ขนขยะ 

(4) เนื่องจากกจิกรรมทีจ่ะตอ้งด าเนินการมคีวามหลากหลาย ดงันัน้ ในขัน้ของ 
การ พจิารณาก าหนดกจิกรรม องคก์รปกครองจะตอ้งค านึงถงึสิง่ต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้ 

งบประมาณรายรบั รายจา่ยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
ทรพัยากรการบรหิารอื่น ๆ ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
ภาคกีารพฒันาทีส่ามารถเขา้มารว่มด าเนนิการ หรอืมภีารกจิรบัผดิชอบ    
     การด าเนินการในเรือ่งนัน้ ๆ  

เมือ่พจิารณาดา้นต่างๆ ดงักล่าว แลว้จะตอ้งแยกประเภทของโครงการออกอยา่งน้อยสาม
ประเภท คอื 
  โครงการทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ด าเนินการเอง กล่าวคอืมขีดี
ความสามารถ ทัง้ทางดา้นก าลงัเงนิ ก าลงัคน วสัดุอุปกรณ์ และความรูท้างดา้นการบรหิาร
จดัการทีจ่ะด าเนินการไดเ้อง 

โครงการทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อุดหนุนใหห้น่วยงานอื่นด าเนินการ
เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพในการด าเนินงาน เนื่องจากเป็นงานทีอ่ยูใ่นอ านาจหน้าที ่แต่
องคก์รปกครองส่วน  

  ทอ้งถิน่ไมส่ามารถหรอืไม่ประสงคจ์ะด าเนินการ จงึมอบใหห้น่วยงานอื่นด าเนินการแทนโดยการ
ตัง้งบประมาณเป็นเงนิอุดหนุนใหต้ามระเบยีบวธิกีารของทางราชการ 
   โครงการทีข่อรบัการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ทัง้ราชการบรหิาร
สว่นกลาง ส่วนภูมภิาค รฐัวสิาหกจิ หน่วยงานอื่น และภาคเอกชนอนัเน่ืองมาจากเป็นโครงการ
ขนาดใหญ่ หรอืเป็นโครงการทีห่น่วยงานดงักล่าวเป็นหน่วยปฏบิตัแิละมหีน้าทีจ่ดับรกิาร
สาธารณะดงักล่าวอยูแ่ลว้ ทัง้นี้รวมถงึโครงการเงนิอุดหนุนเฉพาะกจิ (ซึง่มกีรอบในการพจิารณา
จดัสรรเงนิอุดหนุนอยูแ่ลว้โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีจ่ะเสนอขอรบัการสนบัสนุนตอ้งอยู่
ในเงือ่นไขของการขอรบัเงนิ อุดหนุนเฉพาะกจิดงักล่าว)  
ขัน้ตอนท่ี 3  การเกบ็รวบรวมข้อมลูและการวิเคราะหข้์อมลู 

1. การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
               คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ ด าเนินการส ารวจและเกบ็
รวบรวมขอ้มลูทีจ่ าเป็นต่อการจดัท าแผนพฒันาสามปี ซึง่นอกจากจะตอ้งเกบ็รวบรวมขอ้มลู
พืน้ฐานทัว่ไปแลว้ ยงัจะตอ้งวเิคราะหว์่ายทุธศาสตรก์ารพฒันา แนวทางการพฒันาทีเ่ลอืก 
ตอ้งการขอ้มลูประเภทใดเป็นพเิศษ ตอ้งการขอ้มลูของหว้งเวลาใด และจะเกบ็ขอ้มลูจากแหล่ง
ใด เพื่อเป็นขอ้มลูทีจ่ะน ามาวเิคราะห์แนวทางการพฒันา โครงการ/กจิกรรม ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
โดยในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจะตอ้งเกบ็ขอ้มลูทัง้ขอ้มลูภายในองคก์รและขอ้มลูภายนอก เพื่อ
สามารถน ามาวเิคราะห ์SWOT (การวเิคราะหจ์ดุแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) ได ้

2. การวิเคราะหข้์อมลู   ประกอบดว้ย 4 กจิกรรมหลกั คอื 



การประเมนิผลการพฒันาทีผ่่านมา 
การคดัเลอืกยทุธศาสตรก์ารพฒันา 
การจดัล าดบัความส าคญัของแนวทางการพฒันา 
การตดัสนิใจเลอืกแนวทางการพฒันาในหว้งสามปี 

โดยมรีายละเอยีดในแต่ละกจิกรรม ดงันี้ 
1. การประเมนิผลการพฒันาทีผ่่านมา 

คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ สรุปผลการพฒันาทีผ่่านมา
และน าเสนอทีป่ระชุมซึง่ประกอบดว้ยคณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ่น ประชาคมทอ้งถิน่และ
หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อประเมนิผลการพฒันาทอ้งถิน่ในรอบปีทีผ่่านมาโดยประเมนิทัง้ในเชงิ
ปรมิาณและในเชงิคุณภาพ (ส าหรบัองคก์ารบรหิารส่วนต าบล ควรจดัใหม้กีารประชุมประชาคม
หมูบ่า้นดว้ย) 

1. การคดัเลอืกยทุธศาสตรก์ารพฒันา 
หลงัจากการประเมนิผลการพฒันาในรอบปีที่ผ่านมาแลว้ใหท้ีป่ระชุมตามขอ้รว่มกนั

คดัเลอืกยทุธศาสตรก์ารพฒันาในแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา รวมทัง้สอดคลอ้งกบัปัญหาความ
ตอ้งการของประชาคม/ชุมชนในหว้งระยะเวลาสามปี (ในกรณดีงักล่าวอาจคดัเลอืกทุก
ยทุธศาสตร ์
การพฒันามาเป็นกรอบในการจดัท าแผนพฒันาสามปีกไ็ด)้ 

ในกรณทีีเ่หน็ว่ามยีทุธศาสตรก์ารพฒันาใดทีย่งัไมม่ไิดก้ าหนดไวใ้นแผนยุทธศาสตร์
การพฒันา แต่มคีวามจ าเป็นเรง่ด่วนทีจ่ะตอ้งก าหนดขึน้ใหม ่กอ็าจก าหนดขึน้ได ้แต่ทัง้นี้ตอ้ง
แสดงใหเ้หน็ถงึเหตุผลและวตัถุประสงคท์ีม่คีวามสอดคลอ้งกบัจดุมุ่งหมายของการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
และวสิยัทศัน์การพฒันาทอ้งถิน่  (และน าไปปรบัแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาต่อไป) 
 3.  การจดัล าดบัความส าคญัของแนวทางการพฒันา 
               ภายใตย้ทุธศาสตร ์จะมแีนวทางการพฒันาทีห่ลากหลาย ซึง่ลว้นแลว้แต่มคีวาม
จ าเป็นในการด าเนินการเพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์องยทุธศาสตรก์ารพฒันาทัง้สิน้ แต่มี
ความส าคญัความจ าเป็นเรง่ด่วนมากน้อยแตกต่างกนั  ทีป่ระชุมตามขอ้ 1 จะตอ้งร่วมกนัจดั
เรยีงล าดบัความส าคญัของแนวทางการพฒันา  การจดัล าดบัความส าคญัดงักล่าว ไมไ่ด้
หมายความว่าแนวทางการพฒันาทีถู่กจดัล าดบัความส าคญัอยูใ่นล าดบัหลงั ๆ จะไมต่อ้งน ามา
ปฏบิตั ิเพราะการทีจ่ะก าหนดแนวทางการพฒันาทุกแนวทาง ไดร้บัการพจิารณาแลว้ว่าตอ้ง
ด าเนินการ แต่ในหว้งระยะเวลาสามปีของแผนพฒันาสามปีนัน้อาจมแีนวทางทีจ่ าเป็นตอ้งน ามา
เน้นการปฏบิตั ิ 
     วธิกีารจดัล าดบัความส าคญั มหีลายวธิ ีตัง้แต่วธิงีา่ย ๆ คอื ประชุมตกลงกนั หรอื
อาจใชว้ธิกีารลงคะแนนคดัเลอืกโดยใชบ้ตัรลงคะแนน เพื่อน ามารวมคะแนนและจดัล าดบั วธิกีาร
จดัล าดบัความส าคญัทีเ่ป็นวทิยาศาสตรอ์าจใชว้ธิ ีRating Scale หรอืวธิ ีStrategic Issues 



Graph หรอืวธิอีื่น ๆ ซึง่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่แต่ละแห่งสามารถเลอืกวธิกีารปฏบิตัไิดต้าม
ความเหมาะสม 

4.  การตดัสนิใจเลอืกแนวทางการพฒันาในหว้งสามปี 
     หลงัจากจดัล าดบัแนวทางการพฒันาแลว้ ทีป่ระชุมจะตดัสนิใจว่าจะน าแนวทาง 

การพฒันาเหล่านัน้มาด าเนินการ แต่ในการตดัสนิใจเลอืกนัน้ ควรจะไดว้เิคราะหถ์งึความเป็นไป
ไดใ้นทางปฏบิตั ิเพราะในการจดัล าดบัความส าคญัอาจใชก้ารตดัสนิใจของแต่ละบุคคลเป็นหลกั 
ดงันัน้เพื่อทบทวนและยนืยนัการจดัล าดบัว่ามคีวามเป็นไปไดใ้นทางปฏบิตัจิรงิหรอืไม ่จงึควรน า
แนวทางการพฒันามาท าการวเิคราะหจ์ดุแขง็ จดุอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 
อกีครัง้ 
ขัน้ตอนท่ี 4 การก าหนดวตัถปุระสงคข์องแนวทางการพฒันา 

1. หลงัจากไดแ้นวทางการพฒันาในช่วงสามปีแลว้  ใหท้ีป่ระชุมรว่มกนัพจิารณา 
คดัเลอืกวตัถุประสงคข์องยทุธศาสตรก์ารพฒันา มาจดัท าเป็นวตัถุประสงคข์องแนวทางการ
พฒันา โดยพจิารณาคดัเลอืกวตัถุประสงคข์องยทุธศาสตรก์ารพฒันาจากแผนยทุธศาสตรก์าร
พฒันา ทีส่อดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาในช่วงสามปี โดยน าวตัถุประสงคด์งักล่าวมาจดัท า
เป็นวตัถุประสงคข์องแนวทางการพฒันาในช่วงสามปี 

ตวัอยำ่ง  วตัถปุระสงคข์องแนวทำงกำรพฒันำด้ำนเศรษฐกิจ 
1. เพือ่ส่งเสริมกำรจดัตัง้กลุ่มอำชีพ 
2. เพือ่ส่งเสริมให้ประชำชนมีรำยได้เสริม 
บางครัง้ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อาจก าหนดวตัถุประสงคข์องแนวทางการพฒันา 

ตัง้แต่ ขัน้ตอนการจดัท าแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาทอ้งถิน่แลว้ แต่อาจน ามาปรบัใหช้ดัเจนและ
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในช่วงสามปี 
 2. ในขัน้ตอนนี้ ทีป่ระชุมจะรว่มกนัพจิารณาก าหนดโครงการ/กจิกรรมการพฒันาที่
จะตอ้งด าเนินการตามแนวทางทีค่ดัเลอืก และโดยทีก่จิกรรมทีจ่ะด าเนินการยอ่มมคีวาม
หลากหลาย ซึง่ทีป่ระชุมจะตอ้งพจิารณาในประเดน็ดงัต่อไปนี้ดว้ยคอื 

(1) พจิารณากจิกรรมทีต่อ้งด าเนินการเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องแนวทางการพฒันา 
ทีก่ าหนดอยา่งรอบคอบ เพื่อใหไ้ดโ้ครงการ/กจิกรรมทีค่รบถว้น ซึง่อาจจะมทีัง้โครงการ/กจิกรรม
ทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ด าเนินการเอง โครงการ/กจิกรรมทีร่ว่มด าเนินการกบัหน่วยงาน
อื่น หรอืโครงการ/กจิกรรมทีห่น่วยงานอื่นเป็นผูด้ าเนินการ 

(2) พจิารณาจดัล าดบัความส าคญัของโครงการ/กจิกรรม ควรพจิารณาทัง้ภายใต้ 
แนวทางเดยีวกนัและระหว่างแนวทางการพฒันา 

(3) พจิารณาถงึความเชื่อมโยงของกจิกรรมทัง้ในด้ำนกระบวนกำรกำรด ำเนินงำน 
 และในด้ำนของผลกำรด ำเนินกำร เพื่อบรรจกุจิกรรมลงในปีต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

(4) พจิารณาคดัเลอืกโครงการ/กจิกรรม  
 จากความจ าเป็นเรง่ด่วน .א
 ขดีความสามารถทางทรพัยากรการบรหิารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ .ב



 ความเชื่อมโยงของกจิกรรม และระยะเวลาทีจ่ะด าเนินการ .ג
ขัน้ตอนท่ี 5 การจดัท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพฒันา 
       คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่พจิารณาคดัเลอืกโครงการที่
สอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาในช่วงสามปี มาจดัท ารายละเอยีดโครงการ ในดา้นเป้าหมาย 
ผลผลติ ผลลพัธ ์งบประมาณ ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ และตวัชีว้ดัความส าเรจ็ โดยเน้น
การศกึษารายละเอยีดของกจิกรรมทีจ่ะด าเนินการในปีแรกของแผนพฒันาสามปี เพื่อใหส้ามารถ
น าไปจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปีไดต่้อไป 
ขัน้ตอนท่ี 6 การจดัท าร่างแผนพฒันาสามปี 
         1. คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ จดัท าร่างแผนพฒันา
สามปี โดยมเีคา้โครงประกอบดว้ย 7 ส่วน ดงันี้ 
    ส่วนที ่1 บทน า 
    ส่วนที ่2 สภาพทัว่ไปและขอ้มลูพืน้ฐานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
    ส่วนที ่3 ผลการพฒันาทอ้งถิน่ในปีทีผ่่านมา  
    ส่วนที ่4 สรปุยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันา 
    ส่วนที ่5 ยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันาในช่วงสามปี 
     
 

  ส่วนที ่6 บญัชโีครงการ/กจิกรรม 
    ส่วนที ่7 การตดิตามและประเมนิผลการน าแผนพฒันาสามปีไปปฏบิตัิ 
        2. คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ จดัเวทปีระชาคม ซึง่
ประกอบดว้ยคณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่ ประชาคมทอ้งถิน่ และหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อ
เสนอรา่งแผนพฒันาสามปีและรบัฟังความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ แลว้น าไปปรบัปรงุแผนพฒันา
สามปีใหส้มบูรณ์ต่อไป 
                  3. คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่น ารา่งแผนพฒันาสามปี
ทีป่รบัปรุงแลว้เสนอคณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่เพื่อพจิารณา 
ขัน้ตอนท่ี 7 การอนุมติัและประกาศใช้แผนพฒันาสามปี 

1. คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่เสนอร่างแผนพฒันาสามปีทีผ่่านการพจิารณา 
ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่เสนอคณะกรรมการประสานแผนพฒันาทอ้งถิน่หรอืเสนอคณะอนุกรรมการ
ประสานแผนพฒันาทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอในกรณทีีม่กีารมอบอ านาจ เพื่อพจิารณาใหค้วาม
เหน็ชอบ 

2. ผูบ้รหิารทอ้งถิน่น ารา่งแผนพฒันาสามปีทีผ่่านความเหน็ชอบจาก 
   คณะกรรมการประสานแผนพฒันาทอ้งถิน่หรอืคณะอนุกรรมการประสานแผนพฒันาทอ้งถิน่
ระดบัอ าเภอในกรณทีีม่กีารมอบอ านาจ เสนอขอรบัอนุมตัจิากสภาทอ้งถิน่ 

3. เมือ่สภาทอ้งถิน่พจิารณาอนุมตัแิผนพฒันาสามปีแลว้ สภาทอ้งถิน่จะส่ง 



ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่ประกาศใชแ้ผนพฒันาสามปีและน าไปปฏบิตั ิรวมทัง้แจง้สภาทอ้งถิน่ 
คณะกรรมการพฒันาจงัหวดั คณะกรรมการพฒันาอ าเภอ คณะกรรมการประสานแผนพฒันา
ทอ้งถิน่ คณะอนุกรรมการประสานแผนพฒันาทอ้งถิน่  และหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมทัง้
ประกาศใหป้ระชาชนและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบโดยทัว่กนั 

 
เค้าโครงแผนพฒันาสามปี 

ส่วนท่ี 1 บทน า 
 วตัถปุระสงค ์ เพื่อใหท้ราบถงึลกัษณะของแผน วตัถุประสงค ์ขัน้ตอนในการด าเนินการ  
และประโยชน์ของการจดัท าแผนพฒันาสามปี 
 องคป์ระกอบ ประกอบดว้ยลกัษณะของแผน วตัถุประสงค ์  ขัน้ตอนในการจดัท า
แผนพฒันาสามปี และประโยชน์ของการจดัท าแผนพฒันาสามปี โดยน าเสนอ ดงันี้ 

1.1 ลกัษณะของแผนพฒันาสามปี 
1.2 วตัถปุระสงคข์องการจดัท าแผนพฒันาสามปี 
1.3 ขัน้ตอนในการจดัท าแผนพฒันาสามปี 
1.4 ประโยชน์ของการจดัท าแผนพฒันาสามปี 

ท่ีมาของเน้ือหา คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ เป็นผูด้ าเนินการจดัท า 
ส่วนท่ี 2 สภาพทัว่ไปและข้อมลูพื้นฐานขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 วตัถปุระสงค ์เพื่อใหท้ราบถงึสภาพโดยทัว่ๆ ไป ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้ 
 องคป์ระกอบ ประกอบดว้ยสภาพทัว่ไป ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน (ระบบบรกิาร
สาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐาน) ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ดา้นเศรษฐกจิ ดา้นสงัคม 
และดา้นการเมอืง การบรหิาร โดยหากขอ้มลูเชงิสถติใิดทีจ่ะท าใหเ้หน็แนวโน้มของการพฒันาได ้
อาจท าในรปูแบบการเปรยีบเทยีบขอ้มลู เช่น การแยกแยะประชากรตามขอ้มลูเพศและช่วงชัน้
อาย ุการเปรยีบเทยีบประชากรยอ้นหลงั การเปรยีบเทยีบรายรบัรายจ่ายยอ้นหลงั การ
เปรยีบเทยีบขอ้มลูทางดา้นการศกึษา ดา้นการสาธารณสุขยอ้นหลงั 

ส่วนท่ี 3 ผลการพฒันาท้องถ่ินในปีท่ีผา่นมา 
 วตัถปุระสงค ์เพื่อใหท้ราบถงึผลการพฒันาทีผ่่านมาว่าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ได้
น าโครงการไปปฏบิตัมิากน้อยเพยีงใด และบรรลุวตัถุประสงคก์ารพฒันาหรอืไม่ 
 องคป์ระกอบ ประกอบดว้ย  
            1. การประเมนิผลการน าแผนพฒันาไปปฏบิตัใินเชงิปรมิาณ 
   2. การประเมนิประสทิธผิลของแผนพฒันาในเชงิคุณภาพ 
ท่ีมาของเน้ือหา ไดจ้ากขัน้ตอนการจดัท าแผนพฒันาสามปี ในขัน้ตอนที ่3 



ส่วนท่ี 4 สรปุยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันา 
 วตัถปุระสงค ์เพื่อใหท้ราบถงึภาพรวมการพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้
ในอนาคต และสามารถน ามาตรวจสอบแผนพฒันาสามปีว่ามคีวามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
การพฒันาทอ้งถิน่เพยีงใดหรอืมจีุดเน้นไปในทศิทางใด  
 องคป์ระกอบ ประกอบดว้ยวสิยัทศัน์ ยทุธศาสตรก์ารพฒันา แนวทางการพฒันาจาก
แผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา รวมทัง้นโยบายการพฒันาจงัหวดั นโยบายการพฒันาอ าเภอ และ
นโยบายการพฒันาของผูบ้รหิาร โดยน าเสนอ ดงันี้ 
 4.1 วิสยัทศัน์การพฒันา 
 4.2 ยทุธศาสตรก์ารพฒันา (จากแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาทอ้งถิน่) 
 4.3 แนวทางการพฒันาท้องถ่ิน (จากแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาทอ้งถิน่) 
 4.4 นโยบายการพฒันาจงัหวดั (ถ้ามี) 

 4.5 นโยบายการพฒันาอ าเภอ (ถา้ม)ี 
 4.6 นโยบายการพฒันาของผูบ้ริหารท้องถ่ิน 
ท่ีมาของเน้ือหา คดัลอกยทุธศาสตรก์ารพฒันา และแนวทางการพฒันาทอ้งถิน่จากแผน
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา และประสานกบัส านกังานจงัหวดั ส านกังานอ าเภอ และฝ่ายบรหิารเพื่อ
รบัทราบนโยบายการพฒันาทอ้งถิน่ 
 
 

ส่วนท่ี 5 ยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันาในช่วงสามปี 
 วตัถปุระสงค ์เพื่อใหท้ราบถงึยทุธศาสตรใ์นการพฒันาว่ามยีุทธศาสตรใ์ดบา้ง เพื่อ
น ามาจดัท าแนวทางการพฒันาใหส้อดคลอ้งกนั 
 องคป์ระกอบ ประกอบดว้ย ยทุธศาสตรก์ารพฒันาทีไ่ดเ้รยีงล าดบัก่อน-หลงั และ
แนวทางการพฒันาทีส่อดคลอ้งกนัและตอบสนองต่อยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันาของ
ทอ้งถิน่ทีก่ าหนดไว ้โดยน าเสนอ ดงันี้ 
 5.1 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาในช่วงสามปี โดยเรยีงล าดบัก่อน-หลงั 
 5.2 แนวทางการพฒันาทอ้งถิน่ 
ท่ีมาของเน้ือหา ไดจ้ากขัน้ตอนการจดัท าแผนพฒันาสามปี ในขัน้ตอนที ่3 

ส่วนท่ี 6 บญัชีโครงการ/กิจกรรม 
 วตัถปุระสงค ์เพื่อใหท้ราบถงึวตัถุประสงคข์องแนวทางการพฒันา และรายละเอยีด
โครงการกจิกรรมการพฒันา 
 องคป์ระกอบ ประกอบดว้ย 
 6.1 วตัถุประสงคก์ารพฒันาในแต่ละแนวทางการพฒันา 
 6.2 เป้าหมายของแนวทางการพฒันาทัง้เชงิปรมิาณและคุณภาพ 



 6.3 รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ท่ีมาของเน้ือหา  ไดจ้ากขัน้ตอนการจดัท าแผนพฒันาสามปี ในขัน้ตอนที ่5 (ตวัอยา่งบญัชี
โครงการตามภาคผนวก) 
 ส่วนท่ี 7 การติดตามและประเมินผลการน าแผนพฒันาสามปีไปปฏิบติั 
 วตัถปุระสงค ์เพื่อใหท้ราบถงึแนวทางและกลไกในการตดิตามและประเมนิผลการ
ด าเนินงานตามแผนพฒันาสามปีอนัจะเป็นประโยชน์ต่อการจดัท าแผนพฒันาสามปีในปีต่อๆ ไป 
และเป็นการสรา้งแนวทางการมสี่วนรว่มในทอ้งถิน่ 
 องคป์ระกอบ ประกอบดว้ย การตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาสามปี โดยน าเสนอ 
ดงันี้ 

7.1 องคก์รรบัผดิชอบในการตดิตามและประเมนิผล ซึง่ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย         
ว่าดว้ยการจดัท าและประสานแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2546 ก าหนดให้
มคีณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่  ซึง่คณะกรรมการฯอาจแต่งตัง้
คณะท างานขึน้ช่วยในการตดิตาม และการประเมนิผลไดต้ามความเหมาะสม ซึง่ควรแสดงไวใ้น
เอกสารแผนพฒันาเพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานทีช่ดัเจนและต่อเนื่อง 

7.2 การก าหนดวธิกีารตดิตามและประเมนิผล เป็นการแสดงถงึวธิกีารตดิตามและ 
ประเมนิผลโครงการ โดยการก าหนดรปูแบบทีจ่ะใชใ้นการตดิตามและประเมนิผลเพื่อตรวจสอบ
ว่าการด าเนินกจิกรรมตามโครงการ อยู่ภายใตร้ะยะเวลา และงบประมาณทีก่ าหนดไวห้รอืไม ่
และผลของการด าเนิน 
โครงการ บรรลุวตัถุประสงคท์ีไ่ดว้างไวห้รอืไม ่ทัง้นี้ การติดตามเป็นการตรวจสอบในระหว่าง
การด าเนิน   กจิกรรมตามโครงการ ในขณะทีก่ารประเมินผลเป็นการตรวจสอบผลทีเ่กดิขึน้จรงิ
เมือ่ด าเนินโครงการแลว้เสรจ็เปรยีบเทยีบกบัวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้ 
         7.3  การก าหนดหว้งเวลา ในการตดิตามและประเมนิผล คณะกรรมการตดิตามและ
ประเมนิผลก าหนดหว้งเวลาในการตดิตามประเมนิผลโครงการโดยค านึงถงึความเหมาะสมของ
แต่ละโครงการ ทัง้นี้ควรก าหนดหว้งเวลาในการตดิตามและประเมนิผลอย่างน้อยโครงการละ 1 
ครัง้ และประเมนิผลโครงการในภาพรวมอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ แลว้รายงานผลและเสนอ
ความเหน็ซึง่ไดจ้ากการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาต่อสภาทอ้งถิน่ ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 
คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่ และประกาศผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาให้
ประชาชนในทอ้งถิน่ทราบโดยทัว่กนั 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 5 
การจัดท าแผนปฏิบติัการ 

 

จุดมุง่หมายของแผนปฏิบติัการ 

 ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าและประสานแผนพฒันาขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2546 ก าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จดัท าแผนยุทธศาสตร ์
แผนสามปี      และแผนปฏบิตักิาร ส าหรบัแผนปฏบิตักิารนัน้ มจีดุมุง่หมายเพื่อแสดงถงึ
รายละเอยีดแผนงาน/โครงการพฒันาและกจิกรรมทีด่ าเนินการจรงิทัง้หมดในพืน้ทีข่ององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ประจ าปีงบประมาณนัน้ แผนปฏบิตักิารเป็นเอกสารทีร่ะบุแผนงาน/
โครงการ/กจิกรรม ทัง้หมดทีจ่ะด าเนินการในปีงบประมาณนัน้ ท าใหแ้นวทางในการด าเนินงาน
ในปีงบประมาณนัน้ ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มคีวามชดัเจนในการปฏบิตัมิากขึน้ มกีาร
ประสานและบรูณาการการท างานกบัหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอยีดต่าง ๆ ของแผนงาน/
โครงการ ในแผนปฏบิตักิารจะท าใหก้ารตดิตามประเมนิผลเมือ่สิน้ปีมคีวามสะดวกมากขึน้อกี
ดว้ย 
ข้ันตอนในการจัดท าแผนปฏิบติัการ 

จากระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าและประสานแผนพฒันาขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2546 (หมวด 5 ขอ้ 36) ไดก้ าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่
จดัท าแผนปฏบิตักิาร โดยมขีัน้ตอน ดงันี้ 
                         1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/

โครงการพัฒนา  

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภมูภิาค รฐัวสิาหกจิและ
หน่วยงานอื่น ๆ ทีต่อ้งการด าเนินการในพืน้ทีข่ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
  2. คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ จดัท าร่างแผนปฏบิตักิาร โดยพจิารณา แผนงาน/โครงการ จากแผนงาน/โครงการ ของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และหน่วยงานต่าง ๆ  
  3. คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ น ารา่งแผนปฏบิตักิาร
เสนอต่อคณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่ 
  4. คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่พจิารณาร่างแผนปฏบิตักิาร แลว้เสนอผูบ้รหิาร
ทอ้งถิน่เพื่อใหค้วามเหน็ชอบ 
  5. เมือ่ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ใหค้วามเหน็ชอบร่างแผนปฏบิตักิารแลว้ ใหป้ระกาศเป็น
แผนปฏบิตักิาร โดยใหปิ้ดประกาศแผนปฏบิตักิารภายในสิบห้าวนันับแต่วนัท่ีประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยทัว่กนัและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวนั 

จากขัน้ตอนการจดัท าแผนปฏบิตักิารขา้งตน้สามารถเขยีนเป็นแผนภูมไิดด้งันี้  
 



 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ                     
จดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ 

 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ     
จดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ     
จดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
 
 
คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่  
 
 
 
 
ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 
 
 
 
 
ระยะเวลาในการจัดท าแผนปฏิบติัการ 

 แผนปฏบิตักิารตอ้งจดัท าใหเ้สรจ็ภายในเดอืนธนัวาคมของปีงบประมาณ นัน้ ๆ หรอื
ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีอ่นุมตัใิหเ้พิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงแผนพฒันาสามปี เพื่อใหด้ าเนิน
โครงการในปีงบประมาณนัน้ 
 ผูว้่าราชการจงัหวดัมอี านาจขยายเวลาการจดัท าแผนปฏบิตักิารตามวรรคหนึ่ง ส าหรบั
เทศบาล ผูว้่าราชการจงัหวดัอาจมอบอ านาจใหน้ายอ าเภอได ้เมือ่มกีารขยายเวลาใหแ้จง้ให้
จงัหวดัทราบ 
 ในกรณอีงคก์ารบรหิารส่วนต าบล อ านาจของผูว้่าราชการจงัหวดัตามวรรคสอง ใหเ้ป็น
อ านาจของนายอ าเภอ 
 การแกไ้ขแผนปฏบิตักิารเป็นอ านาจของผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 
 

 รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

จดัท าร่างแผนปฏิบติัการ 

 เสนอร่างแผนปฏบิตัิการ 

 พจิารณาร่างแผนปฏบิตักิาร 

 เสนอร่างฯต่อผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 

 ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ใหค้วามเหน็ชอบ 

ประกาศใช ้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานอื่น 



 
แนวทางในการจัดท าแผนปฏิบติัการ 

 แผนปฏบิตักิารเป็นเครือ่งมอืส าคญัในการบรหิารงานของผูบ้รหิารทอ้งถิน่ เพื่อควบคุม
การด าเนินงานใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้ยงัเป็นเครือ่งมอืในการ
ตดิตามการด าเนินงาน และการประเมนิผล   ดงันัน้แผนปฏบิตักิารจงึมแีนวทางในการจดัท า 
ดงันี้  

1. เป็นแผนทีแ่ยกออกมาจากแผนพฒันา และมลีกัษณะเป็นแผนด าเนินการ (Action 
Plan) 

2. จดัท าหลงัจากทีไ่ดม้กีารจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปีแลว้ 
3. แสดงถงึเป้าหมาย รายละเอยีดกจิกรรม งบประมาณ ระยะเวลาทีช่ดัเจน และแสดง

ถงึการด าเนินงานจรงิ 
4. เป็นการรวบรวมขอ้มลูจากทุกหน่วยงานทีจ่ะเขา้มาด าเนินการในพืน้ทีอ่งคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
ข้ันตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ขัน้ตอนท่ี 1 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 คณะกรรมการสนับสนุนการพฒันาทอ้งถิน่ เกบ็รวบรวมขอ้มลูโครงการ/กจิกรรมทีจ่ะมี
การด าเนินการจรงิในพืน้ทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  ซึง่จะมทีัง้โครงการ/กจิกรรมขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่แห่งนัน้เอง และโครงการ/กจิกรรมทีห่น่วยงานอื่นจะเขา้มาด าเนินการใน
พืน้ที ่โดยขอ้มลูดงักล่าวอาจตรวจสอบไดจ้ากหน่วยงานในพืน้ที ่และตรวจสอบจากแผนปฏบิตัิ
การพฒันาจงัหวดั/อ าเภอ หรอืกิง่อ าเภอ แบบบูรณาการ 
ขัน้ตอนท่ี 2 การจดัท าร่างแผนปฏิบติัการ 
 คณะกรรมการสนับสนุนการพฒันาทอ้งถิน่ จดัท ารา่งแผนปฏบิตักิารโดยพจิารณาจดั
หมวดหมูใ่หส้อดคลอ้งกบัยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันาของทอ้งถิน่ก าหนดไวใ้นแผน
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  โดยมเีคา้โครงแผนปฏบิตักิาร 2 ส่วน 
คอื 
 ส่วนที ่1 บทน า 
 ส่วนที ่2 บญัชโีครงการ/กจิกรรม 
ขัน้ตอนท่ี 3 การประกาศแผนปฏิบติัการ 
 1. คณะกรรมการสนบัสนุนการพฒันาทอ้งถิน่น ารา่งแผนปฏบิตักิารเสนอผูบ้รหิาร
ทอ้งถิน่เพื่อประกาศใช ้การประกาศแผนปฏบิตักิาร ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จดัท า
ประกาศขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เรือ่ง แผนปฏบิตักิารพฒันา(องคก์ารบรหิารส่วน
จงัหวดั / เมอืงพทัยา / เทศบาล /องคก์ารบรหิารส่วนต าบล ……………….) ประจ าปี เพื่อปิด
ประกาศโดยเปิดเผยใหส้าธารณชนไดท้ราบและสามารถตรวจสอบได้ 
 
 



 
 
เค้าโครงแผนปฏิบติัการ 

 ส่วนท่ี 1 บทน า 
 วตัถปุระสงค ์เพื่อใหท้ราบวตัถุประสงค ์ขัน้ตอนการจดัท า และประโยชน์ของ
แผนปฏบิตักิาร 
 องคป์ระกอบ ประกอบดว้ย 

1.1 บทน า 
1.2 วตัถุประสงคข์องแผนปฏบิตักิาร 
1.3 ขัน้ตอนการจดัท าแผนปฏบิตักิาร 
1.5 ประโยชน์ของแผนปฏบิตักิาร 
ส่วนท่ี 2 บญัชีโครงการ/กิจกรรม 
วตัถปุระสงค ์เพื่อใหท้ราบโครงการ/กจิกรรมทีจ่ะเกดิขึน้ในพืน้ทีอ่งคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ ในปีงบประมาณ ซึง่จะน าไปใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการบรหิารงาน ประสานงาน 
และตดิตามประเมนิผลการพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
องคป์ระกอบ ประกอบดว้ย 
2.1 สรปุงบหน้าแผนปฏบิตักิาร 
2.2 บญัชโีครงการ/กจิกรรม 
(ตวัอยา่งตามภาคผนวก) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 6 

การติดตามประเมินผล 

 เนื่องดว้ยการตดิตามและประเมนิผลโครงการเป็นหน้าทีท่ีส่ าคญัอยา่งหนึ่งในการ
ด าเนินงานพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ดงันัน้ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จงึจ าเป็นตอ้งมี
องคก์รทีท่ าหน้าทีต่ดิตามและประเมนิผลการพฒันา  
 ส าหรบัการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้ 
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัท าและประสานแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2546 หมวด 6 ขอ้ 38 ไดก้ าหนดองคป์ระกอบของของคณะกรรมการตดิตามและ
ประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ ซึง่มปีระธานสภาทอ้งถิน่เป็นประธาน (ในฐานะทีส่ภาทอ้งถิน่มี
หน้าทีใ่นการก ากบัดแูล       ตรวจสอบ ตดิตามการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิาร) และคณะ
กรรมการฯประกอบจากหลายฝ่ายดว้ยกนั ทัง้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ประชาคม หน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้ง ผูแ้ทนฝ่ายบรหิาร รวมทัง้ผูท้รงคุณวุฒ ิทีส่ภาทอ้งถิน่คดัเลอืก ซึง่การที่
คณะกรรมการมาจากหน่วยงานหลายฝ่ายน้ีจะท าใหก้ารตดิตามและประเมนิผลเป็นไปอยา่งมี
ประสทิธภิาพ และผลของการประเมนิสามารถวดัผลบรรลุและวดัความส าเรจ็ของโครงการเพื่อ
น าไปใชใ้นการแกไ้ขหรอืปรบัปรงุการปฏบิตังิานของโครงการไดอ้ย่างแทจ้รงิ 

แนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพฒันาท้องถ่ิน 

 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ดงักล่าว ขอ้ 39 ไดก้ าหนดอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ
ตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ไว ้  ดงันี้ 

1) ก าหนดแนวทาง วธิกีารในการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา 
2) ด าเนินการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา 
3) รายงานผลและเสนอความเหน็ซึง่ไดจ้ากการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาต่อ

สภาทอ้งถิน่ ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่และประกาศผลการ
ตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่ทราบโดยทัว่กนั อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครัง้ภายในเดอืนธนัวาคมของทุกปี ทัง้นี้ ใหต้ดิประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสบิวนั 

4) แต่งตัง้คณะอนุกรรมการหรอืคณะท างานเพื่อช่วยปฏบิตัติามทีเ่หน็สมควร 

การติดตามและประเมนิผลแผนยุทธศาสตร์และแผนสามปี 

จดุมุง่หมายส าคญัของการประเมนิผลแผนยทุธศาสตรน์ัน้ คอื การประเมนิว่ามกีารน า
แผนยทุธศาสตรไ์ปปฏบิตัอิยา่งแทจ้รงิเพยีงใด และไดผ้ลเป็นอยา่งไรเพื่อทีจ่ะสามารถวดัความ
สมัฤทธิผ์ลของแผนยทุธศาสตรไ์ด ้ในขณะเดยีวกนักส็ามารถเกบ็รวบรวมขอ้มลูเพื่อใชเ้ป็น
สมมตุฐิานในการจดัท าแผนยทุธศาสตรฉ์บบัต่อไปได ้ดงันัน้ การทีจ่ะประเมนิผลแผน
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาในภาพรวมได ้จ าเป็นตอ้งประเมนิผลการปฏบิตัใินแต่ละแนวทางการ
พฒันาก่อน เพื่อน าไปสู่การวดัความส าเรจ็ของยทุธศาสตร ์ซึง่จะแสดงใหเ้หน็ไดว้่าการพฒันา



เป็นไปในแนวทางใด บรรลุวตัถุประสงคข์องการพฒันาทีย่ ัง่ยนืและตอบสนองต่อวสิยัทศัน์
หรอืไม ่ดงันัน้ในขัน้ตน้ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จงึต้องตดิตามประเมนิผลแผนพฒันาสามปี 
ใหไ้ดข้อ้มลู ขอ้เทจ็จรงิ อนัจะน ามาสู่บทสรปุที่ไมบ่ดิเบอืนจากผลการปฏบิตัจิรงิทีเ่กดิขึน้ 

แนวทาง และวิธีการข้ันตอนในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และแผนสามปี 
การติดตาม (Evaluation) 

 การตดิตามนัน้ จะท าใหเ้ราทราบไดว้่าขณะน้ีไดม้กีารไดม้กีารปฏบิตัติามแผน
ยทุธศาสตรห์รอืแผนสามปี ถงึระยะใดแลว้ ซึง่เทคนิคอยา่งง่ายทีส่ามารถใชเ้ป็นเครื่องมอืในการ
ตดิตามได ้เช่น Gant Chart ทีจ่ะท าใหห้น่วยงานสามารถตดิตามไดว้่าการด าเนินการตามแผน
ยทุธศาสตรห์รอืแผนสามปีมกีารด าเนินการในช่วงใด ตรงก าหนดระยะเวลาทีก่ าหนดไวห้รอืไม่
 แผนปฏบิตักิารกจ็ะเป็นเครื่องมอืส าคญัในการตดิตามผลการด าเนินงานดงัไดก้ล่าว
มาแลว้ 

การประเมินผล (Evaluation) 
การประเมนิผลแผนยทุธศาสตร ์จ าเป็นตอ้งมเีกณฑม์าตรฐาน (Standard criteria) และ

ตวัชีว้ดั (Indicators) เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการประเมนิเพื่อใหเ้กดิความชดัเจน เป็นระบบ มี
มาตรฐานและเป็นทีย่อมรบั โดยประกอบดว้ยเกณฑท์ีส่ าคญั  ใน 2 ระดบั คอืเกณฑก์ารประเมนิ
หน่วยงาน และเกณฑก์ารประเมนิโครงการ ซึง่สรุปไดด้งันี้  
เกณฑม์าตรฐานและตวัช้ีวดัการประเมินผลหน่วยงาน 
 ประกอบดว้ย 7 เกณฑ ์22 ตวัชีว้ดั ดงันี้ 

1. เกณฑส์มัฤทธิผลและการบรรลวุตัถปุระสงคข์องนโยบาย (Achievemant)  
เป็นการประเมนิความส าเรจ็โดยพจิารณาเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานทีน่ า 

นโยบายไปปฏบิตั ิกบัวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไวใ้นนโยบาย โดยเป็นการประเมนิผลขององคก์ร 2 
ส่วน คอื ผลในภาพรวมและระดบัปฏบิตักิาร ผลการด าเนินงานจะตอ้งเปิดเผยใหส้าธารณชน
ทราบอยา่งกวา้งขวาง อย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอและมกี าหนดระยะเวลาทีช่ดัเจน อาจเป็นทุก
ไตรมาส หรอืผลการด าเนินงานประจ าปีสมัฤทธผิลรวมถงึการด าเนินงานทีมุ่ง่การบรรลุ
เป้าหมายเชงิกลยทุธในระยะยาว โดยมตีวัชีว้ดัทีส่ าคญั 2 ประการ คอื 
        1.1  ผลผลิต (Outputs) ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

(1) ผลผลิตในภาพรวม (Overall outputs) เป็นการประเมนิผลผลติ
เทยีบกบั       

เป้าหมายเชงิกลยทุธ ์โดยเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานทีเ่กดิขึน้จรงิกบัเป้าหมายรวมของ
องคก์ร     ในสายตาของสมาชกิขององคก์รและและประชาชนผูร้บับรกิาร การประเมนิผล
ดงักล่าวมลีกัษณะทีเ่ป็นพลวตัร (Dynamic) และมปีฏสิมัพนัธก์บัสภาวะแวดลอ้มของภายนอก
องคก์ร 
 



(2) ผลผลิตระดบัปฏิบติัการ (Operation outputs) เป็นการประเมนิผล
โดย 

พจิารณาระดบัการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏบิตักิาร โดยอาจพจิารณาจากผลผลติต่อหน่วย
ก าลงัคน ระดบัการบรกิารต่อหน่วยเวลา สดัส่วนของตน้ทุนและผลตอบแทน สถานภาพทาง
การเงนิ สนิทรพัยแ์ละหนี้ทีไ่มก่่อใหเ้กดิผลตอบแทน (Non – performing loan) คุณภาพของ
ผลผลติและบรกิารสาธารณะ     ประสทิธภิาพการใชท้รพัยากรขององคก์ร การประหยดั
พลงังานและการรกัษาสภาวะแวดลอ้ม 

2. เกณฑค์วามเสมอภาคและความเป็นธรรมในสงัคม 
ประกอบดว้ยตวัชีว้ดัทีส่ าคญั 4 ประการ คอื  
(1) การเข้าถึง เน้นความส าคญัในเรือ่งโอกาสของประชาชน โดยเฉพาะ

ผูด้อ้ยโอกาสใน 
สงัคมใหไ้ดร้บับรกิารสาธารณะ 

(2) การจดัสรรทรพัยากร พจิารณาถงึความเป็นธรรมในการจดัสรรทรพัยากร
ใหก้บั 

ประชาชน 
(3) การกระจายผลประโยชน์ เน้นความเป็นธรรมในการกระจายผลประโยชน์หรอื

ผล  
ตอบแทนใหแ้ก่สมาชกิในสงัคม 

(4) ความเสมอภาค เน้นความเป็นธรรมเพื่อใหห้ลกัประกนัเรือ่งสทิธแิละโอกาสใน
การได ้

รบับรกิารสาธารณะโดยปราศจากอคต ิไมแ่บ่งแยกกลุ่ม 
3. เกณฑค์วามสามรถและคณุภาพในการให้บริการ 

ประกอบดว้ยตวัชีว้ดั 4 ประการ 
(1) สมรรถนะของหน่วยงาน เป็นตวัชีข้ดีความสามารถในการใหบ้รกิารและ

ตอบสนอง 
ความตอ้งการของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

(2) (2) ความทัว่ถึงและเพียงพอ พจิารณาถงึความครอบคลุม ความเพยีงพอ และ
ความ 

ครบถว้นของการใหบ้รกิารทัง้ในดา้นกลุ่มเป้าหมายทีร่บับรกิารและระยะเวลาทีบ่รกิาร 
(3) ความถ่ีในการให้บริการ เป็นตวัชีว้ดัระดบัการบรกิารต่อหน่วยเวลาว่ามคีวาม 

สม ่าเสมอต่อภารกจินัน้หรอืไม่ 
(4) ประสิทธิภาพการให้บริการ เป็นการชีว้ดัประสทิธภิาพขององคก์รทีมุ่ง่เน้น

การบรกิาร 



ทีร่วดเรว็ ทนัเวลา มกีารใชท้รพัยากรทีเ่หมาะสม ซึง่ในทางปฏบิตัจิ าเป็นตอ้งก าหนดมาตรฐาน
การบรกิารไวเ้ป็นแนวทาง 

4. เกณฑค์วามรบัผิดชอบต่อหน่วยงาน ประกอบดว้ยตวัชีว้ดั 4 ประการ  
(1) พนัธกิจต่อสงัคม เป็นตวัชีว้ทัีแ่สดงถงึภารกจิของหน่วยงานทีม่ต่ีอสงัคม 
พจิารณาได ้

จากวสิยัทศัน์ นโยบาย แผนงานของหน่วยงาน 
(2) ความรบัผิดชอบต่อสาธารณะเป็นตวัชีว้ดัถงึความรบัผดิชอบต่อประชากรกลุ่ม    

เป้าหมาย 
(3) การให้หลกัประกนัความเส่ียง เป็นตวัชีว้ดัทีม่คีวามส าคญัเพื่อใหห้ลกัประกนั

ว่า 
ประชาชนผูร้บับรกิารจะไดร้บัความคุม้ครองและหรอืการชดเชยจากหน่วยงานหากมคีวาม
เสยีหาย       ทีเ่กดิขึน้จากการปฏบิตังิานของหน่วยงาน 

(4) การยอมรบัข้อผิดพลาด เป็นตวัชีถ้งึความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารระดบัสงู
และ       

เจา้หน้าทีข่องหน่วยงานทีจ่ะยอมรบัต่อสาธารณะชนในกรณเีกดิความผดิพลาดในการบรหิาร
หรอื      การปฏบิตังิาน  

4. เกณฑก์ารตอบสนองความต้องการของประชาชน  
ประกอบดว้ยตวัชีว้ดัทีส่ าคญั 4 ประการ คอื 
(1) การก าหนดประเดน็ปัญหา การก าหนดประเดน็ปัญหาทีม่าจากประชาชน

ผูร้บับรกิาร  
และมกีารพจิารณาจดัล าดบัความส าคญั 

(2) การรบัฟังความคิดเหน็ เป็นตวัชีถ้งึระบบเปิดกวา้งในการรบัฟังความคดิเหน็
และขอ้ 

เสนอแนะของประชาชนผูร้บับรกิาร 
(3) มาตรการเชิงยทุธศาสตรใ์นการแก้ปัญหา เป็นตวัชีว้ดัถงึความพรอ้มในการ

แก ้
ปัญหาใหก้บัประชาชนผูร้บับรกิารทีม่ที ัง้มาตรการระยะสัน้และระยะยาว รวมทัง้เปิดกวา้งให้
สาธารณชนไดร้บัทราบและมสี่วนรว่มในการตรวจสอบ 

(4) ความรวดเรว็ในการแก้ปัญหา เป็นตวัชีว้ดัการตอบสนองในการแกไ้ขปัญหา 
การให ้

ความส าคญัและการก าหนดมาตรการแกไ้ขปัญหาดว้ยความรวดเรว็ มปีระสทิธภิาพ   ไมล่ะเลย
เพกิเฉยต่อปัญหา 

5. เกณฑค์วามพึงพอใจของลกูค้า 
ประกอบดว้ยตวัชีว้ดั 2 ประการ คอื 



(1) ระดบัความพึงพอใจ เป็นตวัชีว้ดัความเหน็ของประชาชนทีม่ต่ีอหน่วยงานซึง่
เกีย่วขอ้ง 

กบัคุณภาพการปฏบิตังิาน 
(2) การยอมรบัหรือคดัค้าน เป็นตวัชีว้ดัระดบัการยอมรบัมาตรการ นโยบายของ

หน่วย 
งานซึง่พจิารณาจากสดัส่วนการยอมรบัหรอืคดัคา้น เนื่องมาจากผลกระทบของนโยบายของ
หน่วยงาน 

7. เกณฑผ์ลเสียหายต่อสงัคม  
   ประกอบดว้ยตวัชีว้ดัทีส่ าคญั  2 ประการ คอื 
   (1) ผลกระทบภายนอก เป็นตวัชีว้ดัว่าหน่วยงานก่อใหเ้กดิผลกระทบซึง่สรา้งความ

เสยีหายจากการด าเนินงานแก่ประชาชนหรอืไม ่โดยอาจวดัจากขนาดและความถีจ่ากการเสยีหาย
ทีเ่กดิขึน้ เช่น การก่อสรา้งถนนขวางทางน ้าหลากท าใหเ้กดิปัญหาน ้าท่วมใหญ่ 
                ( 2)ต้นทุนทางสงัคม เป็นตวัชีว้ดัผลเสยีหายทีส่งัคมตอ้งแบกภาระ เช่นค่าใชจ้า่ยใน
ฟ้ืนฟู 
บรูณะความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ 

เกณฑแ์ละตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานจะเป็นการพจิารณาเกณฑร์วม (Multiple criteria 
and indicaotrs) และสามารถใชเ้ป็นกรอบหรอืเครือ่งมอืในการประเมนิผลลพัธส์ุดทา้ยและ
ผลกระทบในการด าเนินงานในภาพรวม เพื่อใชเ้ป็นบรรทดัฐานในการเปรยีบเทยีบผลการ
ด าเนินงานกบัระดบัการบรรลุผล และการสนองตอบความพงึพอใจของลกูคา้หรอืประชากร
กลุ่มเป้าหมาย ส าหรบัค่าตวัแปร (Attibutes) อาจแตกต่างกนัไปขึน้อยูก่บัลกัษณะกจิกรรมการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 

เกณฑม์าตรฐานและตวัช้ีวดัการประเมินผล 
เกณฑม์าตรฐาน 

(Standard Criteria) 
ตวัช้ีวดั 

(Indicators) 
ตวัอย่างกรอบตวัแปร 

(Attributes) 
1. สมัฤทธผิลและการบรรลุ
วตัถุประสงคข์องนโยบาย 

 ผลผลติ 
 ผลลพัธ ์

- ผลต่างระหว่างเป้าหมายกบั
วตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว้ 

2. ความเสมอภาคและความเป็น
ธรรมในสงัคม 

 การเขา้ถงึ 
 การจดัสรรทรพัยากร 
 การกระจายผลประโยชน์ 
 ความเสมอภาค  

- ปรมิาณและคุณภาพทรพัยากรที่
ไดร้บัจดัสรรต่อคน 
- ผลประโยชน์ทีแ่ต่ละ
กลุ่มเป้าหมายไดร้บัในแต่ละครัง้ 
- การไมเ่ลอืกปฏบิตัแิละ/หรอืการ
เลอืกปฏบิตัทิีเ่ป็นคุณ 

3.ความสามารถและคุณภาพใน  สมรรถนะของหน่วยงาน - พืน้ทีเ่ป้าหมายและประชากรกลุ่ม    



การใหบ้รกิาร  ความทัว่ถงึและเพยีงพอ 
 ความถีใ่นการใหบ้รกิาร 
ประสทิธภิาพการใหบ้รกิาร 

เป้าหมายทีร่บับรกิาร 
- จ านวนครัง้ในการใหบ้รกิาร 
- ผลลพัธเ์ทยีบกบัปัจจยัน าเขา้ 

4. ความรบัผดิชอบชองหน่วยงาน  พนัธกจิต่อสงัคม 
 ความรบัผดิชอบต่อสาธารณะ 
 การใหห้ลกัประกนัความเสีย่ง 
 การยอมรบัขอ้ผดิพลาด 

- การจดัล าดบัความส าคญั 
- ภารกจิหลกัและภารกจิรอง 
- การตดัสนิใจทีส่ะทอ้นความ
รบัผดิชอบ 

5. การสนองตอบความตอ้งการ
ของประชาชน 

 การก าหนดประเดน็ปัญหา 
 การรบัฟังความคดิเหน็ 
 มาตรการ/กลยทุธในการแกไ้ข

ปัญหา 
 ความรวดเรว็ในการแกไ้ข

ปัญหา 

- ระดบัการมสี่วนรว่ม 
- การปรกึษาหารอื 
- การส ารวจความตอ้งการ 

6. ความพงึพอใจของประชากร 
กลุ่มเป้าหมาย 

 ระดบัความพงึพอใจ 
 การยอมรบั/คดัคา้น 

- สดัส่วนของประชากร
กลุ่มเป้าหมายทีพ่อใจหรอืไมพ่อใจ 
- ความคาดหวงั 
- ผลสะทอ้นกลบั 

7. ผลเสยีหายต่อสงัคม  ผลกระทบภายนอก (ทางบวก
และทางลบ) 

 ตน้ทุนทางสงัคม 
  

- ความสญูเสยีทางเศรษฐกจิ 
- ผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม 
- ค่าเสยีโอกาส 
- ความขดัแยง้ทางสงัคม 

เกณฑม์าตรฐานและตวัช้ีวดัการประเมินผลโครงการ 
          การประเมนิผลโครงการ จ าเป็นตอ้งมเีกณฑแ์ละตวัชีว้ดัเพื่อเป็นเครือ่งมอืก าหนดกรอบ
ทศิทางในการวเิคราะหแ์ละประเมนิผลโครงการ ประกอบดว้ยเกณฑท์ีส่ าคญั 8 เกณฑ ์ดว้ยกนัคอื 

1. เกณฑค์วามก้าวหน้า (Progress) 
เป็นการพจิารณาเปรยีบเทยีบผลของการด าเนินกจิกรรมกบัเป้าหมายทีก่ าหนดตาม
แผน การ 

ประเมินความกา้วหนา้มุ่งท่ีจะตอบค าถามวา่ การด าเนินกิจกรรมตามโครงการ
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดหรือไม่ เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่และ
ประสบกบัปัญหาอุปสรรคอะไรบาง ประกอบดว้ยตวัช้ีวดั       4 ประการ คือ 

(1) ผลผลิตเทียบกบัเป้าหมายรวมในช่วงเวลา เป็นการดูสดัส่วนของผลผลติ  



(Outputs) ของโครงการว่าบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพยีงใด อาท ิความยาวของถนนทีส่รา้งได ้
จ านวนแหล่งน ้าขนาดยอ่ยเพื่อการเกษตร สดัส่วนปรมิาณภารงานการก่อสรา้ง เทยีบกบั
เป้าหมายรวมในช่วงเวลาทีก่ าหนด 

(2) จ านวนกิจกรรมแล้วเสรจ็ เนื่องจากโครงการประกอบดว้ยชุดกจิกรรมต่าง ๆ    
มากมาย จงึจ าเป็นตอ้งมตีวัชีว้ดัความกา้วหน้า โดยพจิารณาจ านวนกจิกรรมและประเภทของ
กจิกรรมทีไ่ดด้ าเนินการไปแลว้ ทัง้กจิกรรมหลกั กจิกรรมพืน้ฐาน กจิกรรมรอง และกจิกรรมเสรมิ 
ในช่วงระยะเวลา อาจเป็นสปัดาห ์เดอืน ไตรมาส หรอืระยะของโครงการ (Phase) 
      (3) ทรพัยากรท่ีใช้ไปในช่วงเวลา เป็นตวัชีว้ดัความกา้วหน้าของการใชท้รพัยากร
ในโครงการ ซึง่ครอบคลุมดา้นงบประมาณโครงการ ไดแ้ก่ งบประมาณทีใ่ชไ้ป งบประมาณทีอ่ยู่
ระหว่างผกูพนั เงนิงวดและแผนการใชจ้่ายงบประมาณโครงการ และอตัราการใชบุ้คลากรสมัพทัธ์
กบัเวลา ในรปูของคน – วนั (Man – day) หรอื คน เดอืน (Man – month) 
                  (4)ระยะเวลาท่ีใช้ไป เป็นตวัชีว้ดัความก้าวหน้าเพื่อดวู่าไดใ้ชเ้วลาไปเท่าใดแลว้ และ
เหลอืระยะเวลาอกีเท่าใดจงึจะครบก าหนดแลว้เสรจ็ โดยจะสามารถใชเ้ป็นเกณฑป์ระเมนิและ
ควบคุมกจิกรรมใหบ้รรลุตามเป้าหมายดา้นเวลา และเพื่อทราบถงึระยะเวลาทีจ่ะตอ้งใชจ้รงิเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายรวม 

2. เกณฑป์ระสิทธิภาพ (Efficiency) 
การประเมนิประสทิธภิาพเป็นการเปรยีบเทยีบผลลพัธท์ีไ่ด ้กบัทรพัยากรทีใ่ชไ้ปใน
การ 

ด าเนินงาน ทรพัยากรทีใ่ชน้อกจากงบประมาณแลว้ ยงัหมายรวมถงึทรพัยากรมนุษย ์ทรพัยากร
ทางการจดัการและเวลาทีใ่ชไ้ปในการด าเนินงาน ประกอบดว้ยตวัชีว้ดั 4 ประการ คอื 
  (1) สดัส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย เป็นตวัชีว้ดัประสทิธภิาพการใชท้รพัยากร
ทางการเงนิของโครงการเพื่อใหไ้ดผ้ลผลติทีเ่หมาะสมและคุม้ค่ากบัการลงทุน ซึง่จะช่วยใหเ้กดิ
การใชจ้่ายเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ สมประโยชน์ ลดค่าใชจ้า่ยและประหยดัต้นทุนการผลติ 
  (2) ผลิตภาพต่อก าลงัคน เป็นตวัชีว้ดัประสทิธภิาพการผลติต่อบุคลากรหรอื
เจา้หน้าทีโ่ครงการ ซึง่นอกจากจะเป็นตวัชีถ้งึประสทิธภิาพแลว้การด าเนินงานแลว้ ยงัแสดงถงึ
สมรรถนะและศกัยภาพของทรพัยากรบุคคลในการด าเนินโครงการ และจะเป็นแนวทางในการ
ปรบัขนาดก าลงัคนทีเ่หมาะสมในการด าเนินกจิกรรม และการเพิม่ขดีความสามารถของบุคลากร
ในระยะยาวอกีดว้ย 
  (3) ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา เป็นตวัชีว้ดัประสทิธภิาพการผลติในช่วงเวลา อาท ิ
จ านวน     ครวัเรอืนทีไ่ดร้บัการอบรมอาชพีเสรมินอกภาคเกษตรต่อเดอืน จ านวนนกัเรยีนทีเ่ขา้
เรยีนต่อตามโครงการขยายโอกาสทางการศกึษาในแต่ละปี จ านวนผูป้ระกอบการรายยอ่ยทีไ่ดร้บั
การส่งเสรมิการลงทุนในแต่ละช่วงไตรมาส 

  (4) การประหยดัทรพัยากรการจดัการ เป็นตวัชีว้ดั
ความสามารถของโครงการในการประหยดัทรพัยากรทางการบรหิารจดัการ 



อาท ิการปรบัลดคา่ใชจ้า่ยทีไ่มจ่ าเป็นในการด าเนินโครงการ การตดัทอน
ขัน้ตอนการปฏบิตัซิึง่สง่ผลต่อการลดคา่ใชจ้า่ยของโครงการ การประหยดัคา่
พลงังานและคา่สาธารณูปการคดิเป็นรอ้ยละของคา่ใชจ้า่ยรวม 

3. เกณฑป์ระสิทธิผล (Effectiveness) 
การประเมนิประสทิธผิล เป็นเกณฑพ์จิารณาระดบัการบรรลุวตัถุประสงคเ์ฉพาะดา้น 
โดยดู 

จากผลลพัธจ์ากการด าเนินงาน ตลอดจนการเปลีย่นแปลงของประชากรกลุ่มเป้าหมายตาม
โครงการ ประกอบดว้ยตวัชีว้ดั 4 ประการ คอื 

  (1) ระดบัการบรรลเุป้าหมาย เป็นตวัชีว้ดัวา่โครงการบรรลุ
เป้าหมายดา้นใดบา้งและการบรรลุเป้าหมายสง่ผลต่อประชากรเป้าหมาย
อยา่งไร โดยสามารถวดัการเปลีย่นแปลงในเชงิปรมิาณและคุณภาพของ
ประชากรเป้าหมาย อาท ิการบรรลุเป้าหมายดา้นเศรษฐกจิ สงัคม 

  (2) ระดบัการมีส่วนร่วม เป็นตวัชีว้ดัความส าเรจ็โดยใหค้วามส าคญักบัมติกิาร
มสี่วนรว่ม โดยสามารถอธบิายความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผลไดว้่าการมสี่วนรว่มของประชาชนส่งผล
ต่อระดบัความส าเรจ็มากน้อยเพยีงไร และโครงการจะปรบัปรงุส่งเสรมิการมสี่วนรว่มไดอ้ยา่งไร 
ระดบัการมสี่วนรว่มสามารถวดัจาก จ านวนประชากร ความถีร่ะดบัและกจิกรรม ซึง่ครอบคลุม
การรว่มตดัสนิใจ วางแผนและตดิตามผล 
  (3) ระดบัความพึงพอใจ  เป็นเกณฑว์ดัระดบัการยอมรบั โดยอาจพจิารณา
จากสดัส่วนของประชากรเป้าหมายทีพ่งึพอใจกบับรกิารของรฐั สดัส่วนของครวัเรอืนทีพ่อใจการ
ปฏบิตัหิน้าทีข่องเจา้หน้าทีโ่ครงการ ระดบัความพงึพอใจในมาตรการตามโครงการ 
  (4) ความเส่ียงของโครงการ เป็นตวัชีว้ดัประสทิธผิลเพื่อดวู่าโครงการมคีวาม
เสีย่งในการบรรลุเป้าหมายดา้นใดดา้นหนึ่งหรอืเป้าหมายรวมของโครงการหรอืไม ่ซึง่ค่าความ
เสีย่งจะประเมนิจากการเปลีย่นแปลงสภาวะแวดลอ้มของโครงการ ทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม 
การเมอืงและสิง่แวดลอ้ม ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 

4. เกณฑผ์ลกระทบ (Impacts) 
เป็นการพจิารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน สงัคมและ
หน่วยงาน 

ในภาพรวม เป็นผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมทีัง้ทีมุ่ง่หวงั (Intended impacts) และ
ผลกระทบทีไ่มไ่ดมุ้ง่หวงั (Unintended impacts) ซึง่อาจเป็นผลดา้นบวกหรอืดา้นลบกไ็ด ้
ประกอบดว้ยตวัชีว้ดั 3 ประการ คอื 



  (1) คณุภาพชีวิต เป็นตวัชีว้ดัผลกระทบต่อการพฒันาหรอืยกระดบัคุณภาพชวีติ
ของประชากรกลุ่มเป้าหมาย อาท ิรายได ้ความเป็นอยู ่โอกาสทางการศกึษา การมงีานท า 
สุขอนามยั สภาพแวดลอ้มของครวัเรอืนชุมชน โดยสามารถวดัจากสดัส่วนครวัเรอืนหรอืประชากร
ทีไ่ดร้บับรกิารจากโครงการพฒันาทีส่่งผลกระทบต่อคุณภาพชวีติทีด่ ีหรอืมาตรฐานการด ารงชพี 
  (2) ทศันคติและความเข้าใจ เป็นตวัชีว้ดัผลกระทบโดยมุง่เรือ่งทศันคตแิละ
ความเขา้ใจของประชากรกลุ่มเป้าหมายทีม่ต่ีอโครงการ โดยสามารถวดัระดบั (Scale) ทัง้เชงิ
บวกและลบต่อตวัโครงการเอง โดยเฉพาะวตัถุประสงคแ์ละมาตรการนโยบายผลประโยชน์ของ
โครงการ ความพงึพอใจในการรบับรกิาร และทศันคตต่ิอผูบ้รหิารและเจา้หน้าทีโ่ครงการ 
  (3) การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม เป็นตวัชีว้ดัผลกระทบโดยใหค้วามส าคญั
เรือ่งการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของกลุ่มเป้าหมาย โดยเปรยีบเทยีบระยะก่อนและหลงัมี
โครงการ อาท ิสดัส่วนของครวัเรอืนทีย่อมรบัเทคโนโลยกีารผลติทีร่กัษาสิง่แวดลอ้ม จ านวน
เกษตรกรทีท่ าการเกษตรแบบธรรมชาตมิากยิง่ขึน้ การปฏบิตัขิองใชย้วดยานโดยเคารพกฎ
จราจรมากขึน้ การออกมาใชส้ทิธเิลอืกตัง้มากขึน้ และลดละพฤตกิรรมการซือ้สทิธขิายเสยีง การ
ลดพฤตกิรรมการประพฤตมิชิอบในการปฏบิตัหิน้าที่ 

5. เกณฑค์วามสอดคล้อง (Relevance) 

เกณฑก์ำรประเมินควำมสอดคล้องมุ่งพิจำรณำว่ำวตัถปุระสงคข์องโครงกำร
สอดคล้องกบัควำม 

ตอ้งการหรอืสามารถแกไ้ขปัญหาตามทีก่ าหนดไวแ้ต่ตน้หรอืไม ่ซึง่จ าเป็นตอ้งมกีารประเมนิ
ความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิ ตลอดจนจะตอ้งตอบค าถามดว้ยว่า แนวทางและกลยุทธท์ีใ่ชใ้นการ
ด าเนินงานสอดคลอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาทีเ่ป็นจรงิไดห้รอืไม ่ประกอบดว้ยตวัชีว้ดัทีส่ าคญั 3 
ประการ คอื 
  (1) ประเดน็ปัญหาหลกั ซึง่พจิารณาจากจ านวนเรือ่งหรอืประเดน็ปัญหาและ
อุปสรรคทีเ่กดิขึน้ ทัง้ทีไ่ดร้บัการแกไ้ขแลว้และทีย่งัไมส่ามารถแกไ้ข รวมถงึการจดัล าดบั
ความส าคญัของปัญหาตามความเรง่ด่วน ตามความรุนแรงของปัญหา 
  (2) มาตรการหรือกลยทุธ์ในการแก้ไขปัญหา เป็นตวัชีว้ดัความสอดคลอ้งกบั
การแกไ้ขปัญหา ซึง่เป็นมาตรการทัง้ระยะสัน้และระยะยาว โดยสามารถดไูดจ้ากมาตรการที่
ผูบ้รหิารโครงการ  น ามาใชต้ลอดช่วงระยะเวลาของการด าเนินโครงการ และความสอดคลอ้งกบั
ปัญหาหลกั 
  (3) ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย เป็น
ตวัชีว้ดัถงึความตอ้งการของผูร้บับรกิารในการแกไ้ขปัญหาทีป่ระสบอยู ่อาท ิค ารอ้งเรยีน ขอ้รอ้ง
ทุกข ์ใหแ้กไ้ขปัญหาเพื่อสนองตอบประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการทีไ่มไ่ดร้บัผลประโยชน์
จากการด าเนินโครงการ หรอืไดร้บัความเสยีหายจากการด าเนินโครงการซึง่จะเป็นตวัชีค้วาม
สอดคลอ้งในการด าเนินโครงการและสนองตอบต่อความตอ้งการของประชากรเป้าหมาย 



6. เกณฑค์วามยัง่ยืน (Sustainability) 
เป็นเกณฑก์ารพจิารณาทีส่บืเนื่องจากความสอดคลอ้ง โดยพจิารณาระดบัความ
ต่อเนื่องของ     

กจิกรรมว่าจะสามารถด าเนินต่อไปไดโ้ดยไมม่กีารใชง้บประมาณจากภายนอกโครงการ 
ความสามารถในการเลีย้งตวัเองได ้นอกจากนี้ยงัหมายรวมถงึความสามารถในการขยายกจิกรรม
ไปยงัพืน้ทีแ่ห่งใหม ่ประกอบดว้ยตวัชีว้ดัทีส่ าคญั 3 ประการ คอื 
  (1) ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ (Economic viability) เกีย่วขอ้งกบัการจดัการ
ทรพัยากรทางการเงนิของโครงการ อาท ิจ านวนงบประมาณของโครงการ แผนการใชจ้า่ย
งบประมาณ ภาระผกูพนั สดัส่วนค่าใชจ้่ายเทยีบกบัผลผลติทีไ่ด ้ปรมิาณเงนิทุนส ารอง แหล่ง
สนบัสนุนงบประมาณ ปรมิาณงบประมาณหรอืเงนิทุนหมนุเวยีน จ านวน และขนาดกองทุน
ด าเนินโครงการ ซึง่เป็นตวับ่งชีถ้งึความอยู่รอดทางเศรษฐกจิของโครงการ 
  (2) สมรรถนะด้านสถาบนั (Institutional capacity) เป็นตวัชีว้ดัความสามารถ
ของหน่วยงานในการบรหิารโครงการ การพฒันาองคก์รประชาชน การมสี่วนรว่มของหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง ระดบัการมสี่วนรว่มของประชากรกลุ่มเป้าหมายในกระบวนการตดัสนิใจ การวางแผน
งานและบรหิารโครงการ และการปรบัปรงุระเบยีบวธิกีารปฏบิตัทิีเ่อือ้ต่อการด าเนินโครงการ 
  (3) ความเป็นไปได้ในการขยายผล เป็นตวัชีว้ดัความยัง่ยนืโดยพจิารณา
ความสามารถในการพึง่ตวัเอง โอกาสและช่องทางในการขยายผลการด าเนินโครงการกรณี
โครงการประสบผลส าเรจ็ดว้ยด ีทัง้การขยายผลตามแนวราบ กล่าวคอื การเพิม่กจิกรรมโครงการ 
การเพิม่จ านวนประชากรเป้าหมาย การขยายก าลงัผลติของโครงการเดมิและการขยายผลใน
แนวดิง่ ไดแ้ก่ การขยายพืน้ทีโ่ครงการ การขยายเครอืข่ายโครงการออกไปทัว่ภูมภิาค และการ
ยกระดบัโครงการเป็นระดบัชาต ิ 
 

7. เกณฑค์วามเป็นธรรม (Equity) 
เป็นเกณฑท์ีมุ่ง่ใหเ้กดิความเป็นธรรมในสงัคม (Socail equity) โดยพจิารณาถงึ
ผลลพัธแ์ละ 

ผลกระทบจากการด าเนินโครงการ โดยยดึหลกัการว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายจะไดร้บั
หลกัประกนัเรือ่งความเป็นธรรม ความเสมอภาค ความทัว่ถงึ ในการรบับรกิาร การจดัสรรคุณค่า 
(Values) และการกระจายผลตอบแทนทีเ่สมอภาคเท่าเทยีมกนั ประกอบดว้ยตวัชีว้ดั 3 ประการ 
คอื 
  (1) ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ เป็นตวัชีว้ดัความเป็นธรรมโดยให้
ความส าคญัทุกกลุ่มยอ่ย ในสงัคม อาท ิความเป็นธรรมในการจดัสรรทรพัยากรแหล่งน ้าแก่กลุ่ม
เกษตรและกลุ่มอาชพีอื่น การจดัหาต าแหน่งใหก้บัผูว้่างงานและผูถู้กเลกิจา้ง มาตรการลด
ผลกระทบทางสงัคมปัญหาวกิฤตเิศรษฐกจิทีจ่ดัใหแ้ก่ประชากรทุกสาขาอาชพี 



  (2) ความเป็นธรรมระหว่างเพศ  เป็นตวัชีว้ดัทีใ่หค้วามส าคญัเรือ่งความเป็น
ธรรมระหว่างเพศ ซึง่เป็นตวัชีว้ดัทีม่คีวามส าคญัมากขึน้ในการประเมนิโครงการพฒันา โดยดวู่า
การด าเนินโครงการใหค้วามเสมอภาคระหว่างเพศ หรอืมกีารเลอืกปฏบิตัริะหว่างเพศ (Gender 
discrimination) หรอืไม่ โดยสามารถพจิารณาเรือ่งความเท่าเทยีมในโอกาส บทบาทระหว่างหญงิ/
ชาย การปฏบิตัทิีเ่คารพสทิธ ิของสตร ี
  (3) ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น (Intergenerational equity) เป็นตวัชีว้ดัที่
เน้นความเป็นธรรมระหว่างชนรุน่ ระหว่างชนรุ่นปัจจุบนัและชนรุ่นอนาคต (Future generation) 
ซึง่อาจเกี่ยวขอ้งกบัการจดัสรรและใชป้ระโยชน์ทรพัยากรธรรมชาต ิการจดัหาพลงังาน โครงการ
พฒันาขนาดใหญ่ โครงการทีอ่าจก่อใหเ้กดิผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม และผลกระทบดา้นสงัคม 
โดยค านึงถงึชนรุ่นอนาคตซึง่จะเป็นผูไ้ดร้บักระทบจากการตดัสนิและการด าเนินโครงการใน
ปัจจบุนั 

8. เกณฑค์วามเสียหายของโครงการ (Externalities) 
เป็นเกณฑท์ีส่ าคญัในการประเมนิโครงการเพื่อเป็นหลกัประกนัวา การด าเนิน
โครงการจะไม่ 

ก่อใหเ้กดิความเสยีหายหรอืผลกระทบดา้นลบต่อสงัคม หรอืชุมชน ประกอบดว้ยตวัชีว้ดัทีส่ าคญั 
3 ประการ คอื 
  (1) ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม เป็นตวัชีว้ดัความเสยีหายดา้นสิง่แวดลอ้ม ซึง่
เป็นผลจากการด าเนินโครงการ โดยเป็นการวดัและประเมนิเปรยีบเทยีบผลทีเ่กดิขึน้จรงิกบั
การศกึษาผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment – EIA) ในช่วงก่อนท า
โครงการ เพื่อใหผู้ท้ ีเ่กี่ยวขอ้งทุกฝ่ายรบัผดิชอบและมกีารชดเชยความเสยีหายจากผลกระทบใน
ลกัษณะทีเ่หมาะสมและเป็นธรรมแก่ผูเ้สยีหาย เพื่อเป็นหลกัประกนัความเสีย่งใหก้บัสงัคม และ
เป็นมาตรฐานทางจรยิธรรมของผูอ้นุมตัแิละผูด้ าเนินโครงการ 
  (2) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เป็นตวัชีว้ดัผลกระทบหรอืความเสยีหายทางดา้น
เศรฐกจิทีเ่กดิจากโครงการพฒันาของรฐั ในลกัษณะของผลกระทบภายนอก (Externalities) ซึง่
สรา้ง 
ภาระใหก้บัประชาชนและชุมชนโดยรอบทีต่อ้งแบกรบัค่าใชจ้่ายเป็นต้นทุนทางสงัคม (Social 
costs) ทีต่อ้งเสยีไป อาท ิพืน้ทีก่ารเกษตรทีถู่กน ้าท่วมเสยีหายจากโครงการสรา้งเขื่อน 
  (3) ผลกระทบด้านสงัคมและวฒันธรรม เป็นตวัชีว้ดัความเสยีหายทีเ่กดิจาก
การด าเนินโครงการและส่งผลกระทบดานสงัคมและวฒันธรรมของชุมชน อาท ิการด าเนินงานที่
ก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง การสญูเสยีโครงสรา้ง แบบแผนและวถิกีารด าเนินชวีติทีด่ ีความเสื่อม
ถอยของขนบธรรมเนียม วฒันธรรม ความเชื่อ ความเอือ้อาทร ความรว่มมอืและความช่วยเหลอื
เกือ้กูลของชุมชนดัง้เดมิ 
 เกณฑแ์ละตวัชีว้ดัดงักล่าวขา้งตน้สามารถใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการประเมนิผลโครงการ ซึง่
ครอบคลุมมติ ิดา้นเศรษฐกจิ สงัคม มติดิา้นการบรหิารจดัการ มติดิา้นทรพัยากร และมติดิา้น



สิง่แวดลอ้ม เกณฑแ์ละตวัชีว้ดั จะเป็นประโยชน์ในการตดิตามและประเมนิผลโครงการ ใน
ลกัษณะทีเ่ป็นพลวตัร ในทุกขัน้ตอนของกระบวนการโครงการ เพื่อวดัถงึความส าเรจ็และความ
ลม้เหลวของโครงการพฒันาดา้นต่าง ๆ ซึง่ในทางปฏบิตัจิ าเป็นตอ้งน ามาปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบั
ลกัษณะโครงการ โดยก าหนดและวดัตวัแปรเฉพาะเพื่อประมวลเป็นตวัชีว้ดัรวม (Composit 
indicators) ของแต่ละโครงการต่อไป 

 

 

 

 


