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บทที่ 1 
การวางแผนพัฒนา 

 
แนวความคิดเกี่ยวกับการวางแผนพฒันาทองถิ่น 
 นับแตไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2540 เปนตนมา   บทบาท
อํานาจหนาทีแ่ละความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางมาก  
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันใหความสําคัญกบัการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน    ทองถิน่ โดย
กําหนดกรอบความเปนอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนและความเปนอสิระในการ
กําหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลงั และมีอํานาจหนาที่ของ
ตนเองโดยเฉพาะ1 

 

นอกจากนี้พระราชบัญญตัิกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน 
ทองถิ่น พ.ศ.2542 ไดบัญญัติใหมีองคกรรับผิดชอบในการจัดทําแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกร 
ปกครองสวนทองถิ่นคือ คณะกรรมการการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นและกําหนด 
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการใหบริการสาธารณะทีจ่ําเปนแกทองถิ่น ตลอดจนรายไดของ 
ทองถิ่นท่ีเพิ่มขึ้น และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542  ไดกําหนด 
รูปแบบการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นที่มีความเปนอิสระมากขึน้ 
  นอกจากกฎหมายทั้งสองฉบับแลว ยังมีกฎหมายอื่นอกีหลายฉบบัทีเ่กี่ยวของ เชน  

• พระราชบัญญตัิวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัตทิองถิน่ พ.ศ.2542   
• พระราชบัญญตัิวาดวยการลงคะแนนเสียงเพือ่ถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถิ่น 

พ.ศ.2542    
• พระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธพีจิารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

พ.ศ.2542  
ทําใหเห็นไดวา  มีการกําหนดตัวบทกฎหมายและกลไกทางกฎหมายเพือ่ใหการกระจายอํานาจเปนไปอยาง
โปรงใสและสามารถถูกตรวจสอบจากประชาชนและองคกรตาง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัตไิว 
 

 ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นยุคหลังรัฐธรรมนูญฉบับปจจบุันประกาศใช จงึมีบทบาท อาํนาจ
หนาที่อยางกวางขวาง โดยมิเพียงจะมีหนาที่ในการใหบริการสาธารณะพื้นฐานแกประชาชน  
ในทองถิ่นเทานั้นแตยังขยายบทบาท หนาที่ออกไปรวมถึงการพฒันาคุณภาพชวีติ และการพฒันา 
เศรษฐกจิและสังคมของทองถิ่นดวย  และเปนองคกรทีเ่ปดใหประชาคมทองถิ่นมีสวนรวมในการบริหาร 
และการตรวจสอบการปฏิบตัิงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพิม่มากขึ้น                      

 

                                                           
1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 , มาตรา 284 
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แตเน่ืองจากพระราชบัญญัตกิําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง 
สวน ทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 30(4)2 และแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ขอ 
5.23  กําหนดใหรัฐตองจัดสรรงบประมาณ   ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในสดัสวนไมนอยกวา 
รอยละ 20 ของรายไดของรฐัทั้งหมดภายในป 2544 และไมนอยกวารอยละ 35 ของรายไดของรัฐท้ังหมด
ภายในป 2549  จึงมีความจําเปนในการใชทรพัยากรรายได ท้ังที่ทองถิ่นจัดเกบ็เอง และรายไดท่ี 
รัฐบาลจัดสรรที่มีอยูจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดและมคีวามโปรงใสมากที่สุด  การวางแผนถอืเปนกลไก 
สําคัญประการหนึ่งที่จะทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นบรรลุจุดมุงหมายดังกลาวโดยใชยทุธศาสตรที ่
เหมาะสม องคกรปกครองสวนทองถ่ินจําเปนอยางยิ่งท่ีตองวางแผนการใชทรพัยากรเหลาน้ันใหคุมคา 
และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาคมทั้งในปจจุบันและอนาคตมีการปฏิบตัิตามแผนงานโครงการที่ กําหนดให
เกิดสัมฤทธิ์ผลในชวงเวลาที่กําหนด มีการควบคุมติดตาม วัดและประเมินผล โดยการบริหาร 
จัดการตามแผน แผนงาน โครงการนั้น จะตองเปนการบริหารจัดการที่ดี มีความโปรงใส และพรอมท่ีจะ 
ใหมีการตรวจสอบทั้งโดยหนวยงานของรฐัและ ประชาคม 
 
ความหมายของการวางแผน 4 

การวางแผนเปนการพจิารณาและกําหนดแนวทางปฏบิัติงานใหบรรลุเปาหมายทีป่รารถนา 
เปรียบเสมือนเปนสะพานเชือ่มโยงระหวางปจจุบันและอนาคต  (where we are to where we want  to go)  
เปนการคาดการณสิ่งที่ยังไมเกิดขึ้น  ฉะนั้นการวางแผนจึงเปนกระบวนการทางสตปิญญาที ่พิจารณา 
กําหนดแนวทางปฏิบัติงาน  มีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค ความรูและการคาดคะเน อยางใช               
ดุลยพนิิจ 
 

การวางแผนจงึมีความเกี่ยวของกับการคาดการณตาง  ๆ  ในอนาคตและตัดสินใจเลือกแนวทาง 
ปฏิบตัิท่ีดีที่สดุ  โดยผานกระบวนการคิดกอนทํา  ฉะน้ันจึงกลาวไดวา การวางแผนคือ ความพยายาม 
ท่ีเปนระบบ (systematic  attempt) เพือ่ตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบตัิท่ีดีที่สุดสําหรับอนาคตเพือ่ให 
องคการบรรลผุลท่ีปรารถนา 
 
 
 
 
 

                                                           
2 พระราชบัญญตักํิาหนดแผนและขั้นตอนการประจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3 สํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น, 
แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกร ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2543 , น.4 
4 Harold Koontz Cyril O’Donnel and Heinz Weihrich , Management, Auckland ,McGraw Hill International Book Company Inc. 1984, p 21 
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ความสําคัญของการวางแผน  (Significance  of  Planning)5 
1) เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนทีจ่ะเกิดขึ้นในอนาคต   

ท้ังนี้เพราะการวางแผนเปนการจัดโอกาสทางดานการจดัการใหผูวางแผนมีสายตากวางไกล มองเหตุการณ
ตาง ๆ ในอนาคตทีอ่าจเกิดขึ้น เชน การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลย ีปญหา ความตองการของประชาชนใน
สังคมนั้น  ซึ่งสิ่งเหลานี้อาจสงผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายขององคการ  ดังน้ันองคการจึงจําเปนตอง
เตรียมตัวและเผชิญกับสิ่งทีเ่กิดขึ้นอันเน่ืองมาจากความผันผวนของสิง่แวดลอมอันไดแก สภาพเศรษฐกจิ 
สังคมและการเมือง เปนตน 

2) ทําใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหม ๆ เขามาในองคการ ทั้งนี้เน่ืองจากปรัชญา 
ของการวางแผนยึดถือและยอมรับเรื่องการเปลี่ยนแปลง ไมมีสิ่งใดอยูอยางนิรันดรจึงทําใหมีการยอมรับ 
แนวความคิดเชิงระบบ (system approach) เขามาใชในองคการยุคปจจุบัน 

3) ทําใหการดําเนินการขององคการบรรลถุึงเปาหมายที่ปรารถนาทั้งน้ีเพราะการวางแผน 
เปนงานที่ตองกระทําเปนจุดเริ่มแรกของทกุฝายในองคการ ทั้งนี้เพือ่เปนหลักประกันการดําเนินการ 
เปนไปดวยความมั่นคงและมีความเจริญเติบโต 
       4)   เปนการลดความสญูเปลาของหนวยงานที่ซํ้าซอนเพราะการวางแผนทําใหมองเห็น     
ภาพรวมขององคการทีช่ัดเจนและยังเปนการอํานวยประโยชนในการจัดระเบียบขององคการใหมีความ              
เหมาะสมกับลักษณะงานมากยิ่งขึ้น เปนการจําแนกงานแตละแผนกไมใหเกิดความซ้ําซอนกัน 

5) ทําใหเกิดความแจมชัดในการดําเนินงานเนื่องจากการวางแผนเปนการกระทําโดย 
อาศัยทฤษฎ ีหลักการ และงานวิจยัตางๆ (a rational approach) มาเปนตวักําหนดจุดมุงหมายและ 
แนวทางปฏบิตัิท่ีชัดเจนในอนาคตอยางเหมาะสมกับสภาพองคกรทีดํ่าเนินอยู 

กลาวโดยสรุปวา ไมมีองคการใดที่ประสบความสําเรจ็ได โดยปราศจากการวางแผน ดังน้ัน 
การวางแผนจงึเปนภารกิจอนัดับแรกที่มีความสําคัญของกระบวนการจัดการที่ดี 
ประโยชนของการวางแผน (Advantages of Planning) 
                  การวางแผนที่ดียอมสงผลใหเกิดประโยชนดังตอไปนี ้

1) บรรลจุุดมุงหมาย (Attention of Objectives) การวางแผนทุกครั้งจะมีจุดหมาย 
ปลายทาง  เพือ่ใหองคการบรรลจุุดมุงหมายที่กําหนดให  การกําหนดจุดมุงหมายจึงเปนงานขัน้แรกของ 
การวางแผน  ถาจุดมุงหมายทีกําหนดมีความแจมชัดกจ็ะชวยใหการบริหารแผนมีทิศทางมุงตรงไป 
ยังจุดมุงหมายที่กําหนดไวไดอยางสะดวกและเกิดผลดี 

2) ประหยัด (Economical  Operation) การวางแผนเกี่ยวชองกับการใชสติปญญา 
เพื่อคิดวิธีการใหองคการบรรลุถึงประสิทธภิาพ เปนการใหงานในฝายตางๆ มีการประสานงานกันดี กิจกรรมที ่

                                                           
5 พะยอม วงศสารศรี , องคการและการจัดการ ,สาํนักพิมพสุภา จํากดั , กรุงเทพฯ ,2542,น.70 
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ดําเนินมีความตอเนือ่งกัน กอใหเกิดความเปนระเบียบในงานตาง ๆ ท่ีทํา  ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนการใช 
ประโยชนจากทรัพยากรตาง ๆ อยางคุมคานับวาเปนการลดตนทุนท่ีดี กอใหเกิดการประหยัดแกองคการ             

3) ลดความไมแนนอน (Reduction of Uncertainty) การวางแผนชวยลดความไมแนนอนใน
อนาคตลงเพราะการวางแผนเปนงานที่เกีย่วของกับการคาดการณเหตุการณในอนาคตการวางแผนที่มี
ประสิทธิภาพเปนผลมาจากการวิเคราะหพื้นฐานของขอเทจ็จริงท่ีปรากฏขึ้นแลว ทําการคาดคะเน            
เหตุการณในอนาคตและไดหาแนวทางพจิารณาปองกันเหตุการณท่ีจะเกิดขึ้นไวแลว 

4) เปนเกณฑในการควบคุม (Basis of control) การวางแผนชวยใหผูบริหารไดกําหนด
หนาที่การควบคุมขึ้น  ท้ังนีเ้พราะการวางแผนและการควบคุมเปนสิง่ท่ีแยกกันไมออกเปนกจิกรรรมที่
ดําเนินการคูกันอาศัยซึ่งกันและกัน  กลาวคือถาไมมีการวางแผนก็ไมสามารถมีการควบคุม กลาวไดวา      
แผนกําหนดจดุมุงหมายและมาตรฐานการปฏิบติังานในหนาที่การควบคุม 

5) สงเสริมใหเกดินวัตกรรมและการสรางสรรค (Encourages innovation and 
Creativity) การวางแผนเปนพื้นฐานดานการตัดสินใจ และเปนสิ่งท่ีชวยใหเกิดแนวความคิดใหม ๆ (นวตักรรม) 
และความคิดสรางสรรคทั้งน้ีเน่ืองจากขณะที่ฝายจัดการมีการวางแผนกันนั้นจะเปน 
การระดมปญญาของคณะผูทํางานดานการวางแผนทําใหเกิดความคดิใหม ๆ และความคิดสรางสรรค นํามาใช
ประโยชนแกองคการ และยังเปนการสรางทัศนคติการมองอนาคตระหวางคณะผูบริหาร 

6) พฒันาแรงจูงใจ (Improves  Motivation) ระบบการวางแผนที่ดีจะเปนการบงชี ้
ใหเห็นถึงความรวมแรงรวมใจในการทํางานชองผูบริหาร และยังเปนการสรางแรงจูงใจใหเกิดขึ้นในกลุม 
คนงานดวยเพราะเขารูอยางชัดเจนวาองคการคาดหวงัอะไรจากเขาบาง นอกจากนั้น การวางแผนยัง 
เปนเคร่ืองมือฝกและพฒันาแรงจูงใจที่ดีสาํหรับผูบริหารในอนาคต 

7) พฒันาการแขงขัน (Improves Competitive Strength) การวางแผนทีมี่        
ประสิทธิภาพ ทําใหองคการมีการแขงขันกันมากกวาองคการที่ไมมีการวางแผนหรือมีการวางแผน ที่ขาด
ประสิทธิภาพ ท้ังน้ีเพราะการวางแผนจะเกี่ยวของกับการขยายขอบขายการทํางาน เปลี่ยนแปลง 
วิธีการทํางาน ปรับปรุงสิ่งตาง ๆ ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทีจ่ะเกิดขึน้ในอนาคต 

8) ทําใหเกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordination) การวางแผนไดสราง 
ความมั่นใจในเรื่องเอกภาพที่จะบรรลุจุดมุงหมายขององคการ ทําใหกิจกรรมตาง ๆ ทีจ่ัดวางไวมุงไป 
ท่ีจุดมุงหมายเดียวกัน มีการจัดประสานงานในฝายตาง ๆ ขององคการเพือ่หลีกเลีย่งความซ้ําซอนใน 
งานแตละฝายขององคการ 

 

ขอจํากัดในการวางแผน 
อยางไรกต็ามการวางแผนบางครั้งอาจประสบความลมเหลว หรือขาดประสิทธิภาพขึ้น ได 

ดังนั้นขอความตอไปน้ีจะชวยใหทานนําไปพจิารณาประกอบในการวางแผน เพือ่ใหการวางแผน ไมประสบ
ความลมเหลว 
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1) การขาดขอมูลที่เชือ่ถือได ในการวางแผนจําเปนตองอาศัยขอมูลตาง ๆ เพือ่นํา 
มาพจิารณากําหนดจุดมุงหมายและกจิกรรมตาง ๆ ทีจ่ะดําเนินงาน แตถาขณะที่มีการวางแผนนัน้  
กลุมทํางานไดขอมูลท่ีมาจากแหลงท่ีเชือ่ถือไมได จะทาํใหการวางแผนงานนั้นเกดิการผิดพลาด ฉะนั้นขอมูล
นับวาเปนปจจัยสําคญัในการกําหนดแผนงานเปนอยางยิ่ง    

2) การวางแผนเปนกระบวนการมองไปขางหนา ถาผูบรหิารมีแนวโนมที่จะทํางาน 
ในเชิงรับมากกวาเชิงรุก เขาจะไมสามารถทําการวางแผนที่ดีไดเลย ฉะน้ันผูวางแผนจะตองเปนบุคคล 
ท่ีมีความคิดริเร่ิมและเปนคนที่มีความกระตอืรือรนจะไดสามารถมองหามาตรการประเมินและตดิตาม แผนที่
วางไวไดอยางเหมาะสมและเขาใจการดําเนินงานตามแผนอยางถูกตอง  

3) การวางแผนเปนกระบวนการที่ตองใชเวลาและสิ้นเปลอืงคาใชจาย การวางแผน 
อาจจะทําใหการปฏิบติัการบางกรณีลาชาไปได แตก็เปนความจริงวาถาเราไมใชเวลาในการวางแผน 
อยางพอเพียงแลว  แผนที่กาํหนดขึ้นอาจจะเปนแผนทีใ่ชไมได จึงกลาวไดวาการวางแผนเกี่ยวของ 
กับการใชเวลาและคาใชจายในการรวบรวมการวิเคราะห สารสนเทศและการประเมินทางเลอืกตาง ๆ  ดังนัน้
ถาการจัดการไมจัดงบประมาณคาใชจายอยางเพีงพอในการวางแผน ไมยอมใชเวลาให 
พอเพียงคิดแตเพียงวาเสียเวลาสิ้นเปลอืงแลวผลของแผนที่จะออกมาดีนั้น ยอมเปนไปไมได 

4) การดําเนินการภายในองคการที่เขมงวดเกินไปในเรือ่งตางๆ จะเปนอุปสรรค   
ในการนําความคิดริเริ่มและแนวความคิดใหม ๆ เขามาสูองคการ ฉะนั้นผูวางแผนจําเปนตองมีการยืดหยุนการ
ดําเนินการในบางกรณีบาง ซึ่งจะนําผลดมีาสูองคการ 

5) การตอตานการเปลี่ยนแปลงเปนอีกปจจยัหนึ่งที่เปนขอจํากัดในการวางแผน 
บางคร้ังเหตุการณตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในองคการธุรกิจตาง ๆ ทัว่โลกเปนผลกระทบอยางตอเนื่อง 
มาจากความผันผวนทางเศรษฐกจิ สังคมและการเมือง ฉะนั้นผูวางแผนไมสามารถยอมรบัเร่ืองราวตาง ๆ ท่ี
อาจเกิดขึ้นได อาจจะนําไปสูการตอตานจากกลุมคนงานและทศันคติเชนน้ีจะสงผลตอกระบวน 
การวางแผนทีเ่กิดขึ้นขาดประสิทธิภาพ  

6) ประสิทธิภาพในการวางแผนอาจมขีอจํากัดมาจากปจจัยภายนอกทีไ่มสามารถ 
ควบคุมไดเพราะปจจัยภายนอกบางอยางยากแกการทาํนายและคาดการณ เชนการเกิดสงคราม การควบคุม
ของรัฐบาล หรือภัยธรรมชาติตาง ๆ ซึ่งสิง่เหลานี้ผูวางแผนไมสามารถควบคุมไดกอ็าจ 
ทําใหการดําเนินงานตามแผนประสบปญหายุงยากได 
  
หลักการพื้นฐานในการวางแผน 

การวางแผนประกอบดวยหลักการพื้นฐาน 4 ประการดวยกันคอื 
1. การวางแผนจะตองสนับสนนุเปาหมายและวัตถุประสงคขององคการ (Contribution to Purpose 

and Objectives) ในการวางแผน ผูวางแผนจะตองตระหนักถึงความสําคัญวาเปาหมายของแผนทุกแผนที่
กําหนดขึ้นนั้นจะตองเก้ือหนนุและอํานวยความสะดวกใหเปาหมายและวัตถุประสงคขององคการสัมฤทธิ์ผล 
หลักการน้ีเกดิขึ้นจากธรรมชาติขององคการธุรกจิตาง ๆ ท่ีจัดตั้งขึน้เพือ่ให 
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วัตถุประสงคของกลุมบุคคลที่รวมกันในองคกรบรรลตุามเปาหมายหรือประสบความสําเรจ็ไดดวยความ    
รวมมือรวมใจของสมาชิกอยางจริงใจ 

2. การวางแผนเปนงานอันดับแรกของกระบวนการจัดการ (Primacy of Planning) ซึ่งกระบวนการ
จัดการประกอบดวย การวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) การบริหารงานบุคคล (Staffing) 
การสั่งการ (Leading) และการควบคุม (Controlling) การวางแผนเปนงานเร่ิมตนกอนขั้นตอนอื่น ทั้งน้ีเพราะ
การวางแผนจะเปนตัวสนบัสนุนใหงานดานอื่น ๆ ดําเนินไปดวยความสอดคลอง 

3. การวางแผนเปนหนาที่ของผูบริหารทุกคน (Pervasiveness of Planning) การวางแผน 
เปนงานของผูบริหารทุกระดับท่ีจะตองทําแลวแตขอบเขตของอํานาจหนาที่ที่แตกตางกัน ท้ังนี้เพราะ 
ผูบริหารในระดับที่ตางกันตางก็มีความรับผิดชอบควบคมุใหงานที่ตนกระทําอยูใหประสบความสําเร็จ ฉะน้ัน
การวางแผนจงึมีความสําคญัเปนอยางยิง่ 

4. ประสิทธิภาพของแผนงาน (Efficiency of Plans) ในการวางแผนนั้นผูวางแผนจะตอง 
คํานึงถึงประสทิธิภาพของการวางแผน ซึง่สามารถพจิารณาจากการ บรรลวุตัถุประสงคดวยการลงทุน 
อยางประหยดัและคุมคา เชน การใชเวลา เงิน เคร่ืองมือ แรงงาน และการปริหารที่ดีสรางความพึงพอใจ 
ใหแกสมาชิกในองคการ 
 หลักการพืน้ฐาน 4 ประการนี้นับวามีสวนสําคัญในการปูพื้นฐานของความคิดในดานการ 
วางแผนใหองคการประสบเจริญกาวหนา 
 

ลําดับขั้นในกระบวนการวางแผน (Steps in Planning Process) 
การดําเนินงานใดๆ กต็ามควรจะมลีําดับขั้น และขั้นตอนทั้งน้ีเพือ่ใหงานนั้นมีประสิทธิภาพ การ

วางแผนก็เชนกันจําเปนตองทําตอเนือ่งเปนกระบวนการลําดับขั้นในการวางแผนประกอบดวย ขัน้ตอน
ดังตอไปน้ี 

1. การกําหนดวัตถุประสงค  (Setting Objectives) เปนงานอันดับแรกที่นักวางแผนจะ 
ดําเนินการ ทัง้น้ีเพือ่ใหรูทิศทางที่จะกาวเดินตอไปขางหนา เพราะการวางแผนเปนเรื่องของอนาคต 
ดังที่ไดกลาวมาแลว และเปนพื้นฐานทีจ่ะเปนแนวทางในการดําเนินกิจกรรมอืน่ๆ ในองคการ สิง่สําคัญท่ี
จะตองตระหนกัในการวางแผนคือแผนที่วางจะตองมีความชัดเจน ทั้งน้ีเพือ่ใหสมาชิกในองคการเกิดความ
เขาใจในทิศทางเดียวกันอนัจะกอใหเกิดประโยชนในการปฏิบตัิงาน และมีการประสานงานกัน 

2. พฒันาขอตกลงที่เปนตวักําหนดขอบเขตในการวางแผน (Developing the Planning  
Permises) ผูวางแผนจะตองกําหนดขอตกลงตางๆ ท่ีจะเปนขอบเขตในการวางแผน เพือ่สามารถ 
คาดการณเหตุการณตางๆ ในอนาคตไดถูกตองใกลเคยีง การกําหนดขอตกลงเบือ้งตนจะนํามาเปน 
พื้นฐานในการวางแผน ขอบเขตและขอตกลงตางๆ ท่ีเปนผลมาจากขอมูลและปจจัยภายนอก เชน  การ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วดานเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ความรูสกึ
ของประชาชน นอกจากปจจัยภายนอกแลว การวางแผนจะตองตระหนักถึงขอมูลและปจจัย                
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ภายในองคการดวย จึงจะทําใหขอตกลงที่กําหนดขึ้นมาจากขอมูลรอบดานอันเปนผลทําใหขอมูลที่นํามาใชเปน
กรอบในการ วางแผนมีความเชื่อถอืไดมากขึ้น 

3. พจิารณาขอจาํกัดตางๆทีอ่าจเกิดขึ้นในการวางแผน (Reviewing all possible Limitations  
on Planning) ขอจํากัดตางๆ มักเกิดขึ้นเสมอในการทํางานใดๆ ฉะนัน้ถาผูวางแผนไดมีการพจิารณาและคํานึง
สิ่งเหลานี้แลวก็จะสามารถขจัดขอจํากัดตางๆ ใหเหลอืนอยลง สิ่งท่ีควรนํามาพิจารณา      คาดการณในการ
วางแผนไดแก ขอบเขต อํานาจหนา วัสดอุุปกรณ สภาพทางการเงิน ตลอดจนบุคลากรตางๆ ในองคการ เปน
ตน ซ่ึงสิ่งเหลาน้ีจะมีน้ําหนกัสําคัญในการกําหนดแผนงานที่จะดําเนินการตอไป 

4. พฒันาทางเลอืก (Developing Alternatives) ในการวางแผนผูวางแผนควรไดแสวงหา 
ทางเลอืกตางๆ ที่จะเปนแนวทางในการดาํเนินการตามแผนนั้น เพราะบางครั้งการดําเนินการตาม 
แผนหนึ่งๆ ไมใชมีแนวทางปฏิบัติแนวเดียวท่ีจะบรรลุความสําเร็จของแผนนั้น แตอาจมีแนวปฏิบตั ิ
 ิหลายๆ แนวที่สามารถไปถึงวตัถุประสงคของแผนนั้นไดเชนกัน ฉะนั้นผูวางแผนจําเปนตองคิดถึง 
แนวทางตางๆ หลายๆ แนวมากําหนดกิจกรรมในการวางแผน ซึ่งสิง่เหลานี้เปนการพฒันาความคิด 
ของผูวางแผนใหมีความหลากหลายตามขอมูลตางๆ 

5. ประเมินทางเลือก (Evaluating the Alternatives) การประเมินทางเลือกนีต้องการหลัง 
จากไดมีการพฒันาทางเลอืกตางๆ แลว ผูวางแผนจําเปนตองศึกษาปจจัยตางๆ ของทางเลอืกแตละ 
แนวประกอบวาจะเปนไปไดมากนอยแคไหนท่ีทางเลือกเหลานีจ้ะทําใหองคการดําเนินไปไดแลวจึง 
ตัดสินใจเลือกทางเลอืกที่เปนไปไดสูงสุด (the most feasible alternatives) สิ่งที่เปนขอคิดสําหรับ 
ผูวางแผนในการประเมินทางเลือกนั้นกค็อืไมมีวธิีใดทีใ่หผลสูงสุดเพยีงวิธเีดียว ฉะนั้นผูวางแผนควร 
ตัดสินใจเลือกทางเลอืกสองแนวทางหรอืมากกวา และนําทางเลอืกทีเ่ลือกแลวมาหลอมรวมกันเพือ่ 
เปนแผนที่เปนไปไดมากที่สุด (the most feasible plan) ในการปฏบิัต ิ

6. เปลี่ยนแปลงแผนสูการปฏิบัต ิ(Converting Plans into Actions) ผูวางแผนตองทําการ 
เปลี่ยนแปลงแผนสูการปฏบัิต ิซ่ึงจะออกมาในรูปการกาํหนดเปนนโยบาย (policies) ตารางการทํางาน 
(schedules) และงบประมาณ (budgets) การเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่กลาวนีจ้ะขวยเปน แนวทางใน การ
ดําเนินกรปฏบิัติทีช่ัดเจนขึน้ 
 

ลักษณะของแผนที่ดี (Requirement of a Good Plan) 
แผนที่ดีควรมลีักษณะ ดังนี ้
1. แผนควรจะมลีักษณะชี้เฉพาะมากกวามีลกัษณะกวางหรือกลาวทัว่ๆ ไป (It should be  

specific rather than general) การชี้เฉพาะถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะกอใหเกิดความชัดเจน และโอกาสที่จะ เกิดความ
เขาใจผลิหรือนําไปใชผิดๆ นั้นนอยมาก ฉะนั้นการจัดทําแผนจะตองมีลักษณะเฉพาะเพื่อให การดําเนินงาน
ตามแผนเปนไปอยางถูกตอง ไมตองตีความกันในลักษณะตางๆ และบางครั้งการตีความ นั้นอาจกอใหเกิด
ดําเนินการที่ผดิทิศทางไปก็เปนได 
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2. แผนควรจะจําแนกความแตกตางระหวางสิ่งท่ีรูแลวและสิ่งที่ยังไมรูใหชัดเจน (A plan  
should distinguish between the known and the unknow) ท้ังนี้เพราะการวางแผนเปนการคาดการณ 
เหตุการณตางๆ ในอนาคต ฉะนัน้การจําแนกความแตกตางระหวางสิ่งไมรูและรูใหเห็นเดนชัด จะทําให ผูใช
แผนคํานึงถึงและพจิารณาสิ่งท่ียังไมรูใหรอบคอบ 

3. แผนควรจะมกีารเชื่อมโยงอยางเปนเหตผุลและสามารถนําไปปฏบัิตไิด (A plan should  
be logical and practical) ซึ่งเร่ืองนี้นับวามีความสําคญัเปนอยางยิง่ ที่ผูวางแผนจะตองใชการคิด วเิคราะห 
การคิดวจิารณญาณเปนฐานในการพิจารณาขอมูลตางๆ อยางมีเหตุผลและตัดสนิเลอืก แนวทางดําเนินการที่
สามารถนําไปปฏิบตัิได 

4. แผนจะตองมีลักษณะยืดหยุนและสามารถปรับพฒันาได (The plan must be flexible  
and capable of being modified) แผนทีน่ําไปใชจะตองเหมาะกับสภาพการณ การเปลี่ยนแปลง เปนสิ่งที่
สามารถเกิดไดทุกขณะ นอกจากนั้นการดําเนินการตางๆ มักจะมตีัวแปรตางๆ จํานวนมาก ที่มีผลกระทบตอ
แผน ฉะนั้นแผนที่ดีจะตองมีลักษณะยืดหยุนและปรบัใหเขากับสถานการณท่ี แปรเปลี่ยนไป 
 5. แผนจะตองไดรับการยอมรับจากกระบวนการที่เกีย่วของ (The plan must be acceptable to the 
persons who adoptit and to the persons who are affected) ทั้งน้ีเน่ืองจากการยอมรับ จะนํามา ซ่ึงความ
ตั้งใจและความรวมมือเปนอยางดีในการนําแผนไปปฏบัิต ิ ถาแผนทีว่างนั้นไดรับการยอมรับ จากผูเกี่ยวของ
ยอมเปนผลดีแกการดําเนินงานขององคการธุรกิจเปนอยางยิ่ง 
 

ประเภทของการวางแผน (Type of Planning) 
  การวางแผนสามารถจําแนกออกเปนประเภทตาง ๆ ตามลักษณะแนวคิดพื้นฐานไดดังนี้ 
1. จําแนกตามระดบัการจัดการ 

1.1 การวางแผนกลยุทธ (Strategic Planning) เปนหนาที่และความรบัผิดชอบของฝาย 
บริหารระดับสงู (Top management) เปนการวางแผนในลักษณะการพจิารณาภาพรวมทั้งหมด  (Overall 
planning) ดวยการกําหนดวัตถุประสงคอยางกวาง ๆ และขั้นตอนตางๆ เพือ่ใหการดําเนินงาน สามารถบรรลุ
วัตถุประสงคตามกําลังของทรัพยากรที่มีอยูในปจจบุันและที่คาดการณวาจะมีในอนาคต 

1.2 การวางแผนบริหาร (Administrative planning) เปนหนาที่และความรบัผิดชอบของ 
ฝายบริหารระดับกลาง (Middle-level management) เปนการวางแผนเพือ่กําหนดกรอบและ ทศิทางไวสําหรับ
แผนปฏิบติัการ (operative plans)  

1.3 การวางแผนปฏิบัติการ (Operational Planning) เปนแผนที่ผูบริหารระดับตน (lower  
level managers) นําแผนบริหาร (administrative plans) ไปดําเนินการในภาคปฏิบัติ   

2. จําแนกตามลักษณะการปฏบิตั ิ
2.1  การวางแผนดําเนินงาน (Standing Planning) เปนการวางแผนที่มีลักษณะเปน แผน     

ถาวรบงบอกถึงแนวความคิด หลักการหรือแนวทางปฏิบตัิในการทํากิจกรรมทีเ่กิดขึ้นบอย ในองคการหรอืใช 
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เพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นประจํา แผนชนิดนี้จะรวมไปถึงนโยบาย วธิีปฏิบัติงาน กฎ วิธีการ และมาตรฐาน การ
วางแผนใชประจํามีประโยชนตอผูบริหารเปนอยางยิ่งท่ีสามรถตรวจสอบการทํางานของพนักงานและสามารถ
ประสานงานระหวางฝายตาง ๆ ทําใหการทํางานเปนไปอยางมีเอกภาพและ สอดคลองกับ วตัถปุระสงค 
อยางไรกต็ามการวางแผนชนิดน้ีอาจมจีุดออนบาง คือเม่ือสภาพการณบางอยางเปลี่ยน แปลงไป แผนประเภท
นี้จําเปนตองไดรับการปรับปรุงแกไขใหเหมาะกับสภาพการณในลักษณะแผนใช เฉพาะครั้ง 

2.2 การวางแผนใชเฉพาะครั้ง (Ad hoc Single Planning) เปนการวางแผนเพือ่ปรับ 
และเสริมการวางแผนดําเนินงานประจําทัว้น้ีเนือ่งจากแผนดําเนินงานประจําไมอาจตอบสนองความ เหมาะสม
ในสถานการณตาง ๆ ได แผนใชเฉพาะครั้งจึงเกิดขึ้นเพือ่เปนแนวทางในการ ปฏิบัติงาน เฉพาะสถานการณ 
แผนประเภทนี้ใชคร้ังเดียวแลวจะไมนํามาใชอีก บางครั้งจึงมีการเรียกแผนชนิดนี้วา แผนใชครั้งเดียว แผน
ประเภทนี้ไดแก แผนงาน โครงการ งบประมาณ และตารางการทํางาน         แผนใชเฉพาะครัง้มีประโยชนตอ
องคกรทําใหลดความเสี่ยงและเปนการใชเพือ่ความเหมาะสมกับสภาพ การณที่เกดิขึ้น  

3. จําแนกตามระยะเวลา 
3.1 การวางแผนระยะยาว (Long-range Planning) เปนการวางแผนที่กําหนดระยะ 

เวลาดําเนนิการตั้งแต 5 ปขึ้นไป แตจากการศึกษาของ The American Management  Association พบวา
แผนระยะยาวนี้ควรมีระยะ 5 ป เหมาะสมที่สุดที่จะสามารถคาดการณอนาคตไดอยางมีเหตุผล  

3.2 การวางแผนระยะปานกลาง (Medium-range Planning) เปนการวางแผนที่มีระยะ 
เวลาดําเนนิการระหวาง 3 ถึง 5 ป  

3.3 การวางแผนระยะสั้น (Short-range Planning) มีระยะเวลาที่กําหนดไวระหวาง 1  
ถึง 3 ป การวางแผนระยะสัน้เปนการกําหนดกิจกรรมชวงสั้น ๆ เพือ่ใหวัตถุประสงคในแผนระยะยาว ประสบ
ความสําเรจ็ แผนระยะสั้นจะตองมีความสมัพันธและสอดคลองกบัแผนระยะยาว องคการจึงจะ ดําเนินการ ไป
ถึงจุดมุงหมายปลายทางอยางราบรื่น 

อยางไรกต็ามในปจจบุันการวางแผนตามระยะเวลาไมวาจะเปนการวางแผนระยะสั้นและ ระยะยาว 
อาจไมไดกําหนดเวลาที่กลาวในตอนตน เพราะสภาพขององคการในยุคปจจบัุนตองมีการ เปลี่ยนแปลงใหทัน
กับการเปลี่ยนแปลงของประเทศและระหวางประเทศ 

4. จําแนกตามลกัษณะคุณคาการใชงาน การวางแผนกายภาพ (Physical Planning) เปน 
การวางแผนดานทําเลทีต้ั่ง การใชประโยชนที่ดิน และการจัดหาเครือ่งมือตาง ๆ ที่เอือ้ตอการพฒันา ในชวง
ระยะเวลาตาง ๆ  

5. การจําแนกตามขอบขายลักษณะของแผน แบงออกไดดังนี้ 
วตัถุประสงค (Objectives)  นโยบาย (Policies) 
วธิีปฏิบัตงิาน (Procedures)   วธิีการ (Method) 
มาตรฐาน (Standard)    งบประมาณ (Budget) 

แผนงาน (Program) 
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บทที ่2 
การวางแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

บทนํา 
  ดังไดกลาวแลววาการวางแผนเปนการมองไปเพิ่มทฤษฎีการวางแผนขางหนา อาจเปนชวง
สั้น ระยะปานกลาง หรือระยะยาว และเปนกระบวนการกําหนดการใชทรัพยากรขององคกร โดย
กําหนด กิจกรรมตาง ๆ ไวลวงหนาใหบรรลุภารกิจ วัตถุประสงค นโยบาย เปาหมาย และเปาหมาย
ขององคกร ปกครองสวนทองถิ่นนั้น จะเกี่ยวของกับชวีิตความเปนอยูที่ดีขึ้นของประชาคมทองถิ่นใน
อนาคต 
  การที่ทองถิ่นจะพัฒนาไปในทิศทางใด จําเปนตองมีการกําหนด วิสัยทัศน หรือภาพในอนาคต 
และแปลงมาสูการปฏิบัติ ดังน้ัน ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 จึงไดกําหนดประเภทของแผนพัฒนาของ
องคกรปกครอง สวนทองถิ่นไว 2 ประเภท คือ 

1. แผนยุทธศาสตรการพัฒนา เปนแผนพัฒนาระยะยาว 
2. แผนพัฒนาสามป เปนแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน (Rolling Plan) ที่ตองมีการทบทวนและจัดทําทุกป 

ซ่ึงจะนําไปสูกระบวนการการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย 
องคกรปกครองสวนทองถิน่กับการวางแผนพัฒนาทองถิ่น 
           พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติใหเทศบาล องคการบริหารสวนตําบลและการปกครอง
สวนทองถิ่นรปูพิเศษมีอํานาจหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง  และองคการบริหาร 
สวนจังหวัดซึง่นอกจากจะมีอํานาจหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเองแลวยังมีอํานาจ
หนาที่ในการประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกาํหนดอีกดวย 
  เน่ืองจากการวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายการ
ปกครองการบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลังและการปฏิบัตติามอํานาจหนาที่ ที่
กฎหมาย กําหนด องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีความเปนอิสระในการวางแผนพัฒนาทองถิ่นและ
การดําเนิน ตามแผน  ความเปนอิสระนั้นไมไดหมายถึงความเปนอิสระในฐานะเปน “รัฐอิสระ” แตเปน
การมอบอํานาจหนาที่ในการจัดบริการสาธารณะบางสวนให และยังตองอยูในการ กํากับดูแล หรือ
ตรวจสอบ  โดยรัฐบาลและประชาคมอีกดวย 
  ผูที่เกี่ยวของกับการวางแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองตระหนกัวาแผน 
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาระดับตางๆ ไดแกแผนพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนกระทรวง แผนกรม และรัฐวิสาหกิจตางๆ 
ซ่ึงเปนแผนระดับชาติ ยุทธศาสตรการพฒันาจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัดในระดับจังหวัด ตลอดจน
ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอและแผนพัฒนาอําเภอในระดบัอําเภอ (แผนภาพที่ 1) ซ่ึงในการกําหนด 
     
 



                                                                                                                                              
ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาระดับจังหวัดและอําเภอนั้น ทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาคม
จะมีสวนเกี่ยวของอยูดวย 
 

แผนภาพที่ 1 ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับตางๆกับแผนพัฒนาทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น และแผนพัฒนาสามปผูที่เกี่ยวของจําเปนตอง 

ตระหนักถึงขัน้ตอน และกําหนดเวลาของการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาและ แผนพัฒนาของทั้ง 
ระดับจังหวัดและระดับอําเภอดวย 
 
 
 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
(กําหนดวิสัยทัศน และยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ) 

นโยบายรัฐบาล 
(นโยบายเรงดวน และนโยบายทั่วไป) 

นโยบายกระทรวง กรม 
(นโยบายรายสาขาตามภารกิจหนวยงาน) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ยุทธศาสตรบูรณาณาการทุกภาคสวนในจังหวัด) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอแบบบูรณาการ 
(บูรณาการในมิติเชิงพื้นที่) 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น 
(วิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมายการพัฒนา ยุทธศาสตร และ

แนวทางการพัฒนาทองถิ่น) 

แผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(แปลงนโยบายสูการปฏิบัติ นําไปสูการทํางบประมาณ) 



ประเภทของแผนพฒันาทองถิน่ 
 ดังไดกลาวแลววาระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนา ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 กําหนดประเภทของแผนพัฒนาทองถิ่นไว 2 ประเภท1 ซ่ึงมี
รายละเอียด ดังน้ี 
  “แผนยุทธศาสตรการพฒันา” หมายความถึง ยุทธศาตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น    ซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจและจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอําเภอ 
  “แผนพัฒนาสามป” หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการ อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซ่ึงมีความตอเน่ืองและเปนแผน
กาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป 

ซ่ึงการจัดทําแผนพัฒนาสามป จะมีความเชื่อมโยงกับการจัดทํางบประมาณประจําปอยาง
ใกลชิด โดยเฉพาะอยางยิ่งหากการจัดทํางบประมาณในระบบมุงเนนผลงาน 

สําหรับ”แผนปฏิบัติการ” 2ที่กําหนดไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําและ 
ประสานแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2546 น้ัน มิใชการจัดทําแผนพัฒนา แตเปนเอกสารที่รวบรวม
แผนงาน  โครงการ  กิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละ 
ปงบประมาณเพื่อใหทราบกจิกรรมการพัฒนาในพื้นที ที่ดําเนินการ 
 

 องคกรในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
 ตามระเบียบกระรวงมหาดไทยฯ ไดกําหนดองคกรในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นไว สรุปได 
ดังน้ี 

1) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น3 เปนองคกรที่มีหนาที่กําหนดแนวทางการพัฒนาของ   
ทองถิ่นใหสอดคลองกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ การผังเมือง ตลอดจนใหคาํปรึกษาหารอืเกี่ยวกับการพัฒนาทองถิ่น 
 
 

                                                           
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546 , 
ขอ 4 
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546 , 
ขอ 4 
3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546 , 
ขอ 7,10 และ 13 



           2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น4 เปนองคกรที่มีหนาที่จัดทําราง
แผนพัฒนาใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นกําหนด 

 3) คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น5 เปนองคกรที่ทําหนาที่กําหนดกรอบ  
ทิศทาง แนวทาง รวมทั้งประสานการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตร และ แนวทางการ พัฒนาจังหวัด อําเภอ ตรวจสอบวิเคราะหและประสานแผนพัฒนาของ
องคกร ปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด  และใหความเห็นชอบรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา หรือ
แผนพัฒนา สามป ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด  รวบรวมขอมูลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเพ่ือ ประโยชนในการประสานแผน 
   คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น อาจมอบอํานาจในการใหความเห็นชอบ ราง
แผนพัฒนาฯ ใหคณะอนุกรรมการประสานแผนระดับอําเภอ6 เพ่ือปฏบิติหนาที่แทนไดภายใต การ
กําหนดกรอบนโยบาย แนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการประสานแผนกําหนด 
   สําหรับองคประกอบขององคกรในการจัดทําและประสานแผนพัฒนา (ยกเวนคณะ กรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา) จะมีลักษณะ”ไตรภาคี” โดยมีองคประกอบจาก ตัวแทนของ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ตัวแทนของราชการบริหารสวนภูมิภาคและรฐัวิสาหกิจ และตัวแทนจาก ภาค
ประชาชน ในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อการประสานงานและบูรณาการ รวมทั้ง 
สรางกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชนในการบรหิารงานทองถิ่น 
 

แนวคิดหลักในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
 จากแนวคิดในการวางแผน และหลักการวางแผนพัฒนาทองถิ่นในเชงิยุทธศาสตร องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นควรมแีนวคิดในการจัดทําและประสานแผนพัฒนาอยางนอย 4 แนวคิด ดังน้ี 
แนวคิดที่ 1 : กระบวนการแกไขปญหา  
  เริ่มดวยการตอบคําถามอยางเปนขั้นตอนดังน้ี 
  ปญหาคืออะไร 

ปญหามีสาเหตุมาจากอะไร 
จุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคในการแกปญหาคืออะไร 
วิธีการหรือแนวทางแกปญหาคืออะไร 

 
 

                                                           
4  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546 , 
ขอ 8,11 และ 14 
5  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546 , 
ขอ 18 
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546 , 
ขอ 20 



ในการตอบปญหาที่สี่ ตองใชความสามารถในการคาดการณ และความรูทางวิชาการ
ทั้งที่เปนทฤษฎีและปรึกษาจากผูรู ผูมีประสบการณ 

แนวคิดที่ 2 : กระบวนและเนื้อหาของวิธีการ 
  แนวคิดนี้ จะเกี่ยวของกับการกําหนดโครงการเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้น และมุงสูการ
บรรลวุัตถุประสงค โดยที่จะตองตอบคําถามทั้ง 8 คําถามคือ 
  จะทําไปทําไม 
  จะทําอะไร 
  จะทําท่ีไหน 
  จะทําเมื่อไร 
  จะทําโดยใคร 
  จะทําเพื่อใคร 
  จะทําอยางไร 
  จะใชจายเทาไร 
แนวคิดที่ 3 : ความคิดสรางสรรค 
  เปนการมองอนาคตทีต่องอาศัยความรูที่เกิดจาก 
  สัญชาตญาณ หรือการเรียนรูจากประสบการณ 
  องคกรแหงการเรียนรู หรือเรียนจากขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน 
  เรียนรูจากผูอ่ืน โดยอาจศึกษาเปรัยบเทียบจากบทเรียนแหงความสําเร็จ 
(Benchmark) 

    ของหนวยงานอื่น รวมทั้งการศึกษาองคความรู งานวิจัยตาง ๆ  
  การวิเคราะหสถานการณ ซึ่งเปนการประเมินสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก 
แนวคิดที่ 4 : การตัดสินใจ 
  ตองตัดสินใจดวยการวิเคราะหขอมูล และผสมผสานหลักการตัดสินใจแบบมีเหตผุล 
(Rationalism)กับหลัการตดัสินใจแบบเพิ่มขึ้น (Incrementalism) แตทั้งน้ี ตองมุงการบรรลุ
วัตถุประสงคของการพัฒนาและประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ 
 โดยสรุป การวางแผนพัฒนาทองถิ่น ตองปรับกระบวนคิด โดยมุงเนนผลที่จะเกิด(ผลลัพธ)
เปน ตัวตั้ง แลวนํามาคิดหางานที่จะทํา (ผลผลติ) รวมทั้งวธิีการที่จะทํางานนั้นใหสําเร็จและมี
ประสิทธิภาพ (กระบวนการ) ซ่ึงจะนําไปสูการพิจารณาจัดสรรทรัพยากรการบริหารเพื่อดําเนินการได
อยางเหมาะสม 
 

เปาหมาย 
 

              แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม 
 

              วิธีการทํางาน 
             คน / เงิน / วัสดอุุปกรณ / การจัดการ 

           
 

ผลลัพธ 

ผลผลิต 
กระบวนการ 

ทรัพยากร



บทที ่3 
การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

หลักการ 
 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปน แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ซ่ึงแสดงถึงวิสัยทศัน  พันธกิจ  และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดย
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอและ
นโยบายในการพัฒนาทองถิ่น 

การวางแผนยทุธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงเปนกระบวนการ
กําหนดทิศทางในอนาคตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกําหนดสภาพการณที่ตองการบรรลุ
และแนวทางในการบรรลุบนพ้ืนฐานของการรวบรวมและวเิคราะหขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ  
ทั้งน้ี จะตองสอดคลองกับศกัยภาพของทองถิ่น และปญหา/ความตองการของประชาชนในทองถิ่น
ดวย 
 การวางแผนยทุธศาสตรการพัฒนามีความสําคัญตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนอยางยิ่ง  
ทั้งน้ี เน่ืองจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนแผนพัฒนาที่มุงไปสูสภาพการณที่ตองการใหเกดิขึ้น
ในอนาคต เปนกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมุงไปสู
สภาพการณอันพึงประสงคไดอยางเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู
อยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพฒันาจึงเปนการกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ตองกําหนดถึงสภาพการณที่ตองการจะบรรลแุละ
แนวทางในการที่จะทําใหบรรลุถึงสภาพการณน้ัน 

การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่ดีจะตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการวบรวมและการ
วิเคราะหขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ  ทั้งน้ี เพ่ือใหแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสามารถนําไปสูการแกไขปญหาและสนองตอบความตองการของประชาชนใน
ทองถิ่นไดอยางแทจริง 

อยางรอบดาน หมายถึง การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นจะตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการคํานึงถึงสภาพการณที่ตองการจะบรรล ุและ 
การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ทั้งมิติดานการพัฒนา  ทางดานเศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดลอม องคกร
(การบริหารจัดการ) และการเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนมิติในเชิง
พื้นที่ ทั้ง พ้ืนที่ใกลเคียงขยายไปสูพ้ืนที่ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ระดับประเทศ  ระดับทวีป 
จนกระทั่งในระดับโลกดวย 
 สาเหตุทีต่องมองอยางรอบดาน ก็เพราะวา ในโลกของความเปนจรงิน้ันปรากฎการณที่
เกิดขึ้นทั้งในดานเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม สังคมและองคกร ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับ
ทวีปและในระดับโลกลวนสงผลกระทบตอเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไมทางตรงก็ทางออม 
จึงกลาวไดวา ปรากฏการณทั้ง 4 ดานที่เกิดกับเขตพื้นที่ 4 ระดับน้ี ลวนถือเปนสภาพแวดลอมที่
ควรตองคํานึงถึงในกระบวนการวางแผนยทุธศาสตรการพัฒนาทั้งสิ้น  



 ดังน้ันในการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจึงไมควรมองรอบดานแตเพียงเขตพ้ืนที่ 
การปกครองของตนเองเทานั้น แตตองมองใหกวางออกไปครอบคลมุเขตพื้นที่อ่ืนดวย ทั้งน้ีเพ่ือให
การวางแผนยทุธศาสตรการพัฒนามีประสิทธิภาพและมปีระสิทธผิลในการรับมือกับสถานการณหรือ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาจากเขตพืน้ที่เหลานั้นอยางรูเทาทันจนทําใหสามารถใชประโยชนจาก
สถานการณไดอยางเต็มที่หรือหาหนทางในการปองกันอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได (Proactive)  
 
     มิติการพัฒนา 
 
 
มิติในเชิงพ้ืนที่  

 
ดานเศรษฐกิจ 

 
ดานสังคม 

 
ดานสิ่งแวดลอม 

ดานการบริหาร 
จัดการ(องคกร)
และการ
เปลี่ยนแปลง 

ระดับอําเภอ     
ระดับจงัหวัด     
ระดับประเทศ     
ระดับทวีป     
 

อยางเปนระบบ หมายถึง การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นจะตองดําเนินอยางเปนขั้นตอน  ซ่ึงประกอบดวย 8 ขั้นตอน ดังน้ี 

(1) การรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญ 
(2) การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาของทองถิ่นใน  

      ปจจุบัน และกําหนดประเด็นในการพัฒนา 
(3) การกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่น 
(4) การกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(5) การกําหนดวัตถุประสงคการพัฒนาทองถิ่น 
(6) การกําหนดยุทธศาสตรและบูรณาการแนวทางการพัฒนาทองถิ่น 
(7) การกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น 
(8)    การอนุมัติและประกาศใชแผนยทุธศาสตรการพัฒนา 
 

ขั้นตอนการจดัทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
ข้ันตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจดัทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2546 กําหนดใหมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นไว แตไมได
กําหนดหวงระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาวาเปนแผนระยะกี่ป ดังน้ัน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจึง                                                                                                                            



สามารถที่จะพิจารณาวาจะทําแผนยุทธศาสตรการพฒันาของตนสําหรับหวงระยะเวลาเทาใด ขึ้นอยู
กับแนวคิดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นวาคิดไปขางหนา (Forward Thinking) ไปในอนาคต
ยาวนานเพียงใด  ประกอบกับขอมูล ปญหาที่ตองการการแกไข ทั้งน้ี อาจจะกําหนดใหสอดคลอง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิซ่ึงมีระยะเวลาครอบคลมุชวงละ 5 ป เพ่ือใชแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนกรอบนโยบาย ก็ได 
 ในขั้นตอนนี ้หนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จะตองพบผูบริหาร
ทองถิ่นเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค ความสําคญั แนวทางและขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา แลวจัดทําโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เสนอ
ผานปลัดองคกร ปกครองสวนทองถิ่นใหผูบริหารทองถิ่นอนุมัติ ในโครงการดังกลาว แลวแจงผูที่
เกี่ยวของเพ่ือทราบเพื่อดําเนินการตามหวงเวลาและขัน้ตอนที่กําหนดตอไป 
 ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกจัดทํา
หรือรวมจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพฒันาทองถิ่น1 ขอใหกําหนดไวในโครงการดังกลาวดวยเพื่อ
ประโยชนในการดําเนินการตอไป 
ข้ันตอนที่ 2 การรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญ 

1. การเก็บรวบรวมขอมูล 
       การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองมีการ

รวบรวมและจัดทําฐานขอมูลขาวสารใหครบถวน ทันสมัย ซ่ึงไดแก ขอมูลเบื้องตนในดานการเมือง  
การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ โดยขอมูลควรแสดงแนวโนมที่เปลี่ยนแปลงไป แสดงคาเฉลี่ย
รอยละ และการวิเคราะหขอมูล  ตลอดจนการใหความเห็น ซ่ึงขอมูลที่ควรจัดทําไดแก ขอมูล
ประชากร อาชีพและรายได สุขภาพ การศึกษา ทรัพยากร การคมนาคมขนสง การพาณิชย การ
ลงทุนอุตสาห-กรรม และขอมูลงบประมาณ เปนตน 

2. การรวบรวมปญหาสําคัญของทองถิ่น 
ขอมูลปญหาสาํคัญของทองถิ่นจะชวยในการกําหนดยุทธศาสตรเพ่ือแกไข 

ปญหา  ดังน้ัน องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงควรรวบรวมปญหาที่สําคัญไว 
 ใหนําแผนชุมชน มาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 ในการวางแผนขององคกรภาครัฐ เรื่องที่ยากและสลบัซับซอนคือการวิเคราะหปญหาและ
เลือกปญหาทีเ่หมาะสมเพื่อนํามากําหนดยุทธศาสตรในการตอบสนองปญหา ความตองการของ
สาธารณชน  และเพ่ือความรอบคอบในการพิจารณาปญหาสาธารณะ องคการสหประชาชาติไดให
หลัก                                                                                                                                       
 
 

                                                           
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546 
ขอ 29 และขอ 30 



คิดวาดวย “การจัดลําดับความสําคัญของปญหา” โดยใชวิธีการ Rating Scales ซ่ึงมีเกณฑที่
จะใชสําหรับการจัดลําดับความสําคัญ รวม 5 เกณฑ ประกอบดวย 

 ขนาดของกลุมคนที่ไดรับประโยชน .א 
 ความรายแรงและเรงดวนของปญหา .ב 
 ความเสียหายที่จะเกิดข้ึนในอนาคต .ג 
 การยอมรับรวมกันของชุมชน .ד 
 ความเปนไปไดในการแกไขปญหา/การดําเนินการ .ה 

ข้ันตอนที่ 3 การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาของทองถิ่นในปจจุบัน 
  เปนการประเมินโดยวิเคราะหถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือขอจํากัด อันเปน
สภาวะแวดลอมภายนอกที่มีผลตอการพฒันาดานตาง ๆ ของทองถิ่น  รวมทั้งการวิเคราะห จุดออน 
จุดแข็งของทองถิ่น  อันเปนสภาวะแวดลอมภายในทองถิ่น  ซ่ึงทั้งหมดเปนการประเมินสภานภาพ
ของทองถิ่นในปจจุบัน  โดยเปนการตอบคําถามวา “ ปจจุบันทองถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยูจุด
ไหน ”  สําหรับใชเปนประโยชนในการกําหนดการดําเนินงานในอนาคตตอไป  ทั้งน้ี โดยใชเทคนิค 
SWOT analysis   การพิจารณาถึงปจจัยภายใน ไดแกจุดแข็ง (Strength – S) จุดออน 
(Weak – W) และปจจัยภายนอกไดแกโอกาส (Opportunity – O) และอุปสรรค 
(Threat – T) เปนเครื่องมือ  
  ปจจัยภายใน 
 ประกอบดวยปจจัยดานตาง ๆ ที่ตองนํามาพิจารณา  

ดานการบริหาร ไดแก การแบงสวนราชการ การวางแผน การประสานงาน การมอบ
อํานาจ การกํากับดูแล เปนตน 

ระเบียบ กฎหมาย 
บุคลากร ไดแก อัตรากําลัง คุณภาพ วินัย ทัศนคต ิพฤติกรรม เปนตน 
งบประมาณ รวมทั้งความชวยเหลือตาง ๆ  
ระบบฐานขอมูล 
การประสานงาน/การอํานวยการ/ความรวมมือจากภาคสวนที่เกี่ยวของ 
ทรัพยากร เครื่องมือและอุปกรณในการทํางาน 

             การวิเคราะหจุดแข็ง (Strength = S)  เปนการพิจารณาปจจัยภายในหนวยงานมีสวนดี 
ความเขมแข็ง ความสามารถ  ศักยภาพ  สวนที่สงเสริมความสําเร็จซึ่งจะพิจารณาในดานตาง ๆ   

การวิเคราะหจุดออน (Weakness = W) เปนการพิจารณาปจจัยภายในหนวยงาน 
วามีสวนเสีย  ความออนแอ  ขอจํากัด  ความไมพรอม  ซึ่งจะพิจารณาในดานตาง ๆ  
เชนเดียวกับการวิเคราะหจุดแข็ง 
 
 
 
 
 

 



 ปจจัยภายนอก 
 ประกอบดวย 

ดานการเมือง รวมถึงระดับความขัดแยง และกลุมผลประโยชน 
ดานเศรษฐกิจ ไดแกเศรษฐกิจรวมในเขตพ้ืนที ่(เชนผลผลติ รายได รายจาย การ  

     ออม การลงทุน การใชที่ดิน แรงงาน) การเกษตรกรรม การพาณิชยกรรม การคลัง  
ดานสังคม 
นโยบายรฐับาล/กฎหมาย  
เทคโนโลยี  

การวิเคราะหโอกาส (Opportunity = O)  เปนการศึกษาสภาพแวดลอมภายนอก 
วามีสภาพเปนเชนไร  เหตุการณสถานการณของโลก ของประเทศ ของจังหวัด และของอําเภอ ที่เกิดขึ้นจะสงผล
ตอทองถ่ินอยางไร  มีการเปล่ียนแปลงใดที่เปนประโยชน  หรือเปนโอกาส  อันดีตอทองถ่ิน  โดยจะตองพิจารณา
ทั้งดานเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองการปกครอง  และเทคโนโลยี 

การวิเคราะหปญหาอุปสรรคหรือขอจํากัด (Threat = T) เปนการศึกษา
สภาพแวดลอมภายนอกที่เปนอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม  กอใหเกิดผลเสียหรือเปนขอจํากัดตอทองถ่ิน  โดย
จะตองพิจารณาท้ังดานเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองการปกครอง  และเทคโนโลยี เชนเดียวกับการวิเคราะหโอกาส 
 

 การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน สามารถพิจารณาได
ดังน้ี  
  การคนหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ตองเปนการระดมความเห็นจากกลุม
คนที่หลากหลายเพื่อใหไดขอมูลที่เปนประโยชนอยางถูกตอง แทจริง 
  เม่ือมีการระดมความเหน็แลว ตองนํามาจัดหมวดหมูของประเด็นตาง ๆ  หากมีขอ
ขัดแยงหรือความไมชัดเจนในประเด็น ความเห็นใด ตองบันทึกไวเพ่ือหาขอมูลเพ่ิมเติม ตองไมใช
วิธีการตัดสินเพ่ือเลือกอยางใดอยางหนึ่งในทันทีเพราะจะทําใหมีการเผชิญหนากัน  

 เพ่ือเปนการคัดเลือกประเด็น จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ที่มีการนําเสนอ
อยางหลากหลาย จึงตองใหที่ประชุมพิจารณาใหนํ้าหนักคะแนน แลวนํามาหาคาเฉลี่ย โดยอาจมี
การใหนํ้าหนักคาคะแนนเปน 4 ระดับในแตละดาน ดังน้ี 

 
ดาน มาก ปานกลาง นอย ไมม ี

จุดแข็ง 3 2 1 0 
จุดออน -3 -2 -1 0 
โอกาส 3 2 1 0 
อุปสรรค/ขอจํากัด -3 -2 -1 0 

 เม่ือมีการจัดลําดับของประเด็นในแตละดานแลว จะดึงประเด็นสําคญัมาพิจารณา
ตอไป ทั้งน้ี อาจดึงประเด็นสําคัญมาเพียงดานละ 7-10 ประเด็น 

 
 



นําประเดน็มาเขาตารางวิเคราะห เพ่ือกําหนดแนวทางการตัดสนิใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 ในการวิเคราะห SWOT เชงิยุทธศาสตรน้ัน หนวย หรือขอบเขตในการวิเคราะห ให
พิจารณาจากเขตการปกครองขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหลัก ดังน้ัน สิ่งตาง ๆ ที่เปน
ประเด็นที่ปรากฎหรือมีอยูในเขตการปกครองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จะถือวาเปนปจจัย
ภายในที่ใชในการวิเคราะห สวนประเด็นที่ปรากฎหรือมีอยูที่อยูนอกเขตการปกครองขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจะถือวาเปนปจจัยภายนอก  
 สวนการวเิคราะห SWOT เชิงโครงการ/กิจกรรม หนวย หรือขอบเขตในการวิเคราะห จะ
ใชหนวยการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหลัก ดังน้ัน สิ่งที่เปนทรพัยากรในการ
บริหาร และองคประกอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชนสภาทองถิ่น ขอบัญญัติทองถิ่น หรือ
สิ่งที่ปรากฎหรือมีอยูซ่ึงอยูในขอบเขตที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถควบคมุ กํากับดูแลได 
จะถือวาเปนปจจัยภายใน สวนสิ่งที่ปรารกฏหรือมีอยูแตองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถ
ควบคุม กํากับดูแลได ไมวาสิ่งน้ันจะอยูภายในหรือภายนอกเขตการปกครองขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นกต็าม ถือวาเปนปจจัยภายนอก 
 

ข้ันตอนที่ 4 การกําหนดวิสัยทศันและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่น 
  1. การกําหนดวิสัยทศันการพัฒนาทองถิ่น 

วิสัยทศัน (vision) หมายถึง เปนถอยแถลงที่ระบุถงึสภาพการณในอุดมคติซ่ึง
เปน ”จุดหมาย” ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองการใหเกิดขึ้นในอนาคตขางหนา  เพราะเราเชื่อ
วา หากสถานการณดังกลาวเกิดขึ้น    แลวจะสงผลใหเกิดคุณคาหรือคานิยมบางประการที่เรา
ยึดถือ เชน คุณภาพชีวิตของประชาชน การเติบโตทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายไดที่เทาเทียม
กันเปนตน วสิัยทัศนเปนผลรวมของการสรุปบทเรยีน                                                                          

โอกาส 

จุดออน จุดแข็ง 

อุปสรรค 

ใช ขยายงาน 

ลดถอย สุขุมรอบคอบ 

ดําเนินการเอง 

ตั้งรับ รอโอกาส 

ปรับปรุง 

ประเด็น 



จากอดีต พิจารณาปจจุบัน และมุงหวังถึงอนาคตขางหนา โดยที่การสรุปบทเรยีนจากอดีตหมายถึง
การพิจารณาวาในอดีตที่ผานมาองคกรปกครองสวนทองถิ่นของเรามีขอเดน ขอดอยอะไรบาง? โดย
ประเมินจากภาพรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  สวนการพิจารณาปจจุบันน้ัน คือการ 
พิจารณาวาในขณะนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่นของเราเปนแบบใด? คําวา “แบบใด?” ในทีน้ี่
หมายถึง “บทบาทหนาที”่ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีตอทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ 
ระดับทวปี และไปไกลถึงระดับโลกก็ได ขึ้นอยูกับวาคณะจัดทําแผนตระหนักถึงความสัมพันธและ
ความสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตนอยางเชื่อมโยงกับเขตพ้ืนที่ใด การกําหนดวิสัยทัศน
จึงเปนการตอบคําถามวา “ ทองถิ่นตองการอะไรในอนาคต? ” 

วิสัยทศันที่ดีมีลักษณะ ดังน้ี 
1) ไมใชสภาพการณที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนมาในอดีตและบรรลุไดแลวใน

ปจจุบัน  
2) ไมอาจบรรลุไดดวยการปฏบิัติงานประจําตามปกตธิรรมดา   
3) ตองมีความเปนไปไดในการที่จะบรรลถุึงภายใตเง่ือนไขของศักยภาพและขอจํากดั

ที่มีอยู 
4) ทาทาย เราใจ และสรางแรงบันดาลใจใหกบัผูที่เกี่ยวของทุกฝายในการที่จะบรรลถุึง

วิสัยทศันทีว่างไว 
5) สะทอนถึงสภาพการณหรือโฉมหนาใหมของเมืองหรือทองถิ่นในอนาคตอยางรอบ

ดาน ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมดานตาง ๆ   
6) วิสัยทศันควรเปนสิ่งที่เห็นพองตองกันระหวางผูบริหารทองถิ่น ประชาคม และผูมี

สวนไดเสียทั้งปวง 
7) วิสัยทศันเปนเสมือนเข็มทิศที่กําหนดทิศทางการพัฒนาของทองถิ่น 
8) เปนขอความงายๆ ที่สามารถสื่อใหเห็นทศิทางในอนาคตของทองถิ่น 
9) ตองตรวจสอบและวัดผลสาํเร็จได 

10) สอดคลองกับวัฒนธรรมขององคกร 
        ในการกําหนดวิสัยทศันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูทีรั่บผิดชอบดําเนินการควรจะตอง
หาขอมูลทั่วไป และปญหาสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทีไ่ดรับจากขั้นตอนที่ผานมา
นําเสนอที่ประชุมจากนั้นจึงตั้งประเด็นคําถามเพื่อใหที่ประชุมรวมกนัหาคําตอบในประเด็นตางๆ 
ดังน้ี 
        หลักการหรือความเชื่อที่ทองถิ่นยึดถือกันมาตั้งแตอดีต 
        ขอบขาย/แนวทางการดําเนินงานในชวงปจจุบันและในอนาคตที่องคกรจะดําเนินกา 
         ความมุงม่ันที่จะดําเนินการใหสาํเร็จ 

 

หลักการเขียนวิสัยทัศน
ส้ัน กะทัดรัด จดจํางาย 
บอกถึงความปรารถนา คาดหวัง 
บอกใหทราบถึงส่ิงที่จะบรรลุถึง หรือระดับการใหบริการ 
ทาทาย เราความสนใจของสมาชิกในองคกร ผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสียทุก



 ตัวอยางวิสัยทัศน 
 วิสัยทัศนการพัฒนากรุงเทพมหานคร  
 “ กรุงเทพมหานครเปนเมืองนาอยู ดวยการบริหารจัดการท่ีดี และมีความรวมมือจากทุกภาค
สวนของสังคม โดยชุมชนมีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุนและสงบสุข ” 
 
 วิสัยทัศนของเทศบาลเมืองลําพูน 
 “ เมืองวัฒนธรรม งามล้ําสภาพแวดลอมดี สถานที่นาทองเที่ยว คนมีการศึกษาและวินัย ทุก
ดวงใจใฝคุณธรรม กาวนําดานเศรษฐกิจ ทุกชีวิตอยูดีกินดี”  

2. การกําหนดภารกิจหลัก(mission) ในการพัฒนาทองถิน่ 
เปนการกําหนดสิ่งที่ทองถิ่นจะตองทํา โดยจะเกิดขึ้นหลังจากที่ทราบวาทองถิ่น 

ตองการอะไร เปนอะไรในอนาคต และจะเปนไปไดเมื่อผลการวิเคราะหศักยภาพและการประเมิน
สถานภาพการพัฒนาทองถ่ินในปจจุบนัปรากฏ ผนวกกับประวัติศาสตรของทองถ่ินและความตองการ/
ความคาดหวังของทุกฝายในทองถ่ิน ดังนั้น การตอบคําถามวาทองถ่ินจะตองทําอะไร เพื่อใคร คําตอบที่
เกิดขึ้นก็คือ ความหมายของคําวา “ภารกิจหลัก” นั่นเอง 

ภารกิจหลัก เปนขอความหรือถอยแถลงที่แสดงถึงลักษณะหรือขอบขายในการ 
ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวกบัลกัษณะการบรหิารและการจัดบริการ
สาธารณะ รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับองคกรหรือภาพลักษณที่ตองการนําเสนอ และปณิธานหรือ
ปรัชญาในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนขอบเขตของบทบาทหนาที่หลักหรือ
ขอบเขตของกิจกรรมที่มุงเนนเปนพิเศษที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุ
วิสัยทศันที่กําหนดไว  
  การกําหนดภารกิจหลักมีแนวทางการดําเนินการแยกเปนสองระดับ คือ 

1) พันธกิจในลักษณะที่เปนอาณัติ (Mandate) ที่ไดรับมอบหมายจาก
สังคมหรือรัฐ ซ่ึงไดแกกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่กําหนดอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

2) ภารกิจหลักที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมุงม่ันที่จะดําเนินการเพื่อใหบรรล ุ      
วิสัยทศันที่กําหนดไว และแสดงถึงความเขาใจในเรื่องงานที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตอง
ดําเนินการซึ่งถือวาเปนองคประกอบสําคญัสวนหนึ่งของวิสัยทศัน  

การที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นระบุหรือกําหนดภารกิจหลักไวอยางชัดเจน  
เปนที่ยอมรับและเขาใจของบุคลากรทุกฝายในองคกร จะชวยใหการบริหารงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสทิธผิล เพราะภารกิจหลักจะเปนสิ่งยึดเหนี่ยวหรือเปนหลกัการรวมสําหรับ
การดําเนินงานใน  แตละดานของผูเกี่ยวของทุกฝาย   

ภารกิจหลักที่ดีมีลักษณะ ดังน้ี 
1) ตองสอดคลองกับนโยบาย กฎหมาย และระเบียบที่มีอยู   
2) ไมขัดแยงตอบทบาทหนาที่และความรบัผิดชอบตามกฎหมาย 
3) ตองระบุถึงบทบาทหนาทีท่ี่จําเปนตอการบรรลวุิสัยทศันไดอยางครอบคลุมรอบดาน 

และมีความเปนไปไดในทางปฏิบัต ิ



4) ตองสะทอนถงึคุณคาหลักหรือขอบเขตกิจกรรมที่มุงเนนเปนพิเศษ 
5)  ตองสนับสนุนและนําไปสูถึงการบรรลุวิสัยทัศนที่กําหนดได 
หากเปรียบวิสัยทัศนเปนเสมือนจุดหมายปลายทางแลว ภารกิจหลักก็เปนเสมือนเสนทางที่

ถูกตอง  ชัดเจนที่จะนําเราไปสูจุดหมายปลายทางนั้นโดยสวัสดิ์ภาพ ภารกิจหลักมีอยู  2 ระดับ คือ 
ระดับองคกร (Organizational Mission) และระดับสวนงาน (Departmental Mission) ภารกิจหลัก
ทั้ง 2 ระดับน้ีมีความหมายเดียวกัน แตกตางกันเพียงขอบเขตของบทบาทหนาทีท่ี่ปลีกยอยลงไป
ตามลําดับชั้นของโครงสรางองคกรเทานั้น แตที่สําคัญก็คือภารกิจทั้ง 2 ระดับ ตองสอดคลอง
สนับสนุนกันและกันอยางนอยที่สุดตองไมขัดแยงกัน ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจะเปน
การแสดงภารกิจหลักระดับองคกร แตขณะเดียวกันหนวยงานภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่นก็
จะตองมีการกําหนดภารกิจของหนวยงานประกอบไปดวย 

ตัวอยางภารกิจหลัก 
ภารกิจหลักของกระทรวงมหาดไทย 
ภารกิจหลักท่ี 1 การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนในการพึ่งตนเอง 

และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 
 ภารกิจหลักท่ี 2 การสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ การ
พัฒนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
 ภารกิจท่ี 3 การเสริมสรางความสงบเรียบรอยมั่นคงในสังคม การปองกันภัยฝายพลเรือน และ 
การอํานวยความยุติธรรม 
 ภารกิจท่ี 4 การพัฒนาเมืองนาอยู โครงสรางพื้นฐาน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
 ภารกิจท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดี ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ 
 

ภารกิจหลักของกรุงเทพมหานคร 
ภารกิจหลักท่ี 1 การสรางระบบบริหารจัดการท่ีดี โดยใหประชาชนมีสวนรวม ในการตัดสินใจ  

การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการบริหาร และการปกครอง 
ภารกิจหลักท่ี 2 การสรางความเขมแข็งดานการเงินการคลัง โดยการปรับปรุงกระบวนการ

บริหารการเงินการคลังใหสอดรับกับอํานาจหนาท่ีและภารกิจท่ีมีอยูเดิมและที่ไดรับโอนจากการกระจาย
อํานาจจากรัฐสูทองถิ่น 
 ภารกิจท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนใหเขมแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได 
 ภารกิจท่ี 4 การสรางระบบคมนาคมขนสง ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มี
ประสิทธิภาพและสนับสนุนแนวทางการพัฒนาเมือง 
 ภารกิจท่ี 5 การเพิ่มศักยภาพของผังเมืองใหเปนเคร่ืองมือชี้นําและสนับสนุนการพัฒนาเมือง
อยางมีประสิทธิภาพโดยไมกอใหเกิดความขัดแยงหรือเปนอุปสรรคตอการพัฒนาดานอื่นๆ 
 ภารกิจท่ี 6 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดลอมใหเกิดสภาวะแวดลอมที่ดีของเมือง
อยางยั่งยืน 
 ภารกิจท่ี 7 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการท่ีดี 
 



ภารกิจหลักของเทศบาลเมอืงลําพูน 
ภารกิจหลักท่ี 1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคใหไดมาตรฐานและเพียงพอตอความ

ตองการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของทองถิ่น 
 ภารกิจหลักท่ี 2 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษและ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปญญาของทองถิ่น 
 ภารกิจหลักท่ี 3 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 ภารกิจท่ี 4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการ ตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัย     
ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
 ภารกิจท่ี 5 สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมและความรวมมือของหนวยงานตางๆ และ     
ประชาชนเพื่อการพัฒนาทองถิ่นท่ียั่งยืน  

 

ข้ันตอนที่ 5 การกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
จุดมุงหมายเพื่อการวางแผนพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง ขอบเขตหรือประเภทของ 

กิจกรรมที่ควรคาแกการดําเนินงานทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  สิ่งแวดลอม และของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะกอใหเกดิการพัฒนาที่ยั่งยืนและสอดคลองกับวิสยัทัศนและภารกิจ
หลักขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 จุดมุงหมายเพื่อการวางแผนพัฒนาที่ยั่งยืนที่ดีมีลักษณะ  ดังน้ี 

1) ตองระบุถึงขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมที่สนับสนุนและนําไปสูภารกิจหลัก และ
บรรลวุิสัยทศันไดอยางครอบคลุมรอบดาน  

2) มีความเปนไปไดในทางปฏิบัต ิ
 

    คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น นําวิสัยทัศน ภารกิจหลักมาพิจารณากําหนดจุดมุงหมาย
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
     การกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เปนการกําหนดขอบเขตหรือประเภทของ
กิจกรรมที่ควรคาแกการดําเนินการทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และองคกร ซ่ึงกิจกรรม
เหลานี้จะสนบัสนุนหรือนําไปสูการบรรลภุารกิจหลักและวสิัยทศันทีก่ําหนดไว 
     การกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอาจแยกเปนดานตางๆ โดยมีจุดมุงหมาย
ยอยในแตละดานก็ได ซ่ึงเราจะเขียนรูปประโยคที่แสดงถึงจุดมุงหมายดังกลาว ดังน้ี 
 

     “ คํากริยา + ประเภทของกิจกรรม / สภาพการณ + กลุมเปาหมาย + สถานที ่”   
 

     กรอบความคิดที่ใชในการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนเราจะใชกรอบ   2 
กรอบ กรอบความคิดแรก ก็คือวิสัยทศันและภารกิจหลัก น้ันยอมหมายความวาจุดมุงหมายดังกลาว
ตองสอดคลองหรือนําไปสูวิสัยทัศนที่กําหนดไว  กรอบความคิดที่สอง ก็คือ หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ซ่ึงหมายถึงการรักษาและเพิ่มพูนความเจริญงอกงามของทองถิ่น ในลักษณะที่จะเปนการสืบสาน
ความเจริญงอกงามนั้นใหไพบูลย สืบเน่ืองไปถึงชั่วลูกชั่วหลาน โดยไมกอใหเกิดผลเสียหายในดาน
ตางๆ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 
 



     สาเหตุทีเ่ราควรใชหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนเปนกรอบในการกําหนดจุดมุงหมายนั้น ก็
เพราะเปนที่พิสูจนกันแลววา การพัฒนาที่มุงเนนแตเพียง “อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ” 
(Economic Growth) แตเพียงอยางเดียวนั้น ไดกอใหเกิดการเผาผลาญทรัพยากรทาง
ธรรมชาติอยางมากมายจนกระทั่งทําใหระบบนิเวศวิทยา เสียสมดุลสงผลใหเกิดวาตภัยและอุทกภัย
อยางรุนแรง ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศและทัว่โลก สภาพการณเชนนี้ หากปลอยใหดําเนิน
ตอไปยอมบอนทําลายขีดความสามารถทางการแขงขนัของประเทศ โดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรม
ไปในที่สุด 
     นอกจากนี้การมุงพัฒนาตามแนวทางเดิมโดดๆ น้ันยังสงผลใหเกดิ “ลัทธิบริโภคนิยม” ที่
ทําลายดุลยภาพระหวางการพัฒนาทางวัตถุกับการพฒันาทางจิตใจกลาวอีกนัยหน่ึงก็คือคนตกเปน
ทาสของการเสพวัตถ ุจนสูญเสียขีดความสามารถในดานจิตใจอันที่จะพ่ึงพาความสุขในจิตใจของ
ตนเองจะเห็นไดวา ในปจจุบันคนสวนใหญตองอาศัยทีเ่ปนวตัถุภายนอกในการจรรโลงความสุขของ
ตนทั้งสิ้น  นอกจากการสูญเสียดุลยภาพระหวางการพัฒนาวัตถุกบัจิตใจแลวการพัฒนาตาม
แนวทางเดิมยงัสงผลใหเกิดการสูญเสียดุลยภาพระหวางภาคเศรษฐกิจตางๆ ดวยอาทิเชน ระหวาง
ภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมสงผลใหความเจริญในดานตางๆ กระจุกตัวอยูในเขตเมืองเทานั้น 
ละทิ้งใหชนบทตองลมสลายเกิดการอพยพแรงงานจากภาคเกษตรเขาสูภาคอุตสาหกรรมทั้งๆ ที่
ภาคเกษตรกรรมควรเปนภาคการผลิตทีถ่ือเปนศักยภาพทางการแขงขันของประเทศ 
      ในหลายประเทศที่สามารถสรางอัตราการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจไดอยางมหัศจรรย
น้ัน มักมีความเสื่อมโทรมทั้งในดานสิ่งแวดลอมและจิตใจของประชาชนเปนสิ่งแลกเปลี่ยนเสมอ 
แนวคิดในการพัฒนายั่งยืนจึงเกิดขึ้นเพ่ือเสนอกระบวนทัศนใหมในการพัฒนาประเทศและทองถิน่
เพ่ือปองกันและขจัดผลเสียที่ติดตามมาจากการพัฒนาแบบเดิม 
      นอกจากนี้ ในปจจุบันมีนักรัฐศาสตรและเศรษฐศาสตรหลายทานเริ่มเล็งเห็นแลววา 
“อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ” ไมสามารถใชเปนดัชนีหลักการเจริญเติบโตหรือ Growth) 
น้ัน จะเกิดขึ้นไดในภาวะที่สภาพแวดลอมทั้งใน ระดับภูมิภาค ระดับประเทศและ ระดับโลกมี
เสถียรภาพเพยีงพอ  ในขณะที่ในปจจุบันเม่ือประเทศของเราเขาสูกระแสโลกาภิวัฒนอยางเต็มตัว
แลวเราตองเผชิญกับ “ภาวะไรเสถียรภาพ” อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราเรงที่สามารถ
สงผลกระทบไดจากทั่วทุกมุมโลก “ความยั่งยืน” (Sustainability)จึงเปนดัชนีชี้วัดระดับการ
พัฒนาที่นับวนัจะทวีความสําคัญมากยิ่งขึ้น 
      ความยั่งยืนจะเกิดขึ้นไดเพียงใดขึ้นอยูกับความสามารถของหนวยงานเราในการสราง
เสริมปจจัยดังตอไปน้ีใหเกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนา 
 การสรางดุลยภาพอยางรอบดาน (Holistic Balance) 
             หมายความวา การกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาของเราตองคํานึงถึงขอบเขตของ
กิจกรรมที่จะสงเสริมใหเกดิความสมดุลระหวางการพัฒนาวัตถุกบัจิตใจและการพฒันาภาคการผลิต
กับ ภาคเกษตรกรรมกับการคา หลักคิดสําคัญที่ใชพิจารณาวา สภาวะใดคือสภาวะที่ไดดุล ก็คือการ 
พิจารณา “ผลกระทบ” สภาวะที่ไดดุลน้ันคือ สภาวะทีก่ารเจริญเติบโตของสวนราชการไมไปบั่นทอน
ความเจริญเตบิโตของสวนที่เหลือ  



 คุณภาพชีวติ 
             หมายความวาในการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาน้ัน เราตองคาํนึงถึงกิจกรรมที่
จําเปนตอการเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชนดวย เราอาจแบงคุณภาพชีวิตออกเปน 2 ระดับ 
ในระดับแรกคอืคุณภาพชีวิตที่จําเปนตอความทอยูรอดขั้นพ้ืนฐานของประชาชน และในระดบัทีส่อง 
คือคุณภาพชีวิตที่จําเปนตอการยกระดับชีวติความเปนอยูใหสูงขึ้น 
 ดังน้ันจึงกลาวไดวา คําวา  “คุณภาพชีวติ” น้ันกินความหมายกวางขวางเพราะครอบคลุม
ถึงปจจัยในการกดําเนินชีวติตางๆ ของประชาชนที่จําเปนทั้งสองระดับ เชน การศึกษา รายไดตอ
ครัวเรือน สุขภาพกายและสุขภาพจิต สุขอนามัยในหมูบาน เปนตน 
 การอนุรักษควบคูกับการใชอรรถประโยชน (Conservation with 
Utilization)  
      ในการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนานั้น เราตองคํานึงถึงกิจกรรมที่มุงอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาตคิวบคูกบัการกําหนดกิจกรรมอันชาญฉลาดที่จะใชประโยชนจากมันจากในการ
พัฒนาเศรษฐกิจดวย การอนุรักษจะเกิดขึ้นควบคูกับการใชอรรถประโยชนสูงสุดก็ตอเม่ือ อัตราการ 
ทดแทนสอดคลองกับอัตราการใชเสมอ นอกจากนี้หากเราสามารถกําหนดกิจกรรมที่เกื้อหนุนตอ
การนํากลับมาใชใหม (Recycle) หรือการหาวัสดุอ่ืนที่มีตนทุนต่ํากวา โดยใชเทคโนโลยทีีมี่
ประสิทธิภาพกวา    ก็ยอมเอ้ืออํานวยใหเกิดหลักการขอน้ีในการพัฒนาทองถิ่นของเรา 
 การพึ่งพาตนเอง (Self-Dependency) 
             กิจกรรมที่ทําใหชุมชนในทองถิ่นสามารถมีรายไดเพียงพอตอการหลอเลี้ยงชุมชนของ
ตนเอง โดยไมแขวนความอยูรอดของตนไวกับแหลงรายไดภายนอก คือจุดมุงหมายของการพัฒนา
ที่สอดคลองกับหลักการขอน้ี อยางไรก็ตาม มิไดหมายความวาหลักการขอน้ีแฝงนัยของการทําให
ชุมชนปดตนเองจากโลกภายนอก 
      จุดเนนของหลักการขอน้ีก็คือ การลดสัดสวนของรายไดที่ตองพ่ึงภายนอกใหนอยลง 
เชนการหันกลับมาแสวงหารายไดจากสินคาหัตถกรรมที่ถือเปนเอกลักษณของทองถิ่น ซ่ึงสามารถ
ใชทรัพยากรที่มีอยูภายในทองถิ่นเอง อีกทั้งสินคานั้นก็มีโอกาสทางการตลาดภายในประเทศอยู
อยางเพียงพอ หากสามารถสงสินคาไปขายตางประเทศไดก็ถือเปนรายไดเสริมอีกทางหนึ่ง 
      ดังน้ันการพึ่งตนเองจึงมิไดหมายความถึงสัดสวนของรายไดเทานั้น แตกินความรวมไป
ถึงกิจกรรมที่จะเอ้ืออํานวยใหชาวบานสามารถใชกระบวนการผลติเพ่ือหลอเลี้ยงชีวติและนํามาซึง
รายไดของตนเอง โดยใชทรพัยากรและเทคโนโลยีที่ชุมชนมีอยูแลวและเปนเจาของดวย 
  คํานึงถึงลูกหลาน (Next Generation)  
      การพัฒนาที่ยั่งยืนคือการพัฒนาที่มิไดคํานึงถึงแตเพียงความเจรญิที่เกิดขึ้นแกคน
ปจจุบันเทานัน้ แตจะคํานึงถึงดวยวาความเจริญน้ันจะสงผลเสียตอคนรุนตอไปหรือไม หากสงผล
เสียก็จะหลีกเลี่ยงไมดําเนินการในสวนนัน้โดยเด็ดขาด  
 
 
 



วัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน เทศบาลเมืองลําพูน 
ดานเศรษฐกิจ : 1. ดําเนินการใหประชาชนมีรายไดเพิ่มข้ึน 
ดานสังคม:   2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอยางท่ัวถึง รวมทั้งปลูกผัง  

และ  สงเสริมใหประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสรางความตระหนักและ
อนุรักษคุณคาวัฒนธรรม 

                    3. ดําเนินการเพื่อใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถวนหนา 
                    4. ดําเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน รวมท้ัง 
                      ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
                    5. ดาํเนินการเพื่อใหประชาชนมีการนันทนาการอยางมีคุณภาพและเพียงพอ 
ดานส่ิงแวดลอม:  6. จัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ดานองคการ:   7. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอยางตอเน่ือง 
                   8. สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความรวมมือระหวางประชาชน หนวยงานภาครัฐ         

เอกชน และอื่น ๆ เพื่อบรรลุจุดมุงหมายการพัฒนา 
                   9. สงเสริมและสนับสนุนหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

  ขั้นตอนที่ 6 การกําหนดวัตถุประสงคการพัฒนาทองถิ่น 
      เปนการกําหนดผลสําเร็จที่ตองการโดยดําเนินการหลังจากที่ทราบภารกิจหลักที่
ทองถิ่นจะตองทําแลวการวางแผนเชิงยุทธศาสตรจะตองกําหนดวัตถปุระสงคหรือทิศทางโดยรวม
ของทองถิ่นเพ่ือนําทองถิ่นไปใหบรรลคุวามตองการที่จะเปนในอนาคต ซ่ึงวัตถุประสงคสามารถ
จําแนกไดเปน 2 สวน คือ 1.วตัถุประสงคโดยรวมของทองถิ่นและ 2.วัตถุประสงคเฉพาะสวน/
เฉพาะเรื่อง  
               ทั้งน้ีวัตถปุระสงคเฉพาะสวน/เฉพาะเรื่องตางๆ ภายในทองถิ่น เชน เรื่องการเกษตร 
การทองเที่ยว การคมนาคมขนสง เปนตน จะตองอยูภายใตกรอบของวัตถุประสงคโดยรวมของ
ทองถิ่น ที่จะนําไปสูเปาหมายสุดทายตามที่กําหนดโดยภารกิจหลักของทองถิ่น ในขั้นตอนของการ
วางแผนยุทธศาสตรการพฒันานี้การกําหนดวัตถุประสงคจะเปนการกําหนดวัตถปุระสงคโดยรวม
ของการพัฒนาทองถิ่น ซ่ึงอาจแบงขั้นตอนการกําหนดวัตถุประสงคออกได 3 ขั้นตอน คือ 
      ขั้นที่ 1 การวิเคราะหความตองการ (Need) / ปญหา (Problem) / ขอจํากัด 
(Constraint)/ ศักยภาพ (Potential)/ หรือเรียกอยางงายๆ วา “ การวิเคราะห NPCP ”  
      การวิเคราะห N หรืความตองการ จะทําใหการกาํหนดวัตถุประสงคตอบสนองตอความ
ตองการของประชาชนและกลุมผูเกี่ยวของมากขึ้น 
      การวิเคราะห P หรือปญหา จะทําใหการกําหนดวัตถุประสงค มุงที่จะจัดการกับสภาพ
ที่บั่นทอนจุดมุงหมายหรือประเด็นการพัฒนาที่กําหนดไว 
               การวิเคราะห C หรือขอจํากดัจะทําใหประเมินไดวาขอบเขตของวตัถุประสงคควร
เปนไปสักเพียงใด  
       การวิเคราะห P หรือศักยภาพ เพ่ือใหทราบวามีทรัพยากรหรือปจจัยใดที่เปนประโยชน
ตอการจัดการกับประเด็นเพ่ือการพัฒนาบาง ทําใหเราสามารถกําหนด วัตถุประสงคที่จะชวย
เสริมสราง 



 ศักยภาพที่มีอยูน้ันได และจะชวยใหเกิดความเขาใจตรงกันในเรื่องพ้ืนฐานการพัฒนาที่มีอยู
(Baseline) ที่เกี่ยวของกับประเด็นการพัฒนานั้นดวย 
ความตองการ หมายถึง ความคาดหวังที่บุคคลที่มีตอประเด็น/จุดมุงหมายการพัฒนา 
ปญหา    หมายถึง สภาพการณอันไมพ่ึงประสงค หรือ บันทอนจุดมุงหมายของการพัฒนา แตอยูใน
วิสัยที่จะจัดการได ขณะที่ ขอจํากัด ไมอยูในวิสยัที่จะจัดการไดในอนาคตอันใกล 
ศักยภาพ    หมายถึง ทรัพยากรและปจจัยที่มีอยูแลว และสามารถนํามาใชประโยชนได 
ขั้นตอนที่ 2 การนําเอาปญหามาวิเคราะห (Problem Analysis)  
จากขั้นตอนแรก เม่ือเราสํารวจและคนหาปญหาตางๆมาไดจํานวนหนึ่งแลว เราจะนําเอาปญหา
เหลานั้นมาวิเคราะหเพ่ือคนหาสาเหตุและความสัมพันธระหวางปญหาตางๆที่เกี่ยวของกับ
จุดมุงหมายหรือประเด็นการพัฒนาทั้งน้ีก็เพราะในการกําหนดวัตถุประสงคการพฒันาเราอาจมีจุด
มุงเพ่ือการแกไขปญหานั้นยอมหมายถึงการจัดการกับสาเหตุนอกจากนี้การเขาใจเกีย่วกับ
ความสัมพันธระหวางปญหายังชวยใหเราสามารถคาดเดาถึงผลกระทบที่ปญหาหนึ่งอาจจะมีตออีก
ปญหาหนึ่งดวย 
ปญหา อาจมีความสัมพันธกันสองลักษณ คือ มีความสัมพันธ กับไมมีความสัมพันธ กรณีที่มี
ความสัมพันธ เราอาจแบงออกเปนสามแบบคือ 

• เปนสาเหตุของอีกปญหาหนึ่ง 
• มีสาเหตุรวมกัน 
• สงผลใหอีกปญหาหนึ่งแปรผันไปอยางใดอยางหนึ่ง 

ขั้นตอนที่ 3 ทบทวนนโยบายที่มีอยูตลอดจนกําหนดวัตถุประสงค 
ในขั้นตอนนี้ เราจะทบทวนนโยบายที่อยูเกี่ยวของกับจุดมุงหมายการพัฒนา เน่ืองจากนโยบายถูก
กําหนดโดยผูบริหารทองถิ่นเพ่ือใชเปนทศิทางการดําเนินงาน การทบทวน นโยบายจะทําให
วัตถุประสงคสอดคลองกับแนวคิดของผูบริหารทองถิ่นมากขึ้น 
    ๏รูปแบบการเขียนวัตถุประสงค 
    ตัวอยางวัตถุประสงค = เพ่ือ + สภาพการณอันพึงประสงค 
    ตัวอยางวัตถุประสงคการพัฒนา 
    ตัวอยางวัตถุประสงคของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2545-2549)                                         
    1. เพ่ือสรางสรรคกรุงเทพมหานครใหเปนเมืองนาอยูอยางยั่งยืนบนพื้นฐานความสมดุลแหงวิถี
ไทยและโลกาภิวัฒน 
    2. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวติประชาชนใหทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษา การบริการสังคม การ
ประกอบอาชพีการพัฒนาศักยภาพทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา และทักษะการประกอบอาชีพ
อยางถวนหนาและเทาเทียมกัน 
    3. เพ่ือใหเกิดการบริหารจัดการที่ดีในการบริหารราชการกรุงเทพมหานครและสงเสริม
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 
    4. เพ่ือสรางเสถียรภาพทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครใหมีความมั่งคง มีทรัพยากร 
การเงินครอบคลุมการพัฒนาทุกดาน ทั้งการพัฒนาคนการพัฒนาเมือง และการพฒันาการบริหาร 



ข้ันตอนที่ 7 การกําหนดและการบูรณาการแนวทางการพัฒนาทองถิ่น   
เม่ือไดดําเนินการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจหลัก วัตถปุระสงคโดยอาศัยพ้ืนฐาน 

การวิเคราะห  SWOT แลว ขั้นตอนตอไปคือการการกําหนดแนวทางการพัฒนาทองถิ่นซ่ึงแนว
ทางการพัฒนาทองถิ่นหมายถึง แนวคิดหรือวิธีการทีแ่ยบคายอันบงบอกถึงลักษณะการเคลื่อนตัว
ขององคกรวาจะกาวไปสูเปาหมายที่ตองการในอนาคตไดอยางไร อันเปนการตอบคําถามวา 
“ทองถิ่นจะไปถึงจุดหมายที่ตองการไดอยางไร”  

ดังน้ัน แนวทางการพัฒนาทองถิ่นจึงเปนกรอบชี้นําหรือสวนหัวกระบวนของชุด 
แผนงาน ซ่ึงเปนการกําหนดวิธีการหรือขัน้ตอนที่ทองถิน่เลือกที่จะปฏิบัต ิเพ่ือใหบรรลวุัตถุประสงค
ที่กําหนดไว ทั้งวัตถุประสงครวมและวตัถุประสงคเฉพาะสวน และเม่ือไดบรรลุวตัถุประสงครวมแลว 
หมายความวายอมบรรลุถึงภารกิจหลักที่ตองการดวย ซ่ึงจะเห็นไดวา ทั้งหมดที่กลาวมานั้นมี
ความสําคัญในเชิงตรรกะ (Logical Linkage) ซ่ึงกันและกนัของกระบวนการขั้นตอนและระดับ
ตาง ๆ ของแผนพัฒนาทองถิ่นเชิงกลยทุธ 
  หลังจากที่ไดแนวทางการพัฒนาทองถิ่นแลว จะตองนําแนวทางทีไ่ดทั้งหมดมาทํา
การบูรณาการเพื่อไมใหเกิดความซ้ําซอนกัน การบูรณาการแนวทางการพัฒนาทองถิ่นจะทําใหได
ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นดานตาง ๆ ที่สมบูรณ 
  ตัวอยางยทุธศาสตร 
ตัวอยางยุทธศาสตรของกรุงเทพมหานคร 
กรุงเทพมหานครควรกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาที่สนับสนุนและเชื่อมโยงกัน 7 ดาน ดังตอไปนี้ 
  1. ดานการบริหารและการปกครอง 
  2. ดานการคลัง 
  3. ดานทรัพยากรมนุษยและสังคม 
  4. ดานการจราจร การขนสงและสาธารณปูโภค 
  5. ดานผังเมืองและการใชทีดิ่น 
  6. ดานสิ่งแวดลอม 
  7. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวอยางแนวทางการพัฒนา (ยุทธศาสตรยอย) 
        ตัวอยางแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรดานสิ่งแวดลอมของกรุงเทพมหานคร 

มุงหวังที่จะใหกรุงเทพมหานครเปนมหานครที่นาอยู มีสิ่งแวดลอมที่ดี มีความ 
สะอาดเปนระเบียบรมรื่น มีสภาพภูมิทัศนที่สวยงาม นํ้ามีคุณภาพดี อากาศบริสุทธิ์ไมมี
มลภาวะ ประชาชนมีสวนรวมในการพิทกัษสิ่งแวดลอม โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการ
พัฒนาไวดังน้ี 

        1. เพ่ิมประสิทธิภาพในการสงเสรมิและรักษาสภาพแวดลอมที่ดีของกรุงเทพมหานคร 
        2. พัฒนาระบบปองกนัและแกไขปญหาน้ําทวม 
        3. ลดปริมาณและความควบมลพษิทางน้ํา 
        4. ปรับปรุงประสิทธภิาพในการจัดการมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและของเสียอันตราย 



 5. ลดปริมาณมลพิษทางอากาศ ฝุนละออง และความสัน่สะเทือน 
 6. ควบคุมการสุขาภิบาลของอาคาร สถานที่ และสถานประกอบการ 
 7. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม   
ข้ันตอนที่ 8 การกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น   
  เปนการกําหนดปริมาณหรือจํานวนสิ่งที่ตองการใหบรรลุในแตละแนวทาง 
การพัฒนา ภายในเวลาที่กาํหนด จึงมีความเฉพาะเจาะจงในผลที่คาดวาจะไดรับในเชิงปริมาณตาม
ชวงเวลาตาง ๆ ของกระบวนการดําเนินงาน  
  เปาหมายที่ดีควรมีองคประกอบ ดังน้ี 

1. เง่ือนเวลา ควรระบุวาตองการทําอะไรใหบรรลุผลเม่ือไหร 
2. ปริมาณ ที่ตองการจะใหเกิดขึ้นในจํานวนเทาไร 
3. คุณภาพ เปนสภาพที่พึงปรารถนา 
4. สถานที่ เปนการระบุถงึเขตพื้นที่ครอบคลมุที่ตองการ 
5. มีความเปนไปไดในการใชทรัพยากรที่มีอยูจริง 
6. ควรเปนขอความที่แสดงผลลัพธที่จะเกิดขึ้นภายหลังโครงการสิ้นสุด 
7. กรณีที่มีเปาหมายมากกวาหนึ่งเปาหมาย  ควรจัดลําดับความสําคญัหรือความ

เรงดวนไว เพ่ือใหเห็นถึงความจําเปนเรงดวน 
เปาหมาย = คํากริยา + มาตรฐานของผลการปฏิบตัิงานซึง่มีการระบุปริมาณ, 
คุณภาพ, สถานที่และกําหนดเวลาไวอยางชัดเจน 
ตัวอยางการกําหนดเปาหมาย เชน 
1. ทําใหประชาชนมีรายไดจากการทองเที่ยวเพ่ิมขึ้นอยางนอย รอยละ 30 ภายใน

ป 2549  
2. ลดจํานวนคนจนในเขตเทศบาลลงใหไดรอยละ 50 ภายในป 2554 
ในขั้นตอนการกําหนดเปาหมายนี้ องคกรปกครองสวนทองถิ่น จะสามารถกําหนด
ตัวชี้วัดผลสําเร็จในเชิงยุทธศาสตรไวดวยเพ่ือใชในกระบวนการติดตามและ
ประเมินผลความสําเร็จของแผนพัฒนา 

ข้ันตอนที่ 9 การอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพฒันา 
คณะกรรมการสนับสนุนการวางแผนพัฒนาทองถิ่นจะนําผลที่ไดจากขั้นตอนที ่1-8        

มาจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามเคาโครงที่กําหนด จากนั้น  
จะนํารางแผนฯ เสนอตอคณะกรรมการพฒันาทองถ่ินเพื่อพิจารณาและปรับปรุงกอนนําเสนอตอ
ผูบริหารทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอ (ในกรณี
ขององคการบริหารสวนจังหวัด ใหนําเสนอตอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน) 
  คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอ จะทําหนาที่ ตรวจสอบ
วิเคราะหและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอ ทั้งน้ี เพ่ือใหมีการ
ประสานและ 
 



บรูณาการกันในมิติของพื้นที่และมิตทิางดานอํานาจหนาที่ โดยจะพิจารณาระหวางองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นดวยกัน และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับหนวยงานอ่ืนในพื้นที่ดวย จากนั้น 
คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอจะจัดทําความคิดเห็นเพ่ือประกอบการ
พิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนยุทธศาสตรการพฒันาของเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล
ในเขตอําเภอ แลวนําสงคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ
ตอไป ในกรณีที่คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นไดมอบอํานาจในการพิจารณาใหความ
เห็นชอบแผนยุทธศาสตรการพัฒนาใหคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 
คณะอนุกรรมการฯจะพิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่เทศบาล เมือง
พัทยาและองคการบริหารสวนตําบลเสนอ (ในกรณีองคการบริหารสวนจังหวัดใหเสนอรางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาตอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นพิจารณาใหความเห็นชอบ) แลว
สงคืนใหผูบรหิารทองถิ่น ในกรณีที่คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น หรือคณะ 
อนุกรรมการฯ ในกรณีที่ไดรับมอบอํานาจ ไมเห็นชอบกับรางแผนพัฒนาฯ ใหจัดทําคําชี้แจง แสดง 
ความเหน็และเหตุผลในประเด็นที่ไมชอบประกอบรางแผนพัฒนาสงคืนใหผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เพ่ือนําเสนอตอสภาทองถิ่นพิจารณาอนุมัติ แลวผูบริหารทองถิ่นจะประกาศใช 
  ในกรณีที่ผูบรหิารทองถิ่นกับสภาทองถิ่นมีความเห็นขดัแยงกันและสภาทองถิ่นไม
อนุมัติรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา จะตองสงรางแผนฯ พรอมเหตุผลของแตละฝายใหผูวา
ราชการจังหวัดเปนผูวินิจฉยั ความเห็นของผูวาราชการจังหวัดถือเปนที่สิ้นสุด ในกรณีของเทศบาล
หรือองคการบริหารสวนตาํบล ผูวาราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจใหนายอําเภอพิจารณาได 
  ในการพิจารณาของผูวาราชจังหวัด จะพิจารณารางแผนของผูบริหารทองถิ่นและ
เหตุผลของสมาชิกสภาทองถิ่น โดยตองยึดถือความเห็นขององคกรปกครองสวนทองเปนหลกั
กลาวคือ ผูวาราชการจังหวัดจะไมกาวลวงไปปรับปรุงหรือกําหนดสิ่งใดนอกเหนือจากความเห็นที่
เสนอจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น แตจะเปนผูพิจารณาถึงเหตผุลที่ถูกตองและประโยชน
สาธารณะที่จะไดรับ ในการดําเนินการ ผูวาราชการจงัหวัดควรแตงตั้งคณะทํางานขึ้นมาพิจารณา
โดยมีผูแทนที่มาจากฝายตางๆเพื่อประโยชนในการพิจารณารางแผนอยางเปนกลางและมี
ประสิทธิภาพ 
เคาโครงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

 

 บทที ่1 บทนํา 
  - กลาวถึงความเปนมาและความสําคัญในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ทองถิ่น 
 

 บทที ่2 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานสําคัญของทองถิ่น 
     2.1 ขอมูลเกี่ยวกับทีต่ัง้ อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร  ผลิตภัณฑมวลรวม

รายได การศกึษา สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสนิและทรัพยากรธรรมชาต ิเปนตน 
     2.2  ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของทองถิ่น ไดแก โครงสรางและกระบวนการ

บริหารงานบุคคล งบประมาณ และเครื่องมืออุปกรณตาง ๆ 
     2.3  ผลการพัฒนาทองถิ่นในระยะทีผ่านมา 



 

บทที ่3 การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถิ่น 
 3.1 หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น 

                        - การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาอําเภอ 

      - การพัฒนาตามนโยบายริเริ่มของทองถิ่น 
       - ผลการพัฒนาในแผนพัฒนาที่ผาน 
 3.2  ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา 
      - ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในทองถิ่นตาม 

ประเด็นการพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย ขอบขายและปริมาณของปญหา พ้ืนที่เปาหมาย 
กลุมเปาหมาย และการคาดการณแนวโนมในอนาคต 

         -ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถิ่น ดวยเทคนิค  SWOT Analysis 

 

 บทที ่4 วิสัยทัศน ภารกิจ วัตถุประสงค และเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น 
  4.1 วิสัยทศันการพัฒนาทองถิ่น 
  4.2 พันธกิจหลักการพัฒนา 
  4.3 จุดมุงหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

 บทที ่5 ยุทธศาสตรการพฒันาทองถิ่น 
5.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน……………. 

- วัตถุประสงค 
- เปาหมาย 
- แนวทางการพัฒนา 

5.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน……………. 
- วัตถุประสงค 
- เปาหมาย 
- แนวทางการพัฒนา 

ฯลฯ 
 

 บทที ่6 การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบตัิ และการติดตาม 
ประเมินผล  
  6.1 แนวทางการดําเนินงาน 
  6.2 ตัวชีว้ัดความสําเร็จในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร 
 
 
 



บทที ่4 
การจัดทําแผนพัฒนาสามป 

 

ลักษณะของแผนพฒันาสามป 
 ดังไดกลาวมาแลววา แผนพัฒนาสามป เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ไปสู
การ ปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่วา ภายใตยทุธศาสตรการพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได
มากกวาหนึ่ง แนวทาง และภายใตแนวทางการพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรมไดมากกวา
หน่ึงโครงการ/กิจกรรมที่จะตองนํามาดําเนินการเพื่อใหบรรลตุามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
ตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา ซ่ึงจะมีผลตอวัตถุประสงค เปาหมาย จุดมุงหมายการ
พัฒนาอยางยั่งยืน และวิสัยทัศนในที่สุด  
 นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามป เปนแผนที่มีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจาย      
ประจําป  กลาวคือ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทํา       
งบประมาณรายจายประจําป โดยนําโครงการ/ กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามป ในปที่จะจัดทํา           
งบประมาณรายจายประจําป ไปจัดทํางบประมาณ เพ่ือให กระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไป     
ดวยความรอบคอบ และผานกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน  
 

 แผนภาพที่ 2 ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับแผนพัฒนาสามป 
 
 
 
 
 
 
      ยุทธศาสตร                   ยุทธศาสตร                ยุทธศาสตร                     ยุทธศาสตร     
 
แนวทางการพัฒนา      แนวทางการพัฒนา      แนวทางการพัฒนา 
 
  
         โครงการ               โครงการ                 โครงการ 
       - กิจกรรมที่ 1       - กิจกรรมที่ 1    - กิจกรรมที่ 1 
       - กิจกรรมที่ 2              - กิจกรรมที่ 2         - กิจกรรมท่ี 2 
       - กิจกรรมที่ 3           - กิจกรรมที่ 3 
       - กิจกรรมที่ 4 
 
ดังที่ไดเคยกลาวมาแลวในบทที่ 2 ถึงนิยามของแผนพัฒนาสามป ตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทย วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546        
วา 

 

วิสัยทัศนทองถิ่น 

จุดมุงหมายการพัฒนา จุดมุงหมายการพัฒนา จุดมุงหมายการพัฒนา 



 “แผนพัฒนาสามป” หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการ อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเน่ืองและเปนแผน
กาวหนา ครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป 

 

 ดังน้ัน โครงการที่บรรจุอยูในแผนพัฒนาสามป โดยเฉพาะในแผนประจําปแรกของหวง
ระยะเวลาสามปน้ันควรมีสภาพความพรอมอยางนอย 2 ประการ คือ 
          1. มีความแนนอนของกิจกรรมที่จะดําเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเปนไปได
ของ โครงการ/กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชนสาธารณะทีจ่ะไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 
           2. กิจกรรมที่อยูในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลาสามป ควรมีความพรอมในเร่ือง
รูปแบบและรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพ่ือใหสามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะ 
นําไปใชจัดทํา งบประมาณรายจายประจําปไดตอไป 
 แผนพัฒนาสามป มีลักษณะกวาง ๆ ดังตอไปน้ี 

1. เปนเอกสารทีแ่สดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
2. เปนเอกสารทีแ่สดงแนวทางการพัฒนาและวตัถุประสงคของแนวทางการพัฒนาที่

ชัดเจน และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดําเนินการ 
3. เปนเอกสารทีแ่สดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดําเนินการเปนหวงระยะเวลา

สามป 
4. เปนเอกสารทีจ่ะแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพฒันา กับ

งบประมาณ รายจายประจําป 
ประโยชนของแผนพัฒนาสามป 
 การจัดทําแผนพัฒนาสามป เปนเครื่องมือที่จะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ได
พิจารณา อยางรอบคอบใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตาง ๆ ที่อาจมี
ความเชื่อมโยง และสงผลทัง้ในเชิงสนับสนุน และเปนอุปสรรคตอกัน เพ่ือใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นนํามาตัดสินใจ กําหนดแนวทางการดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารของทองถิ่น 
อยางมี ประสิทธิภาพเพื่อใหเกิด ประโยชนสาธารณะสูงสุด 
 ทรัพยากรการบริหาร โดยทั่วไปประกอบดวย 
 เงิน ทั้งเงินงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเอง และแหลงงบประมาณภายนอก 
รวมท้ัง มาตรการประหยัดงบประมาณรายจายดวย 

คน ซึ่งหมายความรวมตั้งแตผูบริหารทองถ่ิน พนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกระดับ 
ซึ่งจะมีความแตกตาง หลากหลายทั้งดานความรู ทักษะ และทัศนคติ ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองนํา
ศักยภาพของ กําลังคนเหลานั้นมาใช รวมท้ังตองพัฒนากําลังคนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และถาพิจารณาในความหมายอยางกวางและ อาจหมายความรวมถึงประชาชนใน
ทองถ่ินซึ่งจะมีสวนในการ พัฒนาทองถ่ินดวย 

 วัสดุอุปกรณ หมายถึงเคร่ืองจักร เครื่องมือ รวมท้ังอาคารสถานที่ที่จะสามารถนํามาใชในการ
บริหาร  จัดการทองถ่ินใหเกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการและพัฒนาวัสดุอุปกรณ ใหมีความทันสมัยเพ่ือรองรับ
ความกาวหนาของ 



สังคมโดยสวนรวมไดอยางเทาทัน และใชวัสดุอุปกรณดังกลาวอยางเต็มศักยภาพ  
 การบริหารจัดการ เปนส่ิงที่จะชวยขับเคล่ือนทรัพยากรทั้งสามประการขางตนใหเปนไปอยางมี       

ประสิทธิภาพ   และมีสภาพการพัฒนาอยางยั่งยืน การบริหารจัดการเปนทั้งศาสตรและศิลปที่ตองศึกษาและ
นําไปปฏิบัติอยางตอเนื่อง 

แผนภาพที่ 3  วงรอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร และแผนพัฒนาสามป 
พ.ศ. 25….                                                     ป พ.ศ. 

ประเภทแผนพัฒนา 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (2550-2554) 
1) เตรียมการจัดทําแผน 
2) ใชบังคับ 

            

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (2555-2559) 
3) เตรียมการจัดทําแผน 
4) ใชบังคับ 

            

แผนพัฒนาสามป  
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 
หมายเหต ุมีการทบทวนและขยายแผนทุกป 
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ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
 หลังจากที่ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผน
ยุทธศาสตรแลว ก็จะตองถึงขั้นตอนในการแปลงสูการปฏิบัติโดยการจัดทําแผนพัฒนาสามป ซ่ึง
ไดกําหนดขั้นตอนการ จัดทําเปนแนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําไปดําเนินการ 7 
ขั้นตอน ดังน้ี 
ข้ันตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทําแผน 
           1. หนวยงานที่รับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาควรเขาพบผูบริหารทองถิ่น เพ่ือชี้แจง
วัตถุประสงค  ความสําคัญและความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป ตลอดจนเพื่อให
ผูบริหารทราบ  ถึงภารกิจที่จะตองดําเนินการตอไป และดําเนินการเสนอโครงการจัดทํา 
แผนพัฒนาสามป หวงป    พ.ศ. …. ถึง ….    ผานปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหผูบริหาร
ทองถิ่นอนุมัติ โครงการดังกลาว จะเปนการกําหนด ทรัพยากรในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
และกําหนดปฏิทินการทํางานไวอยาง ชัดเจน  (ตวัอยางโครงการในภาคผนวก)  



2. หนวยงานที่รับผิดชอบ แจงโครงการที่ไดรับอนุมัตใิหผูที่เกี่ยวของทราบ ไดแกคณะ 
กรรมการพัฒนาทองถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น หนวยงานภายใน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาคม 
ข้ันตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 

1. ในขั้นตอนนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตรการ 
พัฒนาและ แนวทางการพฒันาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา พรอมทั้งขอมูลที่เกี่ยวของ 
ปญหาความตองการ ของทองถิ่น รวมทั้งสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด/อําเภอ และ
นโยบายของผูบริหารทองถิ่น เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   

2. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น จัดการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  
ประชาคมทองถิ่นและสวนราชการที่เกี่ยวของ เพ่ือรวมกันพิจารณา โดยในการจัดทําแผนพัฒนา
สามป ในครั้งแรก ใหเวทีการประชุมรวมกันดังกลาว คดัเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา แนว
ทางการพัฒนาที่สมควรนํามาใชเปนแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสามป เพ่ือเปนกรอบในการ
พิจารณาจัดทําโครงการ /กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปตอไป   

      แตสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาสามปครั้งตอไป (เม่ือครบรอบหนึ่งป) ใหเวทีการ
ประชุมรวม พิจารณาทบทวนดูวา จากยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนาที่ไดคัดเลือกและ และ
โครงการ/กิจกรรมที่กําหนดไว ยังมีความเหมาะสมหรือไมซ่ึงในขั้นตอนนี้ ในการจดัทํา
แผนพัฒนาสามปในปตอไป  จะสามารถคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่จะ
นํามาใชเปนกรอบการจัดทําแผนพัฒนาสามปก็ได รวมทั้งกําหนดโครงการ /กิจกรรม ที่จะ
เพ่ิมเติมหรือตดัทอนลงได 

3. เม่ือไดแนวทางการพัฒนาแลว เวทีการประชุมรวมพิจารณาวาจะมีโครงการ/ 
กิจกรรมอะไรบางที่ตองดําเนินการเพื่อใหบรรลวุัตถุประสงคและเปาหมายของแนวทางการ
พัฒนาที่คัดเลอืกมา ใชเปนกรอบในการพัฒนา  

4. โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณากําหนดอาจมีเปนจํานวนมาก ดังน้ัน ในขั้นตอนนี ้
จะตองมีการดําเนินการ ดังน้ี 

(1) พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกนัระหวางยุทธศาสตรหรือระหวางแนวทางการ 
พัฒนา เชนใน”ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก” ไดกําหนด”แนวทางการ
พัฒนาสินคาหนึ่งตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ ” โดยเวทีการประชุมรวมไดกําหนด  “โครงการพัฒนา
ดานการตลาดฯ” ซ่ึงอาจจะมีความ สัมพันธกับ “ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว” ซ่ึงได
กําหนด “แนวทาง การพัฒนาสถานที่ทองเที่ยวเชิงประวัตศิาสตร ศลิปะ วัฒนธรรม”  โดยได
กําหนด “โครงการปรับปรุง สถานที่ประวตัิศาสตรปราสาทเกา”  หากพิจารณาแลว จะเห็นไดวา
โครงการทั้งสองที่มาจาก ยุทธศาสตรการพัฒนาคนละยทุธศาสตรกัน แตมีความเชื่อมโยงและ
สนับสนุนกันไดในเชิงการเสริมสรางรายไดใหแกประชาชนโดยการนํานําผลิตภัณฑมาขายให
นักทองเที่ยว ซ่ึงหากกําหนดในแผนพัฒนาสามปแลว   จะตองกําหนดหวงเวลาการดําเนินงานที่
สอดรับกัน  



  (2) ใหพิจารณานําโครงการ/กิจกรรม จากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถใน
การดําเนินการของชุมชนทีส่อดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนามา
ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

(3) มีการจัดลําดับความสําคญัของโครงการ/กิจกรรม เพ่ือที่จะบรรจุลงใน 
แผนพัฒนาสามปไดอยางเหมาะสม และ นอกจากนั้น ยังเปนการจัดลําดับโครงการไวเพ่ือทํา
แผนพัฒนาสามป ในชวงถัดไปดวย เน่ืองจาก ในการดําเนินการเพื่อใหบรรลวุัตถปุระสงคของ
ยุทธศาสตรการพัฒนา อาจจะ ตองใชเวลาตอเน่ืองนานกวาสามป ดังน้ัน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจึงจําเปนตองพิจารณาแนวทาง การจัดทําโครงการ/กิจกรรมที่ตอเน่ืองไปในระยะยาว
ดวย ซ่ึงอาจจะยังไมสามารถระบุไวในชวงสามป ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปได  เชน 
โครงการจัดการขยะมูลฝอย อาจมีกิจกรรมหลากหลาย ที่ตองดําเนินการตอเน่ือง ดังน้ี 
 

ปงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม 
2548 2549 2550 2551 2552 

โครงการจัดการขยะมูลฝอย 
1) การศึกษาความเปนไปได 
2) การจัดซื้อที่ดิน 
3) การกอสรางสถานีขนถาย 
4) การกอสรางสถานที่กําจัดขยะ 
5) การซื้อเคร่ืองจักรกลหนัก 
6) การซื้อรถบรรทุกขยะ 
7) การซื้อถังขยะ 
8) การวาจางเอกชนดําเนินการเก็บ ขนขยะ 

 
 
 

    

(4) เน่ืองจากกิจกรรมที่จะตองดําเนินการมีความหลากหลาย ดังน้ัน ในขั้นของ 
การ พิจารณากําหนดกิจกรรม องคกรปกครองจะตองคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

งบประมาณรายรับ รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ทรัพยากรการบริหารอ่ืน ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ภาคีการพัฒนาที่สามารถเขามารวมดําเนินการ หรือมีภารกิจรับผิดชอบ    

     การดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ  
เม่ือพิจารณาดานตางๆ ดังกลาว แลวจะตองแยกประเภทของโครงการออกอยางนอยสาม
ประเภท คือ 
  โครงการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง กลาวคือมีขีด
ความสามารถ ทั้งทางดานกําลังเงิน กําลังคน วัสดุอุปกรณ และความรูทางดานการบริหาร
จัดการที่จะดําเนินการไดเอง 

โครงการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอุดหนุนใหหนวยงานอื่นดําเนินการ
เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน เน่ืองจากเปนงานที่อยูในอํานาจหนาที่ แต
องคกรปกครองสวน  



  ทองถิ่นไมสามารถหรือไมประสงคจะดําเนินการ จึงมอบใหหนวยงานอื่นดําเนินการแทนโดยการ
ตั้งงบประมาณเปนเงินอุดหนุนใหตามระเบียบวธิีการของทางราชการ 
   โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น ทั้งราชการบรหิาร
สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวสิาหกิจ หนวยงานอื่น และภาคเอกชนอันเนื่องมาจากเปนโครงการ
ขนาดใหญ หรือเปนโครงการที่หนวยงานดังกลาวเปนหนวยปฏิบตัแิละมีหนาที่จัดบริการ
สาธารณะดังกลาวอยูแลว ทั้งน้ีรวมถึงโครงการเงนิอุดหนุนเฉพาะกจิ (ซ่ึงมีกรอบในการพิจารณา
จัดสรรเงินอุดหนุนอยูแลวโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะเสนอขอรับการสนบัสนุนตองอยู
ในเง่ือนไขของการขอรับเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจดังกลาว)  
ข้ันตอนที่ 3  การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

1. การเก็บรวบรวมขอมูล 
               คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ดําเนินการสํารวจและเกบ็
รวบรวมขอมูลที่จําเปนตอการจัดทําแผนพัฒนาสามป ซ่ึงนอกจากจะตองเก็บรวบรวมขอมูล
พ้ืนฐานทั่วไปแลว ยังจะตองวเิคราะหวายุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่เลือก 
ตองการขอมูลประเภทใดเปนพิเศษ ตองการขอมูลของหวงเวลาใด และจะเกบ็ขอมูลจากแหลง
ใด เพ่ือเปนขอมูลที่จะนํามาวิเคราะหแนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม ไดอยางถูกตอง 
โดยในการเก็บรวบรวมขอมูลจะตองเก็บขอมูลทั้งขอมูลภายในองคกรและขอมูลภายนอก เพ่ือ
สามารถนํามาวิเคราะห SWOT (การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค) ได 

2. การวเิคราะหขอมูล   ประกอบดวย 4 กิจกรรมหลัก คือ 
การประเมินผลการพัฒนาที่ผานมา 
การคัดเลือกยทุธศาสตรการพัฒนา 
การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 
การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป 

โดยมีรายละเอียดในแตละกิจกรรม ดังน้ี 
1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผานมา 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น สรุปผลการพฒันาที่ผานมา
และนําเสนอทีป่ระชุมซ่ึงประกอบดวยคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น ประชาคมทองถิน่และ
หนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือประเมินผลการพัฒนาทองถิ่นในรอบปที่ผานมาโดยประเมินทั้งในเชิง
ปริมาณและในเชิงคุณภาพ (สําหรับองคการบริหารสวนตําบล ควรจัดใหมีการประชุมประชาคม
หมูบานดวย) 

1. การคัดเลือกยทุธศาสตรการพัฒนา 
หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปที่ผานมาแลวใหที่ประชุมตามขอรวมกนั

คัดเลือกยุทธศาสตรการพฒันาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา รวมทั้งสอดคลองกับปญหาความ
ตองการของประชาคม/ชุมชนในหวงระยะเวลาสามป (ในกรณีดังกลาวอาจคัดเลือกทุก
ยุทธศาสตร 



การพัฒนามาเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามปก็ได) 
ในกรณีที่เห็นวามียุทธศาสตรการพัฒนาใดที่ยังไมมิไดกําหนดไวในแผนยุทธศาสตร

การพัฒนา แตมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองกําหนดขึ้นใหม ก็อาจกําหนดขึ้นได แตทั้งน้ีตอง
แสดงใหเห็นถึงเหตุผลและวตัถุประสงคทีมี่ความสอดคลองกับจุดมุงหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และวิสยัทศันการพัฒนาทองถิ่น  (และนําไปปรับแผนยทุธศาสตรการพัฒนาตอไป) 
 3.  การจัดลําดบัความสําคญัของแนวทางการพัฒนา 
               ภายใตยทุธศาสตร จะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลาย ซ่ึงลวนแลวแตมีความ
จําเปนในการดําเนินการเพื่อบรรลุวตัถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาทั้งสิ้น แตมี
ความสําคัญความจําเปนเรงดวนมากนอยแตกตางกัน  ที่ประชุมตามขอ 1 จะตองรวมกันจัด
เรียงลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา  การจัดลําดับความสําคัญดังกลาว ไมได
หมายความวาแนวทางการพัฒนาที่ถูกจัดลําดับความสําคัญอยูในลาํดับหลัง ๆ จะไมตองนํามา
ปฏิบัติ เพราะการที่จะกําหนดแนวทางการพัฒนาทุกแนวทาง ไดรับการพิจารณาแลววาตอง
ดําเนินการ แตในหวงระยะเวลาสามปของแผนพัฒนาสามปน้ันอาจมีแนวทางที่จําเปนตองนํามา
เนนการปฏิบตัิ  
     วิธีการจัดลําดับความสําคัญ มีหลายวิธี ตั้งแตวธิีงาย ๆ คือ ประชุมตกลงกัน หรือ
อาจใชวิธีการลงคะแนนคัดเลือกโดยใชบตัรลงคะแนน เพ่ือนํามารวมคะแนนและจดัลาํดับ วิธีการ
จัดลําดับความสําคัญที่เปนวิทยาศาสตรอาจใชวิธี Rating Scale หรือวิธี Strategic Issues 
Graph หรือวิธีอ่ืน ๆ ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงสามารถเลือกวธิีการปฏิบัติไดตาม
ความเหมาะสม 

4.  การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป 
     หลังจากจัดลําดับแนวทางการพัฒนาแลว ที่ประชุมจะตัดสินใจวาจะนําแนวทาง 

การพัฒนาเหลานั้นมาดําเนินการ แตในการตัดสินใจเลอืกนั้น ควรจะไดวิเคราะหถงึความเปนไป
ไดในทางปฏบิัติ เพราะในการจัดลําดับความสําคัญอาจใชการตัดสนิใจของแตละบุคคลเปนหลกั 
ดังน้ันเพ่ือทบทวนและยืนยนัการจัดลําดับวามีความเปนไปไดในทางปฏิบัติจริงหรอืไม จึงควรนํา
แนวทางการพัฒนามาทําการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 
อีกครั้ง 
ข้ันตอนที่ 4 การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา 

1. หลังจากไดแนวทางการพฒันาในชวงสามปแลว  ใหที่ประชุมรวมกันพิจารณา 
คัดเลือกวตัถปุระสงคของยทุธศาสตรการพัฒนา มาจัดทําเปนวตัถุประสงคของแนวทางการ
พัฒนา โดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา ที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในชวงสามป โดยนําวัตถุประสงคดังกลาวมาจัดทํา
เปนวตัถุประสงคของแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 

ตัวอยาง  วัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
1. เพื่อสงเสริมการจัดต้ังกลุมอาชีพ 
2. เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีรายไดเสริม 



บางครั้ง องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจกําหนดวัตถปุระสงคของแนวทางการพฒันา 
ตั้งแต ขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นแลว แตอาจนํามาปรับใหชัดเจนและ
สอดคลองกับสถานการณในชวงสามป 
 2. ในขั้นตอนนี้ ที่ประชุมจะรวมกันพิจารณากําหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่
จะตองดําเนินการตามแนวทางที่คัดเลือก และโดยที่กจิกรรมที่จะดําเนินการยอมมีความ
หลากหลาย ซ่ึงที่ประชุมจะตองพิจารณาในประเด็นดังตอไปน้ีดวยคือ 

(1) พิจารณากิจกรรมที่ตองดําเนินการเพื่อใหบรรลวุัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา 
ที่กําหนดอยางรอบคอบ เพ่ือใหไดโครงการ/กิจกรรมที่ครบถวน ซ่ึงอาจจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรม
ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง โครงการ/กิจกรรมที่รวมดําเนินการกับหนวยงาน
อ่ืน หรือโครงการ/กิจกรรมที่หนวยงานอื่นเปนผูดําเนินการ 

(2) พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม ควรพิจารณาทั้งภายใต 
แนวทางเดียวกันและระหวางแนวทางการพัฒนา 

(3) พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกจิกรรมทั้งในดานกระบวนการการดําเนินงาน 
 และในดานของผลการดําเนินการ เพ่ือบรรจุกิจกรรมลงในปตาง ๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม 

(4) พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม  
 จากความจําเปนเรงดวน .א 
 ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น .ב 
 ความเชื่อมโยงของกิจกรรม และระยะเวลาที่จะดําเนินการ .ג 

ข้ันตอนที่ 5 การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
       คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการที่
สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในชวงสามป มาจัดทํารายละเอียดโครงการ ในดานเปาหมาย 
ผลผลติ ผลลพัธ งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ และตวัชีว้ัดความสําเร็จ โดยเนน
การศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะดําเนินการในปแรกของแผนพัฒนาสามป เพ่ือใหสามารถ
นําไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไดตอไป 
ข้ันตอนที่ 6 การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป 
         1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จัดทํารางแผนพัฒนา
สามป โดยมีเคาโครงประกอบดวย 7 สวน ดังน้ี 
    สวนที่ 1 บทนํา 
    สวนที่ 2 สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
    สวนที่ 3 ผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา  
    สวนที่ 4 สรุปยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
    สวนที่ 5 ยุทธศาสตรและแนวทางการพฒันาในชวงสามป 
     
 



  สวนที่ 6 บญัชีโครงการ/กิจกรรม 
    สวนที่ 7 การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัต ิ
        2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จัดเวทีประชาคม ซ่ึง
ประกอบดวยคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น ประชาคมทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพ่ือ
เสนอรางแผนพัฒนาสามปและรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ แลวนําไปปรับปรงุแผนพัฒนา
สามปใหสมบรูณตอไป 
                  3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นนํารางแผนพัฒนาสามป
ที่ปรับปรุงแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพ่ือพิจารณา 
ข้ันตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป 

1. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเสนอรางแผนพัฒนาสามปที่ผานการพิจารณา 
ใหผูบริหารทองถิ่นเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นหรือเสนอคณะอนุกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอในกรณีที่มีการมอบอํานาจ เพ่ือพิจารณาใหความ
เห็นชอบ 

2. ผูบริหารทองถิ่นนํารางแผนพัฒนาสามปที่ผานความเห็นชอบจาก 
   คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นหรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น
ระดับอําเภอในกรณีที่มีการมอบอํานาจ เสนอขอรับอนุมัติจากสภาทองถิ่น 

3. เม่ือสภาทองถิ่นพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสามปแลว สภาทองถิ่นจะสง 
ใหผูบริหารทองถิ่นประกาศใชแผนพัฒนาสามปและนําไปปฏิบตัิ รวมทั้งแจงสภาทองถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาอําเภอ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ทองถิ่น คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น  และหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
ประกาศใหประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับทราบโดยทั่วกัน 
 
เคาโครงแผนพัฒนาสามป 

สวนที่ 1 บทนํา 
 วัตถุประสงค  เพ่ือใหทราบถึงลักษณะของแผน วัตถุประสงค ขั้นตอนในการดําเนินการ  
และประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
 องคประกอบ ประกอบดวยลักษณะของแผน วัตถุประสงค   ขั้นตอนในการจัดทํา
แผนพัฒนาสามป และประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป โดยนําเสนอ ดังน้ี 

1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 
1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
1.3 ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
1.4 ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

ที่มาของเน้ือหา คณะกรรมการสนับสนนุการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เปนผูดําเนินการจัดทํา 



สวนที่ 2 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 วัตถุประสงค เพ่ือใหทราบถึงสภาพโดยทั่วๆ ไป ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ัน 
 องคประกอบ ประกอบดวยสภาพทัว่ไป ดานโครงสรางพื้นฐาน (ระบบบริการ
สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน) ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม 
และดานการเมือง การบริหาร โดยหากขอมูลเชิงสถิตใิดที่จะทําใหเห็นแนวโนมของการพัฒนาได 
อาจทําในรูปแบบการเปรียบเทียบขอมูล เชน การแยกแยะประชากรตามขอมูลเพศและชวงชั้น
อายุ การเปรียบเทยีบประชากรยอนหลัง การเปรียบเทียบรายรบัรายจายยอนหลัง การ
เปรียบเทียบขอมูลทางดานการศึกษา ดานการสาธารณสุขยอนหลัง 

สวนที่ 3 ผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา 
 วัตถุประสงค เพ่ือใหทราบถึงผลการพัฒนาที่ผานมาวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นได
นําโครงการไปปฏิบตัิมากนอยเพียงใด และบรรลุวตัถปุระสงคการพฒันาหรือไม 
 องคประกอบ ประกอบดวย  
            1. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัตใินเชิงปริมาณ 
   2. การประเมินประสิทธผิลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
ที่มาของเน้ือหา ไดจากขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป ในขั้นตอนที่ 3 

สวนที่ 4 สรุปยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
 วัตถุประสงค เพ่ือใหทราบถึงภาพรวมการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
ในอนาคต และสามารถนํามาตรวจสอบแผนพัฒนาสามปวามีความสอดคลองกับวัตถุประสงค
การพัฒนาทองถิ่นเพียงใดหรือมีจุดเนนไปในทิศทางใด  
 องคประกอบ ประกอบดวยวสิัยทศัน ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนาจาก
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา รวมทั้งนโยบายการพัฒนาจังหวัด นโยบายการพัฒนาอําเภอ และ
นโยบายการพัฒนาของผูบริหาร โดยนําเสนอ ดังน้ี 
 4.1 วิสัยทัศนการพัฒนา 
 4.2 ยทุธศาสตรการพัฒนา (จากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน) 
 4.3 แนวทางการพัฒนาทองถิ่น (จากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน) 
 4.4 นโยบายการพัฒนาจังหวัด (ถามี) 
 4.5 นโยบายการพัฒนาอําเภอ (ถามี) 
 4.6 นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถิ่น 
ที่มาของเน้ือหา คัดลอกยทุธศาสตรการพัฒนา และแนวทางการพฒันาทองถิ่นจากแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา และประสานกับสาํนักงานจังหวัด สํานักงานอําเภอ และฝายบริหารเพื่อ
รับทราบนโยบายการพัฒนาทองถิ่น 
 
 



สวนที่ 5 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 
 วัตถุประสงค เพ่ือใหทราบถึงยุทธศาสตรในการพัฒนาวามียุทธศาสตรใดบาง เพ่ือ
นํามาจัดทําแนวทางการพฒันาใหสอดคลองกัน 
 องคประกอบ ประกอบดวย ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไดเรียงลําดับกอน-หลัง และ
แนวทางการพัฒนาที่สอดคลองกันและตอบสนองตอยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของ
ทองถิ่นที่กําหนดไว โดยนําเสนอ ดังน้ี 
 5.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาในชวงสามป โดยเรียงลําดับกอน-หลัง 
 5.2 แนวทางการพัฒนาทองถิ่น 
ที่มาของเน้ือหา ไดจากขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป ในขั้นตอนที่ 3 

สวนที่ 6 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 วัตถุประสงค เพ่ือใหทราบถึงวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา และรายละเอียด
โครงการกิจกรรมการพัฒนา 
 องคประกอบ ประกอบดวย 
 6.1 วัตถุประสงคการพัฒนาในแตละแนวทางการพัฒนา 
 6.2 เปาหมายของแนวทางการพัฒนาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 6.3 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่มาของเน้ือหา  ไดจากขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป ในขั้นตอนที่ 5 (ตวัอยางบัญชี
โครงการตามภาคผนวก) 
 สวนที่ 7 การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัต ิ
 วัตถุประสงค เพ่ือใหทราบถึงแนวทางและกลไกในการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปอันจะเปนประโยชนตอการจัดทําแผนพัฒนาสามปในปตอๆ ไป 
และเปนการสรางแนวทางการมีสวนรวมในทองถิ่น 
 องคประกอบ ประกอบดวย การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป โดยนําเสนอ 
ดังน้ี 

7.1 องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย         
วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546 กําหนดให
มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ซ่ึงคณะกรรมการฯอาจแตงตั้ง
คณะทํางานขึน้ชวยในการติดตาม และการประเมินผลไดตามความเหมาะสม ซ่ึงควรแสดงไวใน
เอกสารแผนพัฒนาเพื่อเปนแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจนและตอเน่ือง 

7.2 การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล เปนการแสดงถึงวิธีการตดิตามและ 
ประเมินผลโครงการ โดยการกําหนดรูปแบบที่จะใชในการติดตามและประเมินผลเพื่อตรวจสอบ
วาการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ อยูภายใตระยะเวลา และงบประมาณที่กําหนดไวหรือไม 
และผลของการดําเนิน 



โครงการ บรรลุวตัถุประสงคที่ไดวางไวหรือไม ทั้งน้ี การติดตามเปนการตรวจสอบในระหวาง
การดําเนิน   กิจกรรมตามโครงการ ในขณะที่การประเมินผลเปนการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริง
เม่ือดําเนินโครงการแลวเสรจ็เปรียบเทยีบกับวตัถุประสงคที่ตั้งไว  
         7.3  การกําหนดหวงเวลา ในการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลกําหนดหวงเวลาในการติดตามประเมินผลโครงการโดยคํานึงถึงความเหมาะสมของ
แตละโครงการ ทั้งน้ีควรกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผลอยางนอยโครงการละ 1 
ครั้ง และประเมินผลโครงการในภาพรวมอยางนอยปละ 1 ครั้ง แลวรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาให
ประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน 



บทที ่5 
การจัดทําแผนปฏบิัติการ 

 

จุดมุงหมายของแผนปฏิบัตกิาร 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสานแผนพฒันาขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2546 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิน่จัดทําแผนยุทธศาสตร 
แผนสามป      และแผนปฏบิัตกิาร สําหรบัแผนปฏิบตักิารนัน้ มีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพฒันาและกิจกรรมทีด่ําเนนิการจรงิทัง้หมดในพืน้ทีข่ององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ประจําปงบประมาณนัน้ แผนปฏิบัตกิารเปนเอกสารที่ระบุแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ทัง้หมดที่จะดําเนนิการในปงบประมาณนัน้ ทําใหแนวทางในการดําเนนิงาน
ในปงบประมาณนั้น ขององคกรปกครองสวนทองถิน่มีความชดัเจนในการปฏบิัติมากขึ้น มีการ
ประสานและบรูณาการการทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน/
โครงการ ในแผนปฏบิัตกิารจะทําใหการติดตามประเมนิผลเม่ือสิน้ปมีความสะดวกมากขึน้อกี
ดวย 
ขั้นตอนในการจัดทําแผนปฏบิัติการ 

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสานแผนพฒันาขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2546 (หมวด 5 ขอ 36) ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิน่
จัดทําแผนปฏบิัตกิาร โดยมขีั้นตอน ดังนี ้
                         1. คณะกรรมการสนบัสนุนการจัดทาํแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา  
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ
หนวยงานอืน่ ๆ ทีต่องการดําเนนิการในพื้นทีข่ององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
  2. คณะกรรมการสนบัสนนุการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จัดทาํรางแผนปฏบิัติการ โดยพจิารณา แผนงาน/โครงการ จากแผนงาน/โครงการ ของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่และหนวยงานตาง ๆ  
  3. คณะกรรมการสนบัสนนุการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น นํารางแผนปฏบิัตกิาร
เสนอตอคณะกรรมการพฒันาทองถิน่ 
  4. คณะกรรมการพฒันาทองถิน่พิจารณารางแผนปฏบิตักิาร แลวเสนอผูบรหิาร
ทองถิ่นเพ่ือใหความเหน็ชอบ 
  5. เม่ือผูบรหิารทองถิน่ใหความเหน็ชอบรางแผนปฏบิตักิารแลว ใหประกาศเปน
แผนปฏิบัตกิาร โดยใหปดประกาศแผนปฏิบัตกิารภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศ 
เพื่อใหประชาชนในทองถิน่ทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสบิวัน 

จากข้ันตอนการจัดทําแผนปฏิบตักิารขางตนสามารถเขียนเปนแผนภมูิไดดงัน้ี 
 
 



 
คณะกรรมการสนบัสนนุการ                     
จัดทําแผนพฒันาทองถิน่ 

 
 
คณะกรรมการสนบัสนนุการ     
จัดทําแผนพฒันาทองถิน่ 
 
 
คณะกรรมการสนบัสนนุการ     
จัดทําแผนพฒันาทองถิน่ 
 
 
คณะกรรมการพัฒนาทองถิน่  
 
 
 
 
ผูบริหารทองถิ่น 
 
 
 
 
ระยะเวลาในการจัดทําแผนปฏิบัติการ 
 แผนปฏิบัตกิารตองจัดทําใหเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปงบประมาณ นัน้ ๆ หรือ
ภายในสามสบิวนันับแตวนัที่อนุมัตใิหเพ่ิมเติมหรือเปลีย่นแปลงแผนพัฒนาสามป เพ่ือใหดําเนนิ
โครงการในปงบประมาณนัน้ 
 ผูวาราชการจงัหวดัมีอํานาจขยายเวลาการจัดทําแผนปฏิบัตกิารตามวรรคหนึ่ง สาํหรับ
เทศบาล ผูวาราชการจงัหวดัอาจมอบอํานาจใหนายอําเภอได เม่ือมีการขยายเวลาใหแจงให
จังหวดัทราบ 
 ในกรณอีงคการบริหารสวนตําบล อํานาจของผูวาราชการจังหวดัตามวรรคสอง ใหเปน
อํานาจของนายอําเภอ 
 การแกไขแผนปฏบิัตกิารเปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น 
 
 

 รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

จัดทาํรางแผนปฏบิัติการ 

เสนอรางแผนปฏิบตักิาร

พิจารณารางแผนปฏิบตัิการ

เสนอรางฯตอผูบริหารทองถิน่

ผูบริหารทองถิน่ใหความเห็นชอบ

ประกาศใช 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

หนวยงานอื่น ขอคิดเห็น[U1]:  



แนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการ 
 แผนปฏิบัตกิารเปนเครือ่งมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิน่ เพ่ือควบคุม
การดําเนนิงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ยังเปนเครือ่งมือในการ
ติดตามการดาํเนนิงาน และการประเมนิผล   ดังนัน้แผนปฏิบัตกิารจึงมีแนวทางในการจดัทํา 
ดงันี้  

1. เปนแผนที่แยกออกมาจากแผนพฒันา และมีลกัษณะเปนแผนดําเนนิการ (Action 
Plan) 

2. จัดทําหลงัจากที่ไดมีการจดัทํางบประมาณรายจายประจําปแลว 
3. แสดงถงึเปาหมาย รายละเอยีดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดง

ถึงการดําเนนิงานจริง 
4. เปนการรวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงานที่จะเขามาดําเนนิการในพืน้ทีอ่งคกร

ปกครองสวนทองถิน่ 
ขั้นตอนการจดัทําแผนปฏิบัติการ 
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 คณะกรรมการสนบัสนนุการพัฒนาทองถิน่ เก็บรวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรมทีจ่ะมี
การดําเนนิการจริงในพ้ืนที่องคกรปกครองสวนทองถิน่  ซึ่งจะมีทัง้โครงการ/กิจกรรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่แหงนัน้เอง และโครงการ/กิจกรรมที่หนวยงานอืน่จะเขามาดาํเนนิการใน
พ้ืนที ่โดยขอมูลดงักลาวอาจตรวจสอบไดจากหนวยงานในพ้ืนที่ และตรวจสอบจากแผนปฏบิัติ
การพฒันาจังหวดั/อําเภอ หรอืกิ่งอําเภอ แบบบูรณาการ 
ขั้นตอนที่ 2 การจัดทํารางแผนปฏิบัตกิาร 
 คณะกรรมการสนบัสนนุการพัฒนาทองถิน่ จัดทํารางแผนปฏิบัตกิารโดยพิจารณาจัด
หมวดหมูใหสอดคลองกับยทุธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของทองถิน่กําหนดไวในแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่  โดยมีเคาโครงแผนปฏบิัตกิาร 2 สวน 
คือ 
 สวนที่ 1 บทนาํ 
 สวนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนปฏบิัตกิาร 
 1. คณะกรรมการสนบัสนนุการพฒันาทองถิน่นํารางแผนปฏิบัตกิารเสนอผูบริหาร
ทองถิ่นเพ่ือประกาศใช การประกาศแผนปฏิบัตกิาร ใหองคกรปกครองสวนทองถิน่จัดทํา
ประกาศขององคกรปกครองสวนทองถิน่ เร่ือง แผนปฏิบัตกิารพฒันา(องคการบรหิารสวน
จังหวดั / เมืองพัทยา / เทศบาล /องคการบริหารสวนตาํบล ……………….) ประจําป เพ่ือปด
ประกาศโดยเปดเผยใหสาธารณชนไดทราบและสามารถตรวจสอบได 
 
 
 



 
เคาโครงแผนปฏิบัติการ 
 สวนที่ 1 บทนํา 
 วัตถปุระสงค เพ่ือใหทราบวัตถุประสงค ขั้นตอนการจัดทํา และประโยชนของ
แผนปฏิบัตกิาร 
 องคประกอบ ประกอบดวย 

1.1 บทนํา 
1.2 วัตถุประสงคของแผนปฏิบัตกิาร 
1.3 ขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบัตกิาร 
1.1 ประโยชนของแผนปฏิบัตกิาร 
สวนที่ 2 บัญชีโครงการ/กจิกรรม 
วัตถปุระสงค เพ่ือใหทราบโครงการ/กิจกรรมที่จะเกดิขึน้ในพ้ืนที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ในปงบประมาณ ซึง่จะนําไปใชเปนเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน 
และตดิตามประเมินผลการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
องคประกอบ ประกอบดวย 
2.1 สรุปงบหนาแผนปฏบิัตกิาร 
2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
(ตัวอยางตามภาคผนวก) 
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บทที่ 6 
การติดตามประเมินผล 

 เน่ืองดวยการติดตามและประเมินผลโครงการเปนหนาที่ท่ีสําคัญอยางหนึ่งในการดําเนินงาน
พฒันาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงจําเปนตองมีองคกรที่ทําหนาที่
ติดตามและประเมินผลการพฒันา  
 สําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2546 หมวด 6 ขอ 38 ไดกําหนดองคประกอบของของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา
ทองถิ่น ซึ่งมีประธานสภาทองถิ่นเปนประธาน (ในฐานะที่สภาทองถิ่นมีหนาที่ในการกํากับดูแล       
ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานของฝายบริหาร) และคณะกรรมการฯประกอบจากหลายฝายดวยกัน 
ท้ังองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประชาคม หนวยงานที่เกี่ยวของ ผูแทนฝายบริหาร รวมทั้งผูทรงคุณวุฒ ิ
ท่ีสภาทองถิ่นคัดเลือก ซึ่งการที่คณะกรรมการมาจากหนวยงานหลายฝายนี้จะทําใหการติดตามและ
ประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัดความสําเร็จ
ของโครงการเพื่อนําไปใชในการแกไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการไดอยางแทจริง 
แนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกลาว ขอ 39 ไดกําหนดอํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไว   ดังน้ี 

1) กําหนดแนวทาง วธิีการในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาตอสภา

ทองถิ่น ผูบรหิารทองถิ่น คณะกรรมการพฒันาทองถิน่และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน อยางนอยปละหนึ่งคร้ัง
ภายในเดือนธนัวาคมของทกุป ทั้งนี ้ใหตดิประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพือ่ชวยปฏิบตัิตามที่เห็นสมควร 
การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรและแผนสามป 

จุดมุงหมายสําคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตรนั้น คอื การประเมินวามีการนําแผน
ยุทธศาสตรไปปฏิบัติอยางแทจริงเพียงใด และไดผลเปนอยางไรเพือ่ทีจ่ะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของ
แผนยุทธศาสตรได ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชเปนสมมุติฐานในการจดัทําแผน
ยุทธศาสตรฉบับตอไปได ดังนั้น การที่จะประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพฒันาในภาพรวมได 
จําเปนตองประเมินผลการปฏิบัตใินแตละแนวทางการพฒันากอน เพือ่นําไปสูการวัดความสําเร็จของ
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ยุทธศาสตร ซึง่จะแสดงใหเห็นไดวาการพฒันาเปนไปในแนวทางใด บรรลุวตัถุประสงคของการพฒันาที่
ยั่งยืนและตอบสนองตอวิสยัทัศนหรือไม ดังนั้นในขั้นตน องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงตองติดตาม
ประเมินผลแผนพฒันาสามป ใหไดขอมูล ขอเท็จจริง อันจะนํามาสูบทสรุปท่ีไมบดิเบือนจากผลการ
ปฏิบัตจิริงทีเ่กิดขึ้น 

แนวทาง และวิธีการขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรและแผนสามป 
การติดตาม (Evaluation) 

 การติดตามนัน้ จะทําใหเราทราบไดวาขณะน้ีไดมีการไดมีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตรหรือ
แผนสามป ถงึระยะใดแลว ซึ่งเทคนิคอยางงายที่สามารถใชเปนเครือ่งมือในการตดิตามได เชน Gant 
Chart ที่จะทําใหหนวยงานสามารถติดตามไดวาการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรหรือแผนสามปมี
การดําเนินการในชวงใด ตรงกําหนดระยะเวลาที่กําหนดไวหรือไม แผนปฏิบัติการก็จะเปนเครือ่งมือ
สําคัญในการติดตามผลการดําเนินงานดังไดกลาวมาแลว 

การประเมนิผล (Evaluation) 
การประเมินผลแผนยุทธศาสตร จําเปนตองมีเกณฑมาตรฐาน (Standard criteria) และตวัชีว้ัด 

(Indicators) เพือ่ใชเปนกรอบในการประเมินเพือ่ใหเกิดความชัดเจน เปนระบบ มีมาตรฐานและเปนท่ี
ยอมรับ โดยประกอบดวยเกณฑที่สําคัญ  ใน 2 ระดับ คอืเกณฑการประเมินหนวยงาน และเกณฑการ
ประเมินโครงการ ซึ่งสรุปไดดังนี้  
เกณฑมาตรฐานและตัวชีว้ัดการประเมนิผลหนวยงาน 
 ประกอบดวย 7 เกณฑ 22 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

1. เกณฑสมัฤทธิผลและการบรรลุวตัถปุระสงคของนโยบาย (Achievemant)  
เปนการประเมินความสําเรจ็โดยพจิารณาเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของหนวยงานที่นํา 

นโยบายไปปฏิบัต ิกับวตัถปุระสงคท่ีกําหนดไวในนโยบาย โดยเปนการประเมินผลขององคกร 2 สวน 
คือ ผลในภาพรวมและระดบัปฏิบตัิการ ผลการดําเนินงานจะตองเปดเผยใหสาธารณชนทราบอยาง
กวางขวาง อยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอและมีกําหนดระยะเวลาทีช่ัดเจน อาจเปนทุกไตรมาส หรือผลการ
ดําเนินงานประจําปสัมฤทธผิลรวมถึงการดําเนินงานที่มุงการบรรลุเปาหมายเชิงกลยุทธในระยะยาว โดย
มีตัวชีว้ัดที่สําคัญ 2 ประการ คือ 
        1.1  ผลผลิต (Outputs) ประกอบดวย 2 สวน คือ 

(1) ผลผลิตในภาพรวม (Overall outputs) เปนการประเมินผลผลิตเทยีบกับ       
เปาหมายเชิงกลยุทธ โดยเปรียบเทยีบผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเปาหมายรวมขององคกร     ใน
สายตาของสมาชิกขององคกรและและประชาชนผูรับบริการ การประเมินผลดังกลาวมีลักษณะที่เปนพล
วัตร (Dynamic) และมีปฏิสมัพันธกบัสภาวะแวดลอมของภายนอกองคกร 
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(2) ผลผลิตระดบัปฏบิตัิการ (Operation outputs) เปนการประเมินผลโดย 
พจิารณาระดบัการบรรลเุปาหมายตามแผนปฏิบัติการ โดยอาจพจิารณาจากผลผลิตตอหนวยกาํลังคน 
ระดับการบริการตอหนวยเวลา สัดสวนของตนทุนและผลตอบแทน สถานภาพทางการเงิน สินทรัพยและ
หนี้ที่ไมกอใหเกิดผลตอบแทน (Non – performing loan) คุณภาพของผลผลติและบริการสาธารณะ     
ประสิทธิภาพการใชทรพัยากรขององคกร การประหยัดพลังงานและการรักษาสภาวะแวดลอม 

2. เกณฑความเสมอภาคและความเปนธรรมในสงัคม 
ประกอบดวยตัวชี้วัดที่สําคัญ 4 ประการ คือ  
(1) การเขาถึง เนนความสําคญัในเรื่องโอกาสของประชาชน โดยเฉพาะผูดอยโอกาสใน 

สังคมใหไดรับบริการสาธารณะ 
(2) การจัดสรรทรัพยากร พจิารณาถึงความเปนธรรมในการจัดสรรทรัพยากรใหกบั 

ประชาชน 
(3) การกระจายผลประโยชน เนนความเปนธรรมในการกระจายผลประโยชนหรือผล  

ตอบแทนใหแกสมาชิกในสงัคม 
(4) ความเสมอภาค เนนความเปนธรรมเพือ่ใหหลักประกนัเรื่องสิทธิและโอกาสในการได 

รับบริการสาธารณะโดยปราศจากอคต ิไมแบงแยกกลุม 
3. เกณฑความสามรถและคณุภาพในการใหบริการ 

ประกอบดวยตัวชี้วัด 4 ประการ 
(1) สมรรถนะของหนวยงาน เปนตัวชี้ขีดความสามารถในการใหบริการและตอบสนอง 

ความตองการของประชาชนกลุมเปาหมาย 
(2) (2) ความทั่วถึงและเพยีงพอ พิจารณาถึงความครอบคลุม ความเพียงพอ และความ 

ครบถวนของการใหบริการทั้งในดานกลุมเปาหมายที่รับบริการและระยะเวลาทีบ่ริการ 
(3) ความถี่ในการใหบริการ เปนตัวชี้วัดระดับการบริการตอหนวยเวลาวามีความ 

สม่ําเสมอตอภารกิจน้ันหรือไม 
(4) ประสิทธิภาพการใหบริการ เปนการชี้วัดประสิทธิภาพขององคกรที่มุงเนนการบริการ 

ท่ีรวดเร็ว ทันเวลา มีการใชทรัพยากรที่เหมาะสม ซ่ึงในทางปฏิบัติจาํเปนตองกําหนดมาตรฐานการ
บริการไวเปนแนวทาง 

4. เกณฑความรบัผิดชอบตอหนวยงาน ประกอบดวยตัวชีว้ัด 4 ประการ  
(1) พนัธกิจตอสังคม เปนตัวชี้วัที่แสดงถึงภารกิจของหนวยงานที่มีตอสังคม พจิารณาได 

จากวสิัยทศัน นโยบาย แผนงานของหนวยงาน 
(2) ความรบัผิดชอบตอสาธารณะเปนตัวช้ีวัดถึงความรับผิดชอบตอประชากรกลุม    

เปาหมาย 
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(3) การใหหลักประกันความเสี่ยง เปนตัวชีว้ัดที่มีความสาํคัญเพื่อใหหลักประกันวา 
ประชาชนผูรับบริการจะไดรับความคุมครองและหรอืการชดเชยจากหนวยงานหากมีความเสียหาย       
ท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

(4) การยอมรบัขอผิดพลาด เปนตวัชี้ถึงความรับผิดชอบของผูบริหารระดับสูงและ       
เจาหนาทีข่องหนวยงานที่จะยอมรับตอสาธารณะชนในกรณีเกิดความผิดพลาดในการบริหารหรือ      
การปฏิบัติงาน  

4. เกณฑการตอบสนองความตองการของประชาชน  
ประกอบดวยตัวชี้วัดที่สําคญั 4 ประการ คือ 
(1) การกาํหนดประเด็นปญหา การกําหนดประเด็นปญหาที่มาจากประชาชนผูรับบริการ  

และมีการพจิารณาจัดลําดับความสําคัญ 
(2) การรบัฟงความคิดเหน็ เปนตัวชี้ถึงระบบเปดกวางในการรับฟงความคิดเห็นและขอ 

เสนอแนะของประชาชนผูรบับริการ 
(3) มาตรการเชงิยุทธศาสตรในการแกปญหา เปนตวัชี้วัดถึงความพรอมในการแก 

ปญหาใหกับประชาชนผูรับบริการที่มีทัง้มาตรการระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งเปดกวางใหสาธารณชน
ไดรับทราบและมีสวนรวมในการตรวจสอบ 

(4) ความรวดเรว็ในการแกปญหา เปนตัวชี้วัดการตอบสนองในการแกไขปญหา การให 
ความสําคัญและการกําหนดมาตรการแกไขปญหาดวยความรวดเรว็ มีประสิทธิภาพ   ไมละเลยเพิกเฉย
ตอปญหา 

5. เกณฑความพงึพอใจของลูกคา 
ประกอบดวยตัวชี้วัด 2 ประการ คอื 
(1) ระดบัความพงึพอใจ เปนตัวชี้วัดความเห็นของประชาชนที่มีตอหนวยงานซ่ึงเกี่ยวของ 

กับคุณภาพการปฏิบัติงาน 
(2) การยอมรบัหรือคัดคาน เปนตวัชีว้ัดระดับการยอมรบัมาตรการ นโยบายของหนวย 

งานซ่ึงพิจารณาจากสัดสวนการยอมรับหรือคัดคาน เนื่องมาจากผลกระทบของนโยบายของหนวยงาน 

7. เกณฑผลเสียหายตอสังคม  
   ประกอบดวยตัวชีว้ัดที่สําคัญ  2 ประการ คือ 
   (1) ผลกระทบภายนอก เปนตัวชีว้ัดวาหนวยงานกอใหเกิดผลกระทบซึ่งสรางความเสียหาย

จากการดําเนินงานแกประชาชนหรือไม โดยอาจวัดจากขนาดและความถี่จากการเสียหายที่เกิดขึ้น เชน 
การกอสรางถนนขวางทางน้ําหลากทําใหเกิดปญหาน้ําทวมใหญ 
                ( 2)ตนทนุทางสงัคม เปนตัวชีว้ัดผลเสียหายที่สังคมตองแบกภาระ เชนคาใชจายในฟนฟ ู
บูรณะความเสียหายที่เกิดขึ้น 
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เกณฑและตัวชี้วัดผลการดําเนินงานจะเปนการพิจารณาเกณฑรวม (Multiple criteria and 
indicaotrs) และสามารถใชเปนกรอบหรือเคร่ืองมือในการประเมินผลลัพธสุดทายและผลกระทบในการ
ดําเนินงานในภาพรวม เพื่อใชเปนบรรทัดฐานในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับระดับการบรรลุผล 
และการสนองตอบความพึงพอใจของลกูคาหรือประชากรกลุมเปาหมาย สําหรบัคาตวัแปร (Attibutes) อาจ
แตกตางกันไปขึ้นอยูกบัลักษณะกิจกรรมการดําเนินงานของหนวยงาน 

เกณฑมาตรฐานและตัวชีว้ัดการประเมนิผล 
เกณฑมาตรฐาน 

(Standard Criteria) 
ตัวชี้วัด 

(Indicators) 
ตัวอยางกรอบตัวแปร 

(Attributes) 
1. สัมฤทธิผลและการบรรลุ
วัตถุประสงคของนโยบาย 

• ผลผลติ 
• ผลลพัธ 

- ผลตางระหวางเปาหมายกับ
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

2. ความเสมอภาคและความเปน
ธรรมในสังคม 

• การเขาถึง 
• การจัดสรรทรัพยากร 
• การกระจายผลประโยชน 
• ความเสมอภาค  

- ปริมาณและคุณภาพทรัพยากรที่
ไดรับจัดสรรตอคน 
- ผลประโยชนที่แตละ
กลุมเปาหมายไดรับในแตละครั้ง 
- การไมเลือกปฏิบัติและ/หรือการ
เลือกปฏิบตัิท่ีเปนคุณ 

3.ความสามารถและคุณภาพใน
การใหบริการ 

• สมรรถนะของหนวยงาน 
• ความทัว่ถึงและเพียงพอ 
• ความถี่ในการใหบริการ 
ประสิทธิภาพการใหบริการ 

- พื้นที่เปาหมายและประชากรกลุม  
เปาหมายที่รับบริการ 
- จํานวนครั้งในการใหบริการ 
- ผลลพัธเทียบกับปจจัยนําเขา 

4. ความรับผดิชอบชองหนวยงาน • พันธกิจตอสังคม 
• ความรับผิดชอบตอสาธารณะ 
• การใหหลักประกันความเสีย่ง 
• การยอมรับขอผิดพลาด 

- การจัดลําดบัความสําคญั 
- ภารกิจหลักและภารกิจรอง 
- การตัดสินใจที่สะทอนความ
รับผิดชอบ 

5. การสนองตอบความตองการ
ของประชาชน 

• การกําหนดประเด็นปญหา 
• การรับฟงความคิดเห็น 
• มาตรการ/กลยุทธในการแกไข

ปญหา 
• ความรวดเร็วในการแกไข

ปญหา 

- ระดับการมีสวนรวม 
- การปรึกษาหารือ 
- การสํารวจความตองการ 
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6. ความพึงพอใจของประชากร 
กลุมเปาหมาย 

• ระดับความพึงพอใจ 
• การยอมรับ/คัดคาน 

- สัดสวนของประชากร
กลุมเปาหมายที่พอใจหรือไมพอใจ 
- ความคาดหวัง 
- ผลสะทอนกลับ 

7. ผลเสียหายตอสังคม • ผลกระทบภายนอก (ทางบวก
และทางลบ) 

• ตนทุนทางสังคม 
  

- ความสูญเสยีทางเศรษฐกจิ 
- ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 
- คาเสียโอกาส 
- ความขัดแยงทางสังคม 

เกณฑมาตรฐานและตัวชีว้ัดการประเมนิผลโครงการ 
          การประเมินผลโครงการ จําเปนตองมีเกณฑและตัวชีว้ัดเพื่อเปนเครื่องมือกําหนดกรอบทิศทางใน
การวิเคราะหและประเมินผลโครงการ ประกอบดวยเกณฑท่ีสําคัญ 8 เกณฑ ดวยกันคือ 

1. เกณฑความกาวหนา (Progress) 
เปนการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการดําเนินกิจกรรมกับเปาหมายที่กําหนดตามแผน การ 

ประเมินความกาวหนามุงที่จะตอบคําถามวา การดําเนนิกจิกรรมตามโครงการสอดคลองกับวัตถุประสงคที่
กําหนดหรือไม เปนไปตามกรอบเวลาหรอืไมและประสบกับปญหาอุปสรรคอะไรบาง ประกอบดวยตัวช้ีวัด       
4 ประการ คือ 

(1) ผลผลิตเทียบกบัเปาหมายรวมในชวงเวลา เปนการดูสัดสวนของผลผลิต  
(Outputs) ของโครงการวาบรรลุเปาหมายมากนอยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนที่สรางได จาํนวน
แหลงนํ้าขนาดยอยเพื่อการเกษตร สัดสวนปริมาณภารงานการกอสราง เทียบกับเปาหมายรวมใน
ชวงเวลาที่กําหนด 

(2) จํานวนกิจกรรมแลวเสร็จ เน่ืองจากโครงการประกอบดวยชุดกิจกรรมตาง ๆ    
มากมาย จึงจําเปนตองมีตัวชี้วัดความกาวหนา โดยพิจารณาจํานวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมที่
ไดดําเนินการไปแลว ท้ังกิจกรรมหลัก กิจกรรมพื้นฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริม ในชวงระยะเวลา 
อาจเปนสัปดาห เดือน ไตรมาส หรือระยะของโครงการ (Phase) 
      (3) ทรัพยากรที่ใชไปในชวงเวลา เปนตัวชีว้ัดความกาวหนาของการใชทรัพยากรใน
โครงการ ซึ่งครอบคลุมดานงบประมาณโครงการ ไดแก งบประมาณที่ใชไป งบประมาณที่อยูระหวาง
ผูกพัน เงินงวดและแผนการใชจายงบประมาณโครงการ และอัตราการใชบุคลากรสัมพัทธกับเวลา ในรูป
ของคน – วัน (Man – day) หรือ คน เดือน (Man – month) 
                  (4)ระยะเวลาที่ใชไป เปนตวัชีว้ัดความกาวหนาเพือ่ดูวาไดใชเวลาไปเทาใดแลว และเหลอื
ระยะเวลาอีกเทาใดจึงจะครบกําหนดแลวเสร็จ โดยจะสามารถใชเปนเกณฑประเมินและควบคุมกิจกรรม
ใหบรรลุตามเปาหมายดานเวลา และเพื่อทราบถึงระยะเวลาที่จะตองใชจริงเพื่อใหบรรลุเปาหมายรวม 
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2. เกณฑประสทิธิภาพ (Efficiency) 
การประเมินประสิทธิภาพเปนการเปรียบเทียบผลลัพธทีไ่ด กับทรัพยากรที่ใชไปในการ 

ดําเนินงาน ทรัพยากรที่ใชนอกจากงบประมาณแลว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย ทรพัยากรทางการ
จัดการและเวลาที่ใชไปในการดําเนินงาน ประกอบดวยตัวช้ีวัด 4 ประการ คือ 
  (1) สัดสวนผลผลิตตอคาใชจาย เปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใชทรัพยากรทาง
การเงินของโครงการเพื่อใหไดผลผลิตท่ีเหมาะสมและคุมคากับการลงทุน ซ่ึงจะชวยใหเกิดการใชจาย
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สมประโยชน ลดคาใชจายและประหยัดตนทุนการผลิต 
  (2) ผลติภาพตอกาํลงัคน เปนตวัชีว้ัดประสิทธิภาพการผลติตอบุคลากรหรอืเจาหนาที่
โครงการ ซึ่งนอกจากจะเปนตัวชีถ้ึงประสิทธิภาพแลวการดําเนินงานแลว ยังแสดงถึงสมรรถนะและ
ศักยภาพของทรัพยากรบุคคลในการดําเนินโครงการ และจะเปนแนวทางในการปรับขนาดกําลังคนที่
เหมาะสมในการดําเนินกิจกรรม และการเพิ่มขีดความสามารถของบคุลากรในระยะยาวอีกดวย 
  (3) ผลิตภาพตอหนวยเวลา เปนตัวชีว้ัดประสิทธิภาพการผลิตในชวงเวลา อาทิ จาํนวน     
ครัวเรือนท่ีไดรับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรตอเดือน จํานวนนักเรียนท่ีเขาเรียนตอตาม
โครงการขยายโอกาสทางการศกึษาในแตละป จาํนวนผูประกอบการรายยอยที่ไดรบัการสงเสริมการลงทนุ
ในแตละชวงไตรมาส 
  (4) การประหยัดทรัพยากรการจัดการ เปนตัวชี้วัดความสามารถของโครงการในการ
ประหยัดทรพัยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรบัลดคาใชจายที่ไมจําเปนในการดําเนินโครงการ 
การตัดทอนขัน้ตอนการปฏบิัติซ่ึงสงผลตอการลดคาใชจายของโครงการ การประหยัดคาพลังงานและคา
สาธารณูปการคิดเปนรอยละของคาใชจายรวม 

3. เกณฑประสทิธิผล (Effectiveness) 
การประเมินประสิทธิผล เปนเกณฑพิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงคเฉพาะดาน โดยดู 

จากผลลัพธจากการดําเนินงาน ตลอดจนการเปลีย่นแปลงของประชากรกลุมเปาหมายตามโครงการ 
ประกอบดวยตวัชี้วดั 4 ประการ คือ 
  (1) ระดบัการบรรลุเปาหมาย เปนตัวชี้วัดวาโครงการบรรลุเปาหมายดานใดบางและ
การบรรลุเปาหมายสงผลตอประชากรเปาหมายอยางไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณ
และคุณภาพของประชากรเปาหมาย อาท ิการบรรลุเปาหมายดานเศรษฐกจิ สังคม 
  (2) ระดบัการมีสวนรวม เปนตวัชีว้ัดความสําเร็จโดยใหความสําคญักับมิติการมสีวน
รวม โดยสามารถอธบิายความสัมพันธเชงิเหตุผลไดวาการมีสวนรวมของประชาชนสงผลตอระดับ
ความสําเรจ็มากนอยเพียงไร และโครงการจะปรบัปรุงสงเสริมการมีสวนรวมไดอยางไร ระดับการมีสวน
รวมสามารถวดัจาก จํานวนประชากร ความถี่ระดับและกิจกรรม ซึ่งครอบคลุมการรวมตัดสินใจ วางแผน
และติดตามผล 
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  (3) ระดบัความพึงพอใจ  เปนเกณฑวัดระดับการยอมรับ โดยอาจพจิารณาจาก
สัดสวนของประชากรเปาหมายที่พึงพอใจกับบริการของรัฐ สัดสวนของครัวเรอืนที่พอใจการปฏิบัติ
หนาที่ของเจาหนาที่โครงการ ระดับความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ 
  (4) ความเสี่ยงของโครงการ เปนตัวชี้วดัประสิทธิผลเพือ่ดูวาโครงการมีความเสี่ยงใน
การบรรลุเปาหมายดานใดดานหน่ึงหรือเปาหมายรวมของโครงการหรือไม ซึ่งคาความเสี่ยงจะประเมิน
จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอมของโครงการ ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดลอม 
ท้ังระยะสั้นและระยะยาว 

4. เกณฑผลกระทบ (Impacts) 
เปนการพจิารณาผลกระทบโดยรวมตอประชากรกลุมเปาหมาย ชุมชน สังคมและหนวยงาน 

ในภาพรวม เปนผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีท้ังที่มุงหวัง (Intended impacts) และผลกระทบที่
ไมไดมุงหวัง (Unintended impacts) ซึ่งอาจเปนผลดานบวกหรือดานลบก็ได ประกอบดวยตัวชีว้ดั 3 
ประการ คือ 
  (1) คุณภาพชวีิต เปนตวัช้ีวดัผลกระทบตอการพฒันาหรือยกระดับคณุภาพชวีติของ
ประชากรกลุมเปาหมาย อาทิ รายได ความเปนอยู โอกาสทางการศึกษา การมีงานทํา สุขอนามัย 
สภาพแวดลอมของครัวเรือนชุมชน โดยสามารถวัดจากสัดสวนครัวเรือนหรือประชากรที่ไดรับบริการจาก
โครงการพัฒนาที่สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตท่ีดี หรอืมาตรฐานการดํารงชีพ 
  (2) ทัศนคตแิละความเขาใจ เปนตัวชี้วดัผลกระทบโดยมุงเรื่องทัศนคติและความ
เขาใจของประชากรกลุมเปาหมายที่มีตอโครงการ โดยสามารถวัดระดับ (Scale) ทั้งเชิงบวกและลบตอ
ตัวโครงการเอง โดยเฉพาะวตัถุประสงคและมาตรการนโยบายผลประโยชนของโครงการ ความพงึพอใจ
ในการรับบริการ และทัศนคติตอผูบริหารและเจาหนาทีโ่ครงการ 
  (3) การเปล่ียนแปลงพฤตกิรรม เปนตัวชี้วัดผลกระทบโดยใหความสําคัญเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย โดยเปรียบเทียบระยะกอนและหลังมีโครงการ อาท ิสัดสวน
ของครวัเรือนที่ยอมรับเทคโนโลยีการผลติท่ีรักษาสิ่งแวดลอม จํานวนเกษตรกรทีท่ําการเกษตรแบบ
ธรรมชาติมากยิ่งขึ้น การปฏบิัติของใชยวดยานโดยเคารพกฎจราจรมากขึ้น การออกมาใชสทิธิเลือกตั้ง
มากขึ้น และลดละพฤติกรรมการซื้อสิทธขิายเสียง การลดพฤติกรรมการประพฤตมิิชอบในการปฏิบัติ
หนาที่ 

5. เกณฑความสอดคลอง (Relevance) 
เกณฑการประเมินความสอดคลองมุงพิจารณาวาวัตถปุระสงคของโครงการสอดคลองกับความ 

ตองการหรอืสามารถแกไขปญหาตามที่กําหนดไวแตตนหรือไม ซ่ึงจําเปนตองมีการประเมินความ
ตองการที่แทจริง ตลอดจนจะตองตอบคาํถามดวยวา แนวทางและกลยุทธที่ใชในการดําเนินงาน
สอดคลองกับการแกไขปญหาที่เปนจริงไดหรือไม ประกอบดวยตวัชีว้ัดที่สําคัญ 3 ประการ คือ 
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  (1) ประเด็นปญหาหลัก ซึ่งพจิารณาจากจํานวนเรื่องหรือประเด็นปญหาและอุปสรรคที่
เกิดขึ้น ทั้งที่ไดรับการแกไขแลวและที่ยังไมสามารถแกไข รวมถึงการจัดลําดับความสําคัญของปญหา
ตามความเรงดวน ตามความรุนแรงของปญหา 
  (2) มาตรการหรือกลยุทธในการแกไขปญหา เปนตัวชี้วัดความสอดคลองกับการ
แกไขปญหา ซึ่งเปนมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยสามารถดูไดจากมาตรการที่ผูบริหารโครงการ  
นํามาใชตลอดชวงระยะเวลาของการดําเนินโครงการ และความสอดคลองกับปญหาหลัก 
  (3) ความตองการหรือขอเรียกรองของประชากรกลุมเปาหมาย เปนตัวชี้วัดถงึ
ความตองการของผูรับบริการในการแกไขปญหาที่ประสบอยู อาท ิคาํรองเรียน ขอรองทุกข ใหแกไข
ปญหาเพือ่สนองตอบประชากรกลุมเปาหมายตามโครงการที่ไมไดรับผลประโยชนจากการดําเนนิ
โครงการ หรือไดรับความเสยีหายจากการดําเนินโครงการซึ่งจะเปนตวัช้ีความสอดคลองในการดําเนิน
โครงการและสนองตอบตอความตองการของประชากรเปาหมาย 

6. เกณฑความยั่งยนื (Sustainability) 
เปนเกณฑการพจิารณาที่สบืเน่ืองจากความสอดคลอง โดยพิจารณาระดับความตอเน่ืองของ     

กิจกรรมวาจะสามารถดําเนินตอไปไดโดยไมมีการใชงบประมาณจากภายนอกโครงการ ความสามารถ
ในการเลี้ยงตัวเองได นอกจากน้ียังหมายรวมถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพื้นท่ีแหงใหม 
ประกอบดวยตัวชีว้ัดที่สําคญั 3 ประการ คือ 
  (1) ความอยูรอดดานเศรษฐกิจ (Economic viability) เกี่ยวของกับการจัดการ
ทรัพยากรทางการเงินของโครงการ อาทิ จาํนวนงบประมาณของโครงการ แผนการใชจายงบประมาณ 
ภาระผูกพัน สัดสวนคาใชจายเทียบกับผลผลิตที่ได ปริมาณเงินทุนสํารอง แหลงสนับสนุนงบประมาณ 
ปริมาณงบประมาณหรือเงินทุนหมุนเวียน จํานวน และขนาดกองทุนดําเนินโครงการ ซึ่งเปนตัวบงชี้ถึง
ความอยูรอดทางเศรษฐกิจของโครงการ 
  (2) สมรรถนะดานสถาบนั (Institutional capacity) เปนตัวชีว้ัดความสามารถของ
หนวยงานในการบริหารโครงการ การพัฒนาองคกรประชาชน การมีสวนรวมของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ระดับการมีสวนรวมของประชากรกลุมเปาหมายในกระบวนการตัดสินใจ การวางแผนงานและบริหาร
โครงการ และการปรับปรุงระเบียบวิธีการปฏิบัติที่เอื้อตอการดําเนินโครงการ 
  (3) ความเปนไปไดในการขยายผล เปนตัวชี้วัดความยั่งยืนโดยพิจารณาความสามารถ
ในการพึ่งตัวเอง โอกาสและชองทางในการขยายผลการดําเนินโครงการกรณีโครงการประสบผลสําเร็จ
ดวยดี ท้ังการขยายผลตามแนวราบ กลาวคือ การเพิ่มกิจกรรมโครงการ การเพิ่มจํานวนประชากร
เปาหมาย การขยายกําลังผลิตของโครงการเดิมและการขยายผลในแนวดิ่ง ไดแก การขยายพื้นท่ีโครงการ 
การขยายเครือขายโครงการออกไปทั่วภูมิภาค และการยกระดับโครงการเปนระดับชาติ  
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7. เกณฑความเปนธรรม (Equity) 
เปนเกณฑที่มุงใหเกิดความเปนธรรมในสังคม (Socail equity) โดยพิจารณาถึงผลลัพธและ 

ผลกระทบจากการดําเนินโครงการ โดยยึดหลักการวาประชากรกลุมเปาหมายจะไดรับหลักประกันเรื่อง
ความเปนธรรม ความเสมอภาค ความทั่วถึง ในการรับบริการ การจัดสรรคุณคา (Values) และการ
กระจายผลตอบแทนที่เสมอภาคเทาเทียมกัน ประกอบดวยตัวชีว้ัด 3 ประการ คือ 
  (1) ความเปนธรรมระหวางกลุมอาชพี เปนตัวชีว้ัดความเปนธรรมโดยใหความสําคัญ
ทุกกลุมยอย ในสังคม อาทิ ความเปนธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหลงน้ําแกกลุมเกษตรและกลุมอาชีพ
อื่น การจัดหาตําแหนงใหกับผูวางงานและผูถูกเลิกจาง มาตรการลดผลกระทบทางสังคมปญหาวิกฤติ
เศรษฐกิจทีจ่ัดใหแกประชากรทุกสาขาอาชีพ 
  (2) ความเปนธรรมระหวางเพศ  เปนตวัชี้วัดที่ใหความสําคัญเร่ืองความเปนธรรม
ระหวางเพศ ซ่ึงเปนตัวชี้วดัที่มีความสําคัญมากขึ้นในการประเมินโครงการพัฒนา โดยดูวาการดําเนิน
โครงการใหความเสมอภาคระหวางเพศ หรือมีการเลือกปฏิบัติระหวางเพศ (Gender discrimination) 
หรือไม โดยสามารถพิจารณาเรื่องความเทาเทียมในโอกาส บทบาทระหวางหญิง/ชาย การปฏิบัติที่เคารพ
สิทธิ ของสตรี 
  (3) ความเปนธรรมระหวางชนรุน (Intergenerational equity) เปนตัวชี้วัดที่เนนความ
เปนธรรมระหวางชนรุน ระหวางชนรุนปจจบุันและชนรุนอนาคต (Future generation) ซึ่งอาจเกี่ยวของกับ
การจัดสรรและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหาพลังงาน โครงการพัฒนาขนาดใหญ โครงการที่
อาจกอใหเกิดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม และผลกระทบดานสังคม โดยคํานึงถึงชนรุนอนาคตซึ่งจะเปนผู
ไดรับกระทบจากการตัดสินและการดําเนินโครงการในปจจบัุน 

8. เกณฑความเสียหายของโครงการ (Externalities) 
เปนเกณฑที่สําคัญในการประเมินโครงการเพื่อเปนหลักประกันวา การดําเนินโครงการจะไม 

กอใหเกิดความเสียหายหรือผลกระทบดานลบตอสังคม หรือชุมชน ประกอบดวยตัวชี้วัดที่สําคัญ 3 
ประการ คือ 
  (1) ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม เปนตัวชี้วัดความเสียหายดานสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนผล
จากการดําเนินโครงการ โดยเปนการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับการศึกษาผลกระทบ
ดานสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment – EIA) ในชวงกอนทําโครงการ เพือ่ใหผูทีเ่กี่ยวของ
ทุกฝายรบัผิดชอบและมีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะที่เหมาะสมและเปนธรรมแก
ผูเสียหาย เพื่อเปนหลักประกันความเสี่ยงใหกับสังคม และเปนมาตรฐานทางจริยธรรมของผูอนุมัติและผู
ดําเนินโครงการ 
  (2) ผลกระทบดานเศรษฐกิจ เปนตัวชี้วัดผลกระทบหรือความเสียหายทางดานเศรฐกิจ
ท่ีเกิดจากโครงการพฒันาของรัฐ ในลักษณะของผลกระทบภายนอก (Externalities) ซึ่งสราง 



 

 

 
 

11

ภาระใหกับประชาชนและชุมชนโดยรอบที่ตองแบกรับคาใชจายเปนตนทุนทางสังคม (Social costs) ที่
ตองเสียไป อาทิ พื้นที่การเกษตรที่ถูกนํ้าทวมเสียหายจากโครงการสรางเขื่อน 
  (3) ผลกระทบดานสงัคมและวฒันธรรม เปนตัวชี้วดัความเสียหายที่เกิดจากการ
ดําเนินโครงการและสงผลกระทบดานสังคมและวฒันธรรมของชุมชน อาทิ การดําเนินงานที่กอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลง การสญูเสียโครงสราง แบบแผนและวิถีการดําเนินชีวติที่ดี ความเสือ่มถอยของ
ขนบธรรมเนียม วฒันธรรม ความเชือ่ ความเอื้ออาทร ความรวมมือและความชวยเหลือเกือ้กูลของชุมชน
ด้ังเดิม 
 เกณฑและตัวชี้วัดดังกลาวขางตนสามารถใชเปนเคร่ืองมือในการประเมินผลโครงการ ซึ่ง
ครอบคลุมมิติ ดานเศรษฐกิจ สังคม มิติดานการบริหารจัดการ มิติดานทรัพยากร และมิติดานสิ่งแวดลอม 
เกณฑและตัวชี้วัด จะเปนประโยชนในการติดตามและประเมินผลโครงการ ในลักษณะที่เปนพลวัตร ในทุก
ขั้นตอนของกระบวนการโครงการ เพื่อวัดถงึความสําเร็จและความลมเหลวของโครงการพัฒนาดานตาง ๆ 
ซึ่งในทางปฏิบัตจิําเปนตองนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับลักษณะโครงการ โดยกําหนดและวัดตัวแปร
เฉพาะเพื่อประมวลเปนตัวชีว้ัดรวม (Composit indicators) ของแตละโครงการตอไป 

 
 


