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บทที่ 1
การวางแผนพัฒนา
แนวความคิดเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาทองถิ่น
นับแตไดมีการประกาศใชรฐั ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เปนตนมา บทบาท
อํานาจหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางมาก
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน ทองถิน่ โดย
กําหนดกรอบความเปนอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนและความเปนอิสระในการ
กําหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาที่ของ
ตนเองโดยเฉพาะ1
นอกจากนี้พระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 ไดบัญญัติใหมอี งคกรรับผิดชอบในการจัดทําแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นคือ คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นและกําหนด
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการใหบริการสาธารณะทีจ่ ําเปนแกทองถิ่น ตลอดจนรายไดของ
ทองถิ่นที่เพิ่มขึ้น และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ไดกําหนด
รูปแบบการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นที่มีความเปนอิสระมากขึน้
นอกจากกฎหมายทั้งสองฉบับแลว ยังมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับทีเ่ กี่ยวของ เชน
• พระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัตทิ องถิน่ พ.ศ.2542
• พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพือ่ ถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
พ.ศ.2542
• พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธพี จิ ารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
พ.ศ.2542
ทําใหเห็นไดวา มีการกําหนดตัวบทกฎหมายและกลไกทางกฎหมายเพือ่ ใหการกระจายอํานาจเปนไปอยาง
โปรงใสและสามารถถูกตรวจสอบจากประชาชนและองคกรตาง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัตไิ ว
ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นยุคหลังรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันประกาศใช จึงมีบทบาท อํานาจ
หนาที่อยางกวางขวาง โดยมิเพียงจะมีหนาที่ในการใหบริการสาธารณะพื้นฐานแกประชาชน
ในทองถิ่นเทานั้นแตยังขยายบทบาท หนาที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวติ และการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นดวย และเปนองคกรทีเ่ ปดใหประชาคมทองถิ่นมีสว นรวมในการบริหาร
และการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพิม่ มากขึ้น
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แตเนือ่ งจากพระราชบัญญัตกิ ําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวน ทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 30(4)2 และแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ขอ
5.23 กําหนดใหรัฐตองจัดสรรงบประมาณ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในสัดสวนไมนอยกวา
รอยละ 20 ของรายไดของรัฐทั้งหมดภายในป 2544 และไมนอยกวารอยละ 35 ของรายไดของรัฐทั้งหมด
ภายในป 2549 จึงมีความจําเปนในการใชทรัพยากรรายได ทั้งที่ทองถิ่นจัดเก็บเอง และรายไดที่
รัฐบาลจัดสรรที่มีอยูจ ํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดและมีความโปรงใสมากที่สุด การวางแผนถือเปนกลไก
สําคัญประการหนึ่งที่จะทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นบรรลุจุดมุง หมายดังกลาวโดยใชยทุ ธศาสตรที่
เหมาะสม องคกรปกครองสวนทองถิ่นจําเปนอยางยิ่งที่ตอ งวางแผนการใชทรัพยากรเหลานั้นใหคุมคา
และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาคมทั้งในปจจุบันและอนาคตมีการปฏิบตั ิตามแผนงานโครงการที่ กําหนดให
เกิดสัมฤทธิ์ผลในชวงเวลาที่กําหนด มีการควบคุมติดตาม วัดและประเมินผล โดยการบริหาร
จัดการตามแผน แผนงาน โครงการนั้น จะตองเปนการบริหารจัดการที่ดี มีความโปรงใส และพรอมทีจ่ ะ
ใหมีการตรวจสอบทั้งโดยหนวยงานของรัฐและ ประชาคม

ความหมายของการวางแผน 4
การวางแผนเปนการพิจารณาและกําหนดแนวทางปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายทีป่ รารถนา
เปรียบเสมือนเปนสะพานเชือ่ มโยงระหวางปจจุบันและอนาคต (where we are to where we want to go)
เปนการคาดการณสิ่งที่ยังไมเกิดขึ้น ฉะนั้นการวางแผนจึงเปนกระบวนการทางสติปญญาที่ พิจารณา
กําหนดแนวทางปฏิบัติงาน มีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค ความรูและการคาดคะเน อยางใช
ดุลยพินิจ
การวางแผนจึงมีความเกี่ยวของกับการคาดการณตาง ๆ ในอนาคตและตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบตั ิที่ดีที่สดุ โดยผานกระบวนการคิดกอนทํา ฉะนัน้ จึงกลาวไดวา การวางแผนคือ ความพยายาม
ที่เปนระบบ (systematic attempt) เพือ่ ตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบตั ิที่ดีที่สุดสําหรับอนาคตเพือ่ ให
องคการบรรลุผลที่ปรารถนา

พระราชบัญญัตกิ ําหนดแผนและขั้นตอนการประจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น,
แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกร ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2543 , น.4
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ความสําคัญของการวางแผน (Significance of Planning)5
1) เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนทีจ่ ะเกิดขึ้นในอนาคต
ทั้งนี้เพราะการวางแผนเปนการจัดโอกาสทางดานการจัดการใหผูวางแผนมีสายตากวางไกล มองเหตุการณ
ตาง ๆ ในอนาคตทีอ่ าจเกิดขึ้น เชน การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี ปญหา ความตองการของประชาชนใน
สังคมนั้น ซึ่งสิ่งเหลานี้อาจสงผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายขององคการ ดังนั้นองคการจึงจําเปนตอง
เตรียมตัวและเผชิญกับสิ่งทีเ่ กิดขึ้นอันเนื่องมาจากความผันผวนของสิง่ แวดลอมอันไดแก สภาพเศรษฐกิจ
สังคมและการเมือง เปนตน
2) ทําใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหม ๆ เขามาในองคการ ทั้งนี้เนือ่ งจากปรัชญา
ของการวางแผนยึดถือและยอมรับเรื่องการเปลี่ยนแปลง ไมมีสิ่งใดอยูอยางนิรันดรจึงทําใหมีการยอมรับ
แนวความคิดเชิงระบบ (system approach) เขามาใชในองคการยุคปจจุบัน
3) ทําใหการดําเนินการขององคการบรรลุถึงเปาหมายที่ปรารถนาทั้งนี้เพราะการวางแผน
เปนงานที่ตอ งกระทําเปนจุดเริ่มแรกของทุกฝายในองคการ ทั้งนี้เพือ่ เปนหลักประกันการดําเนินการ
เปนไปดวยความมั่นคงและมีความเจริญเติบโต
4) เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานที่ซ้ําซอนเพราะการวางแผนทําใหมองเห็น
ภาพรวมขององคการทีช่ ัดเจนและยังเปนการอํานวยประโยชนในการจัดระเบียบขององคการใหมคี วาม
เหมาะสมกับลักษณะงานมากยิ่งขึ้น เปนการจําแนกงานแตละแผนกไมใหเกิดความซ้ําซอนกัน
5) ทําใหเกิดความแจมชัดในการดําเนินงานเนื่องจากการวางแผนเปนการกระทําโดย
อาศัยทฤษฎี หลักการ และงานวิจยั ตางๆ (a rational approach) มาเปนตัวกําหนดจุดมุงหมายและ
แนวทางปฏิบตั ิที่ชัดเจนในอนาคตอยางเหมาะสมกับสภาพองคกรทีด่ ําเนินอยู
กลาวโดยสรุปวา ไมมีองคการใดที่ประสบความสําเร็จได โดยปราศจากการวางแผน ดังนั้น
การวางแผนจึงเปนภารกิจอันดับแรกที่มีความสําคัญของกระบวนการจัดการที่ดี

ประโยชนของการวางแผน (Advantages of Planning)
การวางแผนที่ดียอมสงผลใหเกิดประโยชนดังตอไปนี้
1) บรรลุจุดมุงหมาย (Attention of Objectives) การวางแผนทุกครั้งจะมีจุดหมาย
ปลายทาง เพือ่ ใหองคการบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดให การกําหนดจุดมุงหมายจึงเปนงานขัน้ แรกของ
การวางแผน ถาจุดมุงหมายทีกําหนดมีความแจมชัดก็จะชวยใหการบริหารแผนมีทิศทางมุงตรงไป
ยังจุดมุงหมายที่กําหนดไวไดอยางสะดวกและเกิดผลดี
2) ประหยัด (Economical Operation) การวางแผนเกี่ยวชองกับการใชสติปญญา
เพื่อคิดวิธีการใหองคการบรรลุถึงประสิทธิภาพ เปนการใหงานในฝายตางๆ มีการประสานงานกันดี กิจกรรมที่
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ดําเนินมีความตอเนือ่ งกัน กอใหเกิดความเปนระเบียบในงานตาง ๆ ที่ทํา ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนการใช
ประโยชนจากทรัพยากรตาง ๆ อยางคุมคานับวาเปนการลดตนทุนที่ดี กอใหเกิดการประหยัดแกองคการ
3) ลดความไมแนนอน (Reduction of Uncertainty) การวางแผนชวยลดความไมแนนอนใน
อนาคตลงเพราะการวางแผนเปนงานที่เกีย่ วของกับการคาดการณเหตุการณในอนาคตการวางแผนที่มี
ประสิทธิภาพเปนผลมาจากการวิเคราะหพื้นฐานของขอเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นแลว ทําการคาดคะเน
เหตุการณในอนาคตและไดหาแนวทางพิจารณาปองกันเหตุการณที่จะเกิดขึ้นไวแลว
4) เปนเกณฑในการควบคุม (Basis of control) การวางแผนชวยใหผูบริหารไดกําหนด
หนาที่การควบคุมขึ้น ทั้งนีเ้ พราะการวางแผนและการควบคุมเปนสิง่ ที่แยกกันไมออกเปนกิจกรรรมที่
ดําเนินการคูกันอาศัยซึ่งกันและกัน กลาวคือถาไมมีการวางแผนก็ไมสามารถมีการควบคุม กลาวไดวา
แผนกําหนดจุดมุงหมายและมาตรฐานการปฏิบตั ิงานในหนาที่การควบคุม
5)
สงเสริมใหเกิดนวัตกรรมและการสรางสรรค (Encourages innovation and
Creativity) การวางแผนเปนพื้นฐานดานการตัดสินใจ และเปนสิ่งที่ชว ยใหเกิดแนวความคิดใหม ๆ (นวัตกรรม)
และความคิดสรางสรรคทั้งนี้เนื่องจากขณะที่ฝายจัดการมีการวางแผนกันนั้นจะเปน
การระดมปญญาของคณะผูท ํางานดานการวางแผนทําใหเกิดความคิดใหม ๆ และความคิดสรางสรรค นํามาใช
ประโยชนแกองคการ และยังเปนการสรางทัศนคติการมองอนาคตระหวางคณะผูบ ริหาร
6) พัฒนาแรงจูงใจ (Improves Motivation) ระบบการวางแผนที่ดีจะเปนการบงชี้
ใหเห็นถึงความรวมแรงรวมใจในการทํางานชองผูบ ริหาร และยังเปนการสรางแรงจูงใจใหเกิดขึ้นในกลุม
คนงานดวยเพราะเขารูอ ยางชัดเจนวาองคการคาดหวังอะไรจากเขาบาง นอกจากนั้น การวางแผนยัง
เปนเครือ่ งมือฝกและพัฒนาแรงจูงใจที่ดีสาํ หรับผูบริหารในอนาคต
7) พัฒนาการแขงขัน (Improves Competitive Strength) การวางแผนทีม่ ี
ประสิทธิภาพ ทําใหองคการมีการแขงขันกันมากกวาองคการที่ไมมีการวางแผนหรือมีการวางแผน ที่ขาด
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะการวางแผนจะเกี่ยวของกับการขยายขอบขายการทํางาน เปลี่ยนแปลง
วิธีการทํางาน ปรับปรุงสิ่งตาง ๆ ใหทนั ตอการเปลี่ยนแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต
8) ทําใหเกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordination) การวางแผนไดสราง
ความมั่นใจในเรื่องเอกภาพที่จะบรรลุจุดมุงหมายขององคการ ทําใหกิจกรรมตาง ๆ ทีจ่ ัดวางไวมุงไป
ที่จุดมุงหมายเดียวกัน มีการจัดประสานงานในฝายตาง ๆ ขององคการเพือ่ หลีกเลีย่ งความซ้ําซอนใน
งานแตละฝายขององคการ

ขอจํากัดในการวางแผน
อยางไรก็ตามการวางแผนบางครั้งอาจประสบความลมเหลว หรือขาดประสิทธิภาพขึ้น ได
ดังนั้นขอความตอไปนี้จะชวยใหทานนําไปพิจารณาประกอบในการวางแผน เพือ่ ใหการวางแผน ไมประสบ
ความลมเหลว
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1) การขาดขอมูลที่เชือ่ ถือได ในการวางแผนจําเปนตองอาศัยขอมูลตาง ๆ เพือ่ นํา
มาพิจารณากําหนดจุดมุงหมายและกิจกรรมตาง ๆ ทีจ่ ะดําเนินงาน แตถาขณะที่มกี ารวางแผนนัน้
กลุมทํางานไดขอมูลที่มาจากแหลงที่เชือ่ ถือไมได จะทําใหการวางแผนงานนั้นเกิดการผิดพลาด ฉะนั้นขอมูล
นับวาเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดแผนงานเปนอยางยิ่ง
2) การวางแผนเปนกระบวนการมองไปขางหนา ถาผูบ ริหารมีแนวโนมที่จะทํางาน
ในเชิงรับมากกวาเชิงรุก เขาจะไมสามารถทําการวางแผนที่ดีไดเลย ฉะนั้นผูว างแผนจะตองเปนบุคคล
ที่มีความคิดริเริ่มและเปนคนที่มีความกระตือรือรนจะไดสามารถมองหามาตรการประเมินและติดตาม แผนที่
วางไวไดอยางเหมาะสมและเขาใจการดําเนินงานตามแผนอยางถูกตอง
3) การวางแผนเปนกระบวนการที่ตอ งใชเวลาและสิ้นเปลืองคาใชจาย การวางแผน
อาจจะทําใหการปฏิบตั ิการบางกรณีลาชาไปได แตก็เปนความจริงวาถาเราไมใชเวลาในการวางแผน
อยางพอเพียงแลว แผนที่กาํ หนดขึ้นอาจจะเปนแผนทีใ่ ชไมได จึงกลาวไดวาการวางแผนเกี่ยวของ
กับการใชเวลาและคาใชจายในการรวบรวมการวิเคราะห สารสนเทศและการประเมินทางเลือกตาง ๆ ดังนัน้
ถาการจัดการไมจัดงบประมาณคาใชจายอยางเพีงพอในการวางแผน ไมยอมใชเวลาให
พอเพียงคิดแตเพียงวาเสียเวลาสิ้นเปลืองแลวผลของแผนที่จะออกมาดีนั้น ยอมเปนไปไมได
4) การดําเนินการภายในองคการที่เขมงวดเกินไปในเรือ่ งตางๆ จะเปนอุปสรรค
ในการนําความคิดริเริ่มและแนวความคิดใหม ๆ เขามาสูองคการ ฉะนั้นผูวางแผนจําเปนตองมีการยืดหยุนการ
ดําเนินการในบางกรณีบาง ซึ่งจะนําผลดีมาสูองคการ
5) การตอตานการเปลี่ยนแปลงเปนอีกปจจัยหนึ่งที่เปนขอจํากัดในการวางแผน
บางครั้งเหตุการณตาง ๆ ทีเ่ กิดขึ้นในองคการธุรกิจตาง ๆ ทัว่ โลกเปนผลกระทบอยางตอเนื่อง
มาจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ฉะนั้นผูวางแผนไมสามารถยอมรับเรือ่ งราวตาง ๆ ที่
อาจเกิดขึ้นได อาจจะนําไปสูการตอตานจากกลุมคนงานและทัศนคติเชนนี้จะสงผลตอกระบวน
การวางแผนทีเ่ กิดขึ้นขาดประสิทธิภาพ
6) ประสิทธิภาพในการวางแผนอาจมีขอจํากัดมาจากปจจัยภายนอกทีไ่ มสามารถ
ควบคุมไดเพราะปจจัยภายนอกบางอยางยากแกการทํานายและคาดการณ เชนการเกิดสงคราม การควบคุม
ของรัฐบาล หรือภัยธรรมชาติตาง ๆ ซึ่งสิง่ เหลานี้ผูวางแผนไมสามารถควบคุมไดกอ็ าจ
ทําใหการดําเนินงานตามแผนประสบปญหายุงยากได

หลักการพื้นฐานในการวางแผน
การวางแผนประกอบดวยหลักการพื้นฐาน 4 ประการดวยกันคือ
1. การวางแผนจะตองสนับสนุนเปาหมายและวัตถุประสงคขององคการ (Contribution to Purpose
and Objectives) ในการวางแผน ผูว างแผนจะตองตระหนักถึงความสําคัญวาเปาหมายของแผนทุกแผนที่
กําหนดขึ้นนั้นจะตองเกื้อหนุนและอํานวยความสะดวกใหเปาหมายและวัตถุประสงคขององคการสัมฤทธิ์ผล
หลักการนี้เกิดขึ้นจากธรรมชาติขององคการธุรกิจตาง ๆ ทีจ่ ัดตั้งขึน้ เพือ่ ให
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วัตถุประสงคของกลุมบุคคลที่รว มกันในองคกรบรรลุตามเปาหมายหรือประสบความสําเร็จไดดวยความ
รวมมือรวมใจของสมาชิกอยางจริงใจ
2. การวางแผนเปนงานอันดับแรกของกระบวนการจัดการ (Primacy of Planning) ซึ่งกระบวนการ
จัดการประกอบดวย การวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) การบริหารงานบุคคล (Staffing)
การสั่งการ (Leading) และการควบคุม (Controlling) การวางแผนเปนงานเริ่มตนกอนขั้นตอนอื่น ทั้งนี้เพราะ
การวางแผนจะเปนตัวสนับสนุนใหงานดานอื่น ๆ ดําเนินไปดวยความสอดคลอง
3. การวางแผนเปนหนาที่ของผูบริหารทุกคน (Pervasiveness of Planning) การวางแผน
เปนงานของผูบ ริหารทุกระดับที่จะตองทําแลวแตขอบเขตของอํานาจหนาที่ที่แตกตางกัน ทั้งนี้เพราะ
ผูบริหารในระดับที่ตางกันตางก็มีความรับผิดชอบควบคุมใหงานที่ตนกระทําอยูใหประสบความสําเร็จ ฉะนั้น
การวางแผนจึงมีความสําคัญเปนอยางยิง่
4. ประสิทธิภาพของแผนงาน (Efficiency of Plans) ในการวางแผนนั้นผูวางแผนจะตอง
คํานึงถึงประสิทธิภาพของการวางแผน ซึง่ สามารถพิจารณาจากการ บรรลุวตั ถุประสงคดวยการลงทุน
อยางประหยัดและคุมคา เชน การใชเวลา เงิน เครือ่ งมือ แรงงาน และการปริหารที่ดีสรางความพึงพอใจ
ใหแกสมาชิกในองคการ
หลักการพืน้ ฐาน 4 ประการนี้นับวามีสว นสําคัญในการปูพื้นฐานของความคิดในดานการ
วางแผนใหองคการประสบเจริญกาวหนา

ลําดับขั้นในกระบวนการวางแผน (Steps in Planning Process)
การดําเนินงานใดๆ ก็ตามควรจะมีลําดับขั้น และขั้นตอนทั้งนี้เพือ่ ใหงานนั้นมีประสิทธิภาพ การ
วางแผนก็เชนกันจําเปนตองทําตอเนือ่ งเปนกระบวนการลําดับขั้นในการวางแผนประกอบดวย ขัน้ ตอน
ดังตอไปนี้
1. การกําหนดวัตถุประสงค (Setting Objectives) เปนงานอันดับแรกที่นักวางแผนจะ
ดําเนินการ ทัง้ นี้เพือ่ ใหรทู ิศทางที่จะกาวเดินตอไปขางหนา เพราะการวางแผนเปนเรื่องของอนาคต
ดังที่ไดกลาวมาแลว และเปนพื้นฐานทีจ่ ะเปนแนวทางในการดําเนินกิจกรรมอืน่ ๆ ในองคการ สิง่ สําคัญที่
จะตองตระหนักในการวางแผนคือแผนที่วางจะตองมีความชัดเจน ทั้งนี้เพือ่ ใหสมาชิกในองคการเกิดความ
เขาใจในทิศทางเดียวกันอันจะกอใหเกิดประโยชนในการปฏิบตั ิงาน และมีการประสานงานกัน
2. พัฒนาขอตกลงที่เปนตัวกําหนดขอบเขตในการวางแผน (Developing the Planning
Permises) ผูวางแผนจะตองกําหนดขอตกลงตางๆ ทีจ่ ะเปนขอบเขตในการวางแผน เพือ่ สามารถ
คาดการณเหตุการณตางๆ ในอนาคตไดถูกตองใกลเคียง การกําหนดขอตกลงเบือ้ งตนจะนํามาเปน
พื้นฐานในการวางแผน ขอบเขตและขอตกลงตางๆ ทีเ่ ปนผลมาจากขอมูลและปจจัยภายนอก เชน การ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วดานเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ความรูสกึ
ของประชาชน นอกจากปจจัยภายนอกแลว การวางแผนจะตองตระหนักถึงขอมูลและปจจัย
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ภายในองคการดวย จึงจะทําใหขอตกลงที่กําหนดขึ้นมาจากขอมูลรอบดานอันเปนผลทําใหขอมูลที่นํามาใชเปน
กรอบในการ วางแผนมีความเชื่อถือไดมากขึ้น
3. พิจารณาขอจํากัดตางๆทีอ่ าจเกิดขึ้นในการวางแผน (Reviewing all possible Limitations
on Planning) ขอจํากัดตางๆ มักเกิดขึ้นเสมอในการทํางานใดๆ ฉะนัน้ ถาผูวางแผนไดมีการพิจารณาและคํานึง
สิ่งเหลานี้แลวก็จะสามารถขจัดขอจํากัดตางๆ ใหเหลือนอยลง สิ่งที่ควรนํามาพิจารณา คาดการณในการ
วางแผนไดแก ขอบเขต อํานาจหนา วัสดุอุปกรณ สภาพทางการเงิน ตลอดจนบุคลากรตางๆ ในองคการ เปน
ตน ซึ่งสิ่งเหลานี้จะมีน้ําหนักสําคัญในการกําหนดแผนงานที่จะดําเนินการตอไป
4. พัฒนาทางเลือก (Developing Alternatives) ในการวางแผนผูวางแผนควรไดแสวงหา
ทางเลือกตางๆ ที่จะเปนแนวทางในการดําเนินการตามแผนนั้น เพราะบางครั้งการดําเนินการตาม
แผนหนึ่งๆ ไมใชมีแนวทางปฏิบัติแนวเดียวทีจ่ ะบรรลุความสําเร็จของแผนนั้น แตอาจมีแนวปฏิบตั ิ
ิหลายๆ แนวที่สามารถไปถึงวัตถุประสงคของแผนนั้นไดเชนกัน ฉะนั้นผูวางแผนจําเปนตองคิดถึง
แนวทางตางๆ หลายๆ แนวมากําหนดกิจกรรมในการวางแผน ซึ่งสิง่ เหลานี้เปนการพัฒนาความคิด
ของผูว างแผนใหมีความหลากหลายตามขอมูลตางๆ
5. ประเมินทางเลือก (Evaluating the Alternatives) การประเมินทางเลือกนีต้ อ งการหลัง
จากไดมีการพัฒนาทางเลือกตางๆ แลว ผูว างแผนจําเปนตองศึกษาปจจัยตางๆ ของทางเลือกแตละ
แนวประกอบวาจะเปนไปไดมากนอยแคไหนที่ทางเลือกเหลานีจ้ ะทําใหองคการดําเนินไปไดแลวจึง
ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เปนไปไดสูงสุด (the most feasible alternatives) สิ่งที่เปนขอคิดสําหรับ
ผูวางแผนในการประเมินทางเลือกนั้นก็คอื ไมมีวธิ ีใดทีใ่ หผลสูงสุดเพียงวิธเี ดียว ฉะนั้นผูวางแผนควร
ตัดสินใจเลือกทางเลือกสองแนวทางหรือมากกวา และนําทางเลือกทีเ่ ลือกแลวมาหลอมรวมกันเพือ่
เปนแผนที่เปนไปไดมากที่สุด (the most feasible plan) ในการปฏิบัติ
6. เปลี่ยนแปลงแผนสูการปฏิบัติ (Converting Plans into Actions) ผูวางแผนตองทําการ
เปลี่ยนแปลงแผนสูการปฏิบัติ ซึ่งจะออกมาในรูปการกําหนดเปนนโยบาย (policies) ตารางการทํางาน
(schedules) และงบประมาณ (budgets) การเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่กลาวนีจ้ ะขวยเปน แนวทางใน การ
ดําเนินกรปฏิบัติทชี่ ัดเจนขึน้

ลักษณะของแผนที่ดี (Requirement of a Good Plan)
แผนที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้
1. แผนควรจะมีลักษณะชี้เฉพาะมากกวามีลกั ษณะกวางหรือกลาวทัว่ ๆ ไป (It should be
specific rather than general) การชี้เฉพาะถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะกอใหเกิดความชัดเจน และโอกาสที่จะ เกิดความ
เขาใจผิลหรือนําไปใชผิดๆ นั้นนอยมาก ฉะนั้นการจัดทําแผนจะตองมีลักษณะเฉพาะเพื่อให การดําเนินงาน
ตามแผนเปนไปอยางถูกตอง ไมตองตีความกันในลักษณะตางๆ และบางครั้งการตีความ นั้นอาจกอใหเกิด
ดําเนินการที่ผดิ ทิศทางไปก็เปนได
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2. แผนควรจะจําแนกความแตกตางระหวางสิ่งที่รูแลวและสิ่งที่ยังไมรูใหชัดเจน (A plan
should distinguish between the known and the unknow) ทั้งนี้เพราะการวางแผนเปนการคาดการณ
เหตุการณตางๆ ในอนาคต ฉะนัน้ การจําแนกความแตกตางระหวางสิ่งไมรูและรูใหเห็นเดนชัด จะทําให ผูใช
แผนคํานึงถึงและพิจารณาสิ่งที่ยังไมรูใหรอบคอบ
3. แผนควรจะมีการเชื่อมโยงอยางเปนเหตุผลและสามารถนําไปปฏิบัตไิ ด (A plan should
be logical and practical) ซึ่งเรื่องนี้นับวามีความสําคัญเปนอยางยิง่ ที่ผวู างแผนจะตองใชการคิด วิเคราะห
การคิดวิจารณญาณเปนฐานในการพิจารณาขอมูลตางๆ อยางมีเหตุผลและตัดสินเลือก แนวทางดําเนินการที่
สามารถนําไปปฏิบตั ิได
4. แผนจะตองมีลักษณะยืดหยุนและสามารถปรับพัฒนาได (The plan must be flexible
and capable of being modified) แผนทีน่ ําไปใชจะตองเหมาะกับสภาพการณ การเปลี่ยนแปลง เปนสิ่งที่
สามารถเกิดไดทุกขณะ นอกจากนั้นการดําเนินการตางๆ มักจะมีตัวแปรตางๆ จํานวนมาก ที่มผี ลกระทบตอ
แผน ฉะนั้นแผนที่ดีจะตองมีลักษณะยืดหยุนและปรับใหเขากับสถานการณที่ แปรเปลี่ยนไป
5. แผนจะตองไดรับการยอมรับจากกระบวนการที่เกีย่ วของ (The plan must be acceptable to the
persons who adoptit and to the persons who are affected) ทั้งนี้เนื่องจากการยอมรับ จะนํามา ซึ่งความ
ตั้งใจและความรวมมือเปนอยางดีในการนําแผนไปปฏิบัติ ถาแผนทีว่ างนั้นไดรับการยอมรับ จากผูเกี่ยวของ
ยอมเปนผลดีแกการดําเนินงานขององคการธุรกิจเปนอยางยิ่ง

ประเภทของการวางแผน (Type of Planning)
การวางแผนสามารถจําแนกออกเปนประเภทตาง ๆ ตามลักษณะแนวคิดพื้นฐานไดดังนี้
1. จําแนกตามระดับการจัดการ
1.1 การวางแผนกลยุทธ (Strategic Planning) เปนหนาที่และความรับผิดชอบของฝาย
บริหารระดับสูง (Top management) เปนการวางแผนในลักษณะการพิจารณาภาพรวมทั้งหมด (Overall
planning) ดวยการกําหนดวัตถุประสงคอยางกวาง ๆ และขั้นตอนตางๆ เพือ่ ใหการดําเนินงาน สามารถบรรลุ
วัตถุประสงคตามกําลังของทรัพยากรที่มอี ยูในปจจุบันและที่คาดการณวาจะมีในอนาคต
1.2 การวางแผนบริหาร (Administrative planning) เปนหนาที่และความรับผิดชอบของ
ฝายบริหารระดับกลาง (Middle-level management) เปนการวางแผนเพือ่ กําหนดกรอบและ ทิศทางไวสําหรับ
แผนปฏิบตั ิการ (operative plans)
1.3 การวางแผนปฏิบัติการ (Operational Planning) เปนแผนที่ผูบริหารระดับตน (lower
level managers) นําแผนบริหาร (administrative plans) ไปดําเนินการในภาคปฏิบัติ
2. จําแนกตามลักษณะการปฏิบตั ิ
2.1 การวางแผนดําเนินงาน (Standing Planning) เปนการวางแผนที่มลี ักษณะเปน แผน
ถาวรบงบอกถึงแนวความคิด หลักการหรือแนวทางปฏิบตั ิในการทํากิจกรรมทีเ่ กิดขึ้นบอย ในองคการหรือใช
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เพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นประจํา แผนชนิดนี้จะรวมไปถึงนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน กฎ วิธีการ และมาตรฐาน การ
วางแผนใชประจํามีประโยชนตอผูบริหารเปนอยางยิ่งทีส่ ามรถตรวจสอบการทํางานของพนักงานและสามารถ
ประสานงานระหวางฝายตาง ๆ ทําใหการทํางานเปนไปอยางมีเอกภาพและ สอดคลองกับ วัตถุประสงค
อยางไรก็ตามการวางแผนชนิดนี้อาจมีจุดออนบาง คือเมื่อสภาพการณบางอยางเปลี่ยน แปลงไป แผนประเภท
นี้จําเปนตองไดรับการปรับปรุงแกไขใหเหมาะกับสภาพการณในลักษณะแผนใช เฉพาะครั้ง
2.2 การวางแผนใชเฉพาะครั้ง (Ad hoc Single Planning) เปนการวางแผนเพือ่ ปรับ
และเสริมการวางแผนดําเนินงานประจําทัว้ นี้เนือ่ งจากแผนดําเนินงานประจําไมอาจตอบสนองความ เหมาะสม
ในสถานการณตาง ๆ ได แผนใชเฉพาะครั้งจึงเกิดขึ้นเพือ่ เปนแนวทางในการ ปฏิบัติงาน เฉพาะสถานการณ
แผนประเภทนี้ใชครั้งเดียวแลวจะไมนํามาใชอีก บางครั้งจึงมีการเรียกแผนชนิดนี้วา แผนใชครั้งเดียว แผน
แผนใชเฉพาะครัง้ มีประโยชนตอ
ประเภทนี้ไดแก แผนงาน โครงการ งบประมาณ และตารางการทํางาน
องคกรทําใหลดความเสี่ยงและเปนการใชเพือ่ ความเหมาะสมกับสภาพ การณที่เกิดขึ้น
3. จําแนกตามระยะเวลา
3.1 การวางแผนระยะยาว (Long-range Planning) เปนการวางแผนที่กําหนดระยะ
เวลาดําเนินการตั้งแต 5 ปขึ้นไป แตจากการศึกษาของ The American Management Association พบวา
แผนระยะยาวนี้ควรมีระยะ 5 ป เหมาะสมที่สุดที่จะสามารถคาดการณอนาคตไดอยางมีเหตุผล
3.2 การวางแผนระยะปานกลาง (Medium-range Planning) เปนการวางแผนที่มีระยะ
เวลาดําเนินการระหวาง 3 ถึง 5 ป
3.3 การวางแผนระยะสั้น (Short-range Planning) มีระยะเวลาที่กําหนดไวระหวาง 1
ถึง 3 ป การวางแผนระยะสัน้ เปนการกําหนดกิจกรรมชวงสั้น ๆ เพือ่ ใหวัตถุประสงคในแผนระยะยาว ประสบ
ความสําเร็จ แผนระยะสั้นจะตองมีความสัมพันธและสอดคลองกับแผนระยะยาว องคการจึงจะ ดําเนินการ ไป
ถึงจุดมุงหมายปลายทางอยางราบรื่น
อยางไรก็ตามในปจจุบันการวางแผนตามระยะเวลาไมวา จะเปนการวางแผนระยะสั้นและ ระยะยาว
อาจไมไดกําหนดเวลาที่กลาวในตอนตน เพราะสภาพขององคการในยุคปจจุบันตองมีการ เปลี่ยนแปลงใหทัน
กับการเปลี่ยนแปลงของประเทศและระหวางประเทศ
4. จําแนกตามลักษณะคุณคาการใชงาน การวางแผนกายภาพ (Physical Planning) เปน
การวางแผนดานทําเลทีต่ ั้ง การใชประโยชนที่ดิน และการจัดหาเครือ่ งมือตาง ๆ ที่เอือ้ ตอการพัฒนา ในชวง
ระยะเวลาตาง ๆ
5. การจําแนกตามขอบขายลักษณะของแผน แบงออกไดดังนี้
Cวัตถุประสงค (Objectives)
Cนโยบาย (Policies)
Cวิธีปฏิบตั งิ าน (Procedures)
Cวิธีการ (Method)
Cมาตรฐาน (Standard)
Cงบประมาณ (Budget)
Cแผนงาน (Program)
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บทที่ 2
การวางแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
บทนํา
ดังไดกลาวแลววาการวางแผนเปนการมองไปเพิ่มทฤษฎีการวางแผนขางหนา อาจเปนชวง
สั้น ระยะปานกลาง หรือระยะยาว และเปนกระบวนการกําหนดการใชทรัพยากรขององคกร โดย
กําหนด กิจกรรมตาง ๆ ไวลวงหนาใหบรรลุภารกิจ วัตถุประสงค นโยบาย เปาหมาย และเปาหมาย
ขององคกร ปกครองสวนทองถิ่นนั้น จะเกี่ยวของกับชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นของประชาคมทองถิ่นใน
อนาคต
การที่ทองถิ่นจะพัฒนาไปในทิศทางใด จําเปนตองมีการกําหนด วิสัยทัศน หรือภาพในอนาคต
และแปลงมาสูก ารปฏิบัติ ดังนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 จึงไดกําหนดประเภทของแผนพัฒนาของ
องคกรปกครอง สวนทองถิ่นไว 2 ประเภท คือ
1. แผนยุทธศาสตรการพัฒนา เปนแผนพัฒนาระยะยาว
2. แผนพัฒนาสามป เปนแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน (Rolling Plan) ที่ตองมีการทบทวนและจัดทําทุกป
ซึ่งจะนําไปสูกระบวนการการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย
องคกรปกครองสวนทองถิน่ กับการวางแผนพัฒนาทองถิ่น
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติใหเทศบาล องคการบริหารสวนตําบลและการปกครอง
สวนทองถิ่นรูปพิเศษมีอํานาจหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง และองคการบริหาร
สวนจังหวัดซึง่ นอกจากจะมีอํานาจหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเองแลวยังมีอํานาจ
หนาที่ในการประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกาํ หนดอีกดวย
เนื่องจากการวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายการ
ปกครองการบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลังและการปฏิบัตติ ามอํานาจหนาที่ ที่
กฎหมาย กําหนด องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีความเปนอิสระในการวางแผนพัฒนาทองถิ่นและ
การดําเนิน ตามแผน ความเปนอิสระนั้นไมไดหมายถึงความเปนอิสระในฐานะเปน “รัฐอิสระ” แตเปน
การมอบอํานาจหนาที่ในการจัดบริการสาธารณะบางสวนให และยังตองอยูในการ กํากับดูแล หรือ
ตรวจสอบ โดยรัฐบาลและประชาคมอีกดวย
ผูที่เกี่ยวของกับการวางแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองตระหนักวาแผน
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาระดับตางๆ ไดแกแผนพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนกระทรวง แผนกรม และรัฐวิสาหกิจตางๆ
ซึ่งเปนแผนระดับชาติ ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัดในระดับจังหวัด ตลอดจน
ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอและแผนพัฒนาอําเภอในระดับอําเภอ (แผนภาพที่ 1) ซึ่งในการกําหนด

ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาระดับจังหวัดและอําเภอนั้น ทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาคม
จะมีสวนเกี่ยวของอยูดวย
แผนภาพที่ 1 ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับตางๆกับแผนพัฒนาทองถิ่น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(กําหนดวิสัยทัศน และยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ)

นโยบายรัฐบาล
(นโยบายเรงดวน และนโยบายทั่วไป)
นโยบายกระทรวง กรม
(นโยบายรายสาขาตามภารกิจหนวยงาน)

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ
(ยุทธศาสตรบูรณาณาการทุกภาคสวนในจังหวัด)
ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอแบบบูรณาการ
(บูรณาการในมิติเชิงพื้นที่)

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น
(วิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมายการพัฒนา ยุทธศาสตร และ
แนวทางการพัฒนาทองถิ่น)

แผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(แปลงนโยบายสูการปฏิบัติ นําไปสูการทํางบประมาณ)

ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น และแผนพัฒนาสามปผูที่เกี่ยวของจําเปนตอง
ตระหนักถึงขัน้ ตอน และกําหนดเวลาของการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาและ แผนพัฒนาของทั้ง
ระดับจังหวัดและระดับอําเภอดวย

ประเภทของแผนพัฒนาทองถิน่
ดังไดกลาวแลววาระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนา ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 กําหนดประเภทของแผนพัฒนาทองถิ่นไว 2 ประเภท1 ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้
“แผนยุทธศาสตรการพัฒนา” หมายความถึง ยุทธศาตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจและจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอําเภอ
“แผนพัฒนาสามป” หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการ อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึง่ มีความตอเนือ่ งและเปนแผน
กาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป
ซึ่งการจัดทําแผนพัฒนาสามป จะมีความเชื่อมโยงกับการจัดทํางบประมาณประจําปอยาง
ใกลชิด โดยเฉพาะอยางยิ่งหากการจัดทํางบประมาณในระบบมุงเนนผลงาน
สําหรับ”แผนปฏิบัติการ” 2ที่กําหนดไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําและ
ประสานแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2546 นั้น มิใชการจัดทําแผนพัฒนา แตเปนเอกสารที่รวบรวม
แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละ
ปงบประมาณเพื่อใหทราบกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที ที่ดําเนินการ

องคกรในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
ตามระเบียบกระรวงมหาดไทยฯ ไดกําหนดองคกรในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นไว สรุปได
ดังนี้

1) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น3 เปนองคกรที่มีหนาที่กําหนดแนวทางการพัฒนาของ
ทองถิ่นใหสอดคลองกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ การผังเมือง ตลอดจนใหคาํ ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาทองถิ่น

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
ทองถิ่นเพื่อ ประโยชนในการประสานแผน
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น อาจมอบอํานาจในการใหความเห็นชอบ ราง
แผนพัฒนาฯ ใหคณะอนุกรรมการประสานแผนระดับอําเภอ6 เพื่อปฏิบติหนาที่แทนไดภายใต การ
กําหนดกรอบนโยบาย แนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการประสานแผนกําหนด
สําหรับองคประกอบขององคกรในการจัดทําและประสานแผนพัฒนา (ยกเวนคณะ กรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา) จะมีลักษณะ”ไตรภาคี” โดยมีองคประกอบจาก ตัวแทนของ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ตัวแทนของราชการบริหารสวนภูมิภาคและรัฐวิสาหกิจ และตัวแทนจาก ภาค
ประชาชน ในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อการประสานงานและบูรณาการ รวมทั้ง
สรางกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานทองถิ่น
แนวคิดหลักในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
จากแนวคิดในการวางแผน และหลักการวางแผนพัฒนาทองถิ่นในเชิงยุทธศาสตร องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นควรมีแนวคิดในการจัดทําและประสานแผนพัฒนาอยางนอย 4 แนวคิด ดังนี้
แนวคิดที่ 1 : กระบวนการแกไขปญหา
เริ่มดวยการตอบคําถามอยางเปนขั้นตอนดังนี้

Vปญหาคืออะไร
Vปญหามีสาเหตุมาจากอะไร
Vจุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคในการแกปญหาคืออะไร
Vวิธีการหรือแนวทางแกปญหาคืออะไร

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
บรรลุวัตถุประสงค โดยที่จะตองตอบคําถามทั้ง 8 คําถามคือ

Vจะทําไปทําไม
Vจะทําอะไร
Vจะทําที่ไหน
Vจะทําเมื่อไร
Vจะทําโดยใคร
Vจะทําเพื่อใคร
Vจะทําอยางไร
Vจะใชจายเทาไร

แนวคิดที่ 3 : ความคิดสรางสรรค
เปนการมองอนาคตทีต่ องอาศัยความรูที่เกิดจาก

aสัญชาตญาณ หรือการเรียนรูจากประสบการณ
aองคกรแหงการเรียนรู หรือเรียนจากขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น
aเรียนรูจากผูอื่น โดยอาจศึกษาเปรัยบเทียบจากบทเรียนแหงความสําเร็จ
(Benchmark)
ของหนวยงานอื่น รวมทั้งการศึกษาองคความรู งานวิจัยตาง ๆ
aการวิเคราะหสถานการณ ซึ่งเปนการประเมินสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก

แนวคิดที่ 4 : การตัดสินใจ
ตองตัดสินใจดวยการวิเคราะหขอมูล และผสมผสานหลักการตัดสินใจแบบมีเหตุผล
(Rationalism)กับหลัการตัดสินใจแบบเพิ่มขึ้น (Incrementalism) แตทั้งนี้ ตองมุงการบรรลุ
วัตถุประสงคของการพัฒนาและประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ
โดยสรุป การวางแผนพัฒนาทองถิ่น ตองปรับกระบวนคิด โดยมุงเนนผลที่จะเกิด(ผลลัพธ)
เปน ตัวตั้ง แลวนํามาคิดหางานที่จะทํา (ผลผลิต) รวมทั้งวิธีการที่จะทํางานนั้นใหสําเร็จและมี
ประสิทธิภาพ (กระบวนการ) ซึ่งจะนําไปสูการพิจารณาจัดสรรทรัพยากรการบริหารเพื่อดําเนินการได
อยางเหมาะสม
ผลลัพธ เปาหมาย
ผลผลิต แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม
กระบวนการ วิธีการทํางาน
คน / เงิน / วัสดุอุปกรณ / การจัดการ

ทรัพยากร

บทที่ 3
การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

หลักการ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปน แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดย
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอและ
นโยบายในการพัฒนาทองถิ่น
การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงเปนกระบวนการ
กําหนดทิศทางในอนาคตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกําหนดสภาพการณที่ตอ งการบรรลุ
และแนวทางในการบรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะหขอ มูลอยางรอบดานและเปนระบบ
ทั้งนี้ จะตองสอดคลองกับศักยภาพของทองถิ่น และปญหา/ความตองการของประชาชนในทองถิ่น
ดวย
การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนามีความสําคัญตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนอยางยิ่ง
ทั้งนี้ เนื่องจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนแผนพัฒนาที่มุงไปสูสภาพการณที่ตองการใหเกิดขึ้น
ในอนาคต เปนกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมุงไปสู
สภาพการณอันพึงประสงคไดอยางเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มอี ยู
อยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจึงเปนการกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ตองกําหนดถึงสภาพการณที่ตองการจะบรรลุและ
แนวทางในการที่จะทําใหบรรลุถึงสภาพการณนั้น
การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่ดีจะตองตั้งอยูบนพื้นฐานของการวบรวมและการ
วิเคราะหขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ ทั้งนี้ เพื่อใหแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสามารถนําไปสูการแกไขปญหาและสนองตอบความตองการของประชาชนใน
ทองถิ่นไดอยางแทจริง
ßอยางรอบดาน หมายถึง การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจะตองตั้งอยูบนพื้นฐานของการคํานึงถึงสภาพการณที่ตองการจะบรรลุ และ
การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ทั้งมิติดานการพัฒนา ทางดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม องคกร
(การบริหารจัดการ) และการเปลี่ยนแปลงขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนมิติในเชิง
พื้นที่ ทั้ง พื้นที่ใกลเคียงขยายไปสูพื้นที่ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ระดับประเทศ ระดับทวีป
จนกระทั่งในระดับโลกดวย
สาเหตุทตี่ องมองอยางรอบดาน ก็เพราะวา ในโลกของความเปนจริงนั้นปรากฎการณที่
เกิดขึ้นทั้งในดานเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม สังคมและองคกร ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับ
ทวีปและในระดับโลกลวนสงผลกระทบตอเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไมทางตรงก็ทางออม
จึงกลาวไดวา ปรากฏการณทั้ง 4 ดานที่เกิดกับเขตพื้นที่ 4 ระดับนี้ ลวนถือเปนสภาพแวดลอมที่
ควรตองคํานึงถึงในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทั้งสิ้น

ดังนั้นในการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจึงไมควรมองรอบดานแตเพียงเขตพืน้ ที่
การปกครองของตนเองเทานั้น แตตองมองใหกวางออกไปครอบคลุมเขตพื้นที่อื่นดวย ทั้งนี้เพื่อให
การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนามีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการรับมือกับสถานการณหรือ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาจากเขตพืน้ ที่เหลานั้นอยางรูเทาทันจนทําใหสามารถใชประโยชนจาก
สถานการณไดอยางเต็มที่หรือหาหนทางในการปองกันอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได (Proactive)
มิติการพัฒนา

ดานเศรษฐกิจ

ดานสังคม

มิติในเชิงพื้นที่

ดานการบริหาร
ดานสิ่งแวดลอม จัดการ(องคกร)
และการ
เปลี่ยนแปลง

ระดับอําเภอ
ระดับจังหวัด
ระดับประเทศ
ระดับทวีป
Tอยางเปนระบบ หมายถึง การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจะตองดําเนินอยางเปนขั้นตอน ซึ่งประกอบดวย 8 ขั้นตอน ดังนี้
(1) การรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญ
(2) การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาของทองถิ่นใน
ปจจุบัน และกําหนดประเด็นในการพัฒนา
(3) การกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่น
(4) การกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(5) การกําหนดวัตถุประสงคการพัฒนาทองถิ่น
(6) การกําหนดยุทธศาสตรและบูรณาการแนวทางการพัฒนาทองถิ่น
(7) การกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น
(8) การอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

ขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2546 กําหนดใหมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นไว แตไมได
กําหนดหวงระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาวาเปนแผนระยะกี่ป ดังนั้น องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจึง

สามารถที่จะพิจารณาวาจะทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของตนสําหรับหวงระยะเวลาเทาใด ขึ้นอยู
กับแนวคิดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นวาคิดไปขางหนา (Forward Thinking) ไปในอนาคต
ยาวนานเพียงใด ประกอบกับขอมูล ปญหาที่ตองการการแกไข ทั้งนี้ อาจจะกําหนดใหสอดคลอง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งมีระยะเวลาครอบคลุมชวงละ 5 ป เพื่อใชแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนกรอบนโยบาย ก็ได
ในขั้นตอนนี้ หนวยงานที่รบั ผิดชอบในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จะตองพบผูบริหาร
ทองถิ่นเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค ความสําคัญ แนวทางและขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา แลวจัดทําโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เสนอ
ผานปลัดองคกร ปกครองสวนทองถิ่นใหผูบริหารทองถิ่นอนุมัติ ในโครงการดังกลาว แลวแจงผูท ี่
เกี่ยวของเพื่อทราบเพื่อดําเนินการตามหวงเวลาและขัน้ ตอนที่กําหนดตอไป
ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกจัดทํา
หรือรวมจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น1 ขอใหกําหนดไวในโครงการดังกลาวดวยเพื่อ
ประโยชนในการดําเนินการตอไป
ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญ
1. การเก็บรวบรวมขอมูล
การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองมีการ
รวบรวมและจัดทําฐานขอมูลขาวสารใหครบถวน ทันสมัย ซึ่งไดแก ขอมูลเบื้องตนในดานการเมือง
การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ โดยขอมูลควรแสดงแนวโนมที่เปลี่ยนแปลงไป แสดงคาเฉลี่ย
รอยละ และการวิเคราะหขอ มูล ตลอดจนการใหความเห็น ซึ่งขอมูลที่ควรจัดทําไดแก ขอมูล
ประชากร อาชีพและรายได สุขภาพ การศึกษา ทรัพยากร การคมนาคมขนสง การพาณิชย การ
ลงทุนอุตสาห-กรรม และขอมูลงบประมาณ เปนตน
2. การรวบรวมปญหาสําคัญของทองถิ่น
ขอมูลปญหาสําคัญของทองถิ่นจะชวยในการกําหนดยุทธศาสตรเพือ่ แกไข
ปญหา ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงควรรวบรวมปญหาที่สําคัญไว
ใหนําแผนชุมชน มาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ในการวางแผนขององคกรภาครัฐ เรื่องที่ยากและสลับซับซอนคือการวิเคราะหปญหาและ
เลือกปญหาทีเ่ หมาะสมเพื่อนํามากําหนดยุทธศาสตรในการตอบสนองปญหา ความตองการของ
สาธารณชน และเพื่อความรอบคอบในการพิจารณาปญหาสาธารณะ องคการสหประชาชาติไดให
หลัก

1

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546
ขอ 29 และขอ 30

คิดวาดวย “การจัดลําดับความสําคัญของปญหา” โดยใชวิธีการ Rating Scales ซึ่งมีเกณฑที่
จะใชสําหรับการจัดลําดับความสําคัญ รวม 5 เกณฑ ประกอบดวย
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

ขนาดของกลุมคนที่ไดรับประโยชน
ความรายแรงและเรงดวนของปญหา
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
การยอมรับรวมกันของชุมชน
ความเปนไปไดในการแกไขปญหา/การดําเนินการ

ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาของทองถิ่นในปจจุบัน
เปนการประเมินโดยวิเคราะหถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือขอจํากัด อันเปน
สภาวะแวดลอมภายนอกที่มีผลตอการพัฒนาดานตาง ๆ ของทองถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห จุดออน
จุดแข็งของทองถิ่น อันเปนสภาวะแวดลอมภายในทองถิ่น ซึ่งทั้งหมดเปนการประเมินสภานภาพ
ของทองถิ่นในปจจุบัน โดยเปนการตอบคําถามวา “ ปจจุบันทองถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยูจุด
ไหน ” สําหรับใชเปนประโยชนในการกําหนดการดําเนินงานในอนาคตตอไป ทั้งนี้ 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 ทัศนคติ 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 ไดแกเศรษฐกิจรวมในเขตพื้นที่ (เชนผลผลิต รายได รายจาย การ
ออม การลงทุน การใชที่ดิน แรงงาน) การเกษตรกรรม การพาณิชยกรรม การคลัง
ดานสังคม
นโยบายรัฐบาล/กฎหมาย
เทคโนโลยี
การวิเคราะหโอกาส (Opportunity = O) เปนการศึกษาสภาพแวดลอมภายนอก
วามีสภาพเปนเชนไร เหตุการณสถานการณของโลก ของประเทศ ของจังหวัด และของอําเภอ ที่เกิดขึ้นจะสงผล
ตอทองถิ่นอยางไร มีการเปลี่ยนแปลงใดที่เปนประโยชน หรือเปนโอกาส อันดีตอทองถิ่น โดยจะตองพิจารณา
ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี
การวิเคราะหปญหาอุปสรรคหรือขอจํากัด (Threat = T) เปนการศึกษา
สภาพแวดลอมภายนอกที่เปนอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม กอใหเกิดผลเสียหรือเปนขอจํากัดตอทองถิ่น โดย
จะตองพิจารณาทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี เชนเดียวกับการวิเคราะหโอกาส

การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน สามารถพิจารณาได
ดังนี้
การคนหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ตองเปนการระดมความเห็นจากกลุม
คนที่หลากหลายเพื่อใหไดขอมูลที่เปนประโยชนอยางถูกตอง แทจริง
เมื่อมีการระดมความเห็นแลว ตองนํามาจัดหมวดหมูของประเด็นตาง ๆ หากมีขอ
ขัดแยงหรือความไมชัดเจนในประเด็น ความเห็นใด ตองบันทึกไวเพื่อหาขอมูลเพิ่มเติม ตองไมใช
วิธีการตัดสินเพื่อเลือกอยางใดอยางหนึ่งในทันทีเพราะจะทําใหมีการเผชิญหนากัน
เพื่อเปนการคัดเลือกประเด็น จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ที่มีการนําเสนอ
อยางหลากหลาย จึงตองใหที่ประชุมพิจารณาใหน้ําหนักคะแนน แลวนํามาหาคาเฉลี่ย โดยอาจมี
การใหน้ําหนักคาคะแนนเปน 4 ระดับในแตละดาน ดังนี้
ดาน

มาก

ปานกลาง

นอย

ไมมี

จุดแข็ง
3
2
1
0
จุดออน
-3
-2
-1
0
โอกาส
3
2
1
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เมื่อมีการจัดลําดับของประเด็นในแตละดานแลว จะดึงประเด็นสําคัญมาพิจารณา
ตอไป ทั้งนี้ อาจดึงประเด็นสําคัญมาเพียงดานละ 7-10 ประเด็น

นําประเด็นมาเขาตารางวิเคราะห เพือ่ กําหนดแนวทางการตัดสินใจ
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ในการวิเคราะห SWOT เชิงยุทธศาสตรนั้น หนวย หรือขอบเขตในการวิเคราะห ให
พิจารณาจากเขตการปกครองขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหลัก ดังนั้น สิ่งตาง ๆ ที่เปน
ประเด็นที่ปรากฎหรือมีอยูในเขตการปกครองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จะถือวาเปนปจจัย
ภายในที่ใชในการวิเคราะห สวนประเด็นที่ปรากฎหรือมีอยูที่อยูนอกเขตการปกครองขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจะถือวาเปนปจจัยภายนอก
สวนการวิเคราะห SWOT เชิงโครงการ/กิจกรรม หนวย หรือขอบเขตในการวิเคราะห จะ
ใชหนวยการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหลัก ดังนั้น สิ่งที่เปนทรัพยากรในการ
บริหาร และองคประกอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชนสภาทองถิ่น ขอบัญญัติทองถิ่น หรือ
สิ่งที่ปรากฎหรือมีอยูซึ่งอยูในขอบเขตที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถควบคุม กํากับดูแลได
จะถือวาเปนปจจัยภายใน สวนสิ่งที่ปรารกฏหรือมีอยูแตองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถ
ควบคุม กํากับดูแลได ไมวา สิ่งนั้นจะอยูภายในหรือภายนอกเขตการปกครองขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นก็ตาม ถือวาเปนปจจัยภายนอก
ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่น
1. การกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาทองถิ่น
วิสัยทัศน (vision) หมายถึง เปนถอยแถลงที่ระบุถงึ สภาพการณในอุดมคติซึ่ง
เปน ”จุดหมาย” ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองการใหเกิดขึ้นในอนาคตขางหนา เพราะเราเชื่อ
วา หากสถานการณดังกลาวเกิดขึ้น แลวจะสงผลใหเกิดคุณคาหรือคานิยมบางประการที่เรา
ยึดถือ เชน คุณภาพชีวิตของประชาชน การเติบโตทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายไดที่เทาเทียม
กันเปนตน วิสัยทัศนเปนผลรวมของการสรุปบทเรียน

จากอดีต พิจารณาปจจุบัน และมุงหวังถึงอนาคตขางหนา โดยที่การสรุปบทเรียนจากอดีตหมายถึง
การพิจารณาวาในอดีตที่ผา นมาองคกรปกครองสวนทองถิ่นของเรามีขอเดน ขอดอยอะไรบาง? โดย
ประเมินจากภาพรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนการพิจารณาปจจุบันนั้น คือการ
พิจารณาวาในขณะนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่นของเราเปนแบบใด? คําวา “แบบใด?” ในทีน่ ี้
หมายถึง “บทบาทหนาที”่ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีตอทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ
ระดับทวีป และไปไกลถึงระดับโลกก็ได ขึ้นอยูกับวาคณะจัดทําแผนตระหนักถึงความสัมพันธและ
ความสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตนอยางเชื่อมโยงกับเขตพื้นที่ใด การกําหนดวิสัยทัศน
จึงเปนการตอบคําถามวา “ ทองถิ่นตองการอะไรในอนาคต? ”
วิสัยทัศนที่ดีมลี ักษณะ ดังนี้
1) ไมใชสภาพการณที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนมาในอดีตและบรรลุไดแลวใน
ปจจุบัน
2) ไมอาจบรรลุไดดวยการปฏิบัติงานประจําตามปกติธรรมดา
3) ตองมีความเปนไปไดในการที่จะบรรลุถึงภายใตเงื่อนไขของศักยภาพและขอจํากัด
ที่มีอยู
4) ทาทาย เราใจ และสรางแรงบันดาลใจใหกบั ผูที่เกี่ยวของทุกฝายในการที่จะบรรลุถึง
วิสัยทัศนทวี่ างไว
5) สะทอนถึงสภาพการณหรือโฉมหนาใหมของเมืองหรือทองถิ่นในอนาคตอยางรอบ
ดาน ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมดานตาง ๆ
6) วิสัยทัศนควรเปนสิ่งที่เห็นพองตองกันระหวางผูบริหารทองถิ่น ประชาคม และผูมี
สวนไดเสียทั้งปวง
7) วิสัยทัศนเปนเสมือนเข็มทิศที่กําหนดทิศทางการพัฒนาของทองถิ่น
8) เปนขอความงายๆ ที่สามารถสื่อใหเห็นทิศทางในอนาคตของทองถิ่น
9) ตองตรวจสอบและวัดผลสําเร็จได
10) สอดคลองกับวัฒนธรรมขององคกร
ในการกําหนดวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูทรี่ ับผิดชอบดําเนินการควรจะตอง
หาขอมูลทั่วไป และปญหาสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทีไ่ ดรับจากขั้นตอนที่ผานมา
นําเสนอที่ประชุมจากนั้นจึงตั้งประเด็นคําถามเพื่อใหที่ประชุมรวมกันหาคําตอบในประเด็นตางๆ
ดังนี้
% หลักการหรือความเชื่อที่ทองถิ่นยึดถือกันมาตั้งแตอดีต
& ขอบขาย/แนวทางการดําเนินงานในชวงปจจุบันและในอนาคตที่องคกรจะดําเนินกา
, ความมุงมั่นที่จะดําเนินการใหสาํ เร็จ
หลักการเขียนวิสัยทัศน
zสั้น กะทัดรัด จดจํางาย
zบอกถึงความปรารถนา คาดหวัง
zบอกใหทราบถึงสิ่งที่จะบรรลุถึง หรือระดับการใหบริการ
zทาทาย เราความสนใจของสมาชิกในองคกร ผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสียทุก

ตัวอยางวิสัยทัศน
วิสัยทัศนการพัฒนากรุงเทพมหานคร
“ กรุงเทพมหานครเปนเมืองนาอยู ดวยการบริหารจัดการที่ดี และมีความรวมมือจากทุกภาค
สวนของสังคม โดยชุมชนมีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุนและสงบสุข ”

วิสัยทัศนของเทศบาลเมืองลําพูน
“ เมืองวัฒนธรรม งามล้ําสภาพแวดลอมดี สถานที่นาทองเที่ยว คนมีการศึกษาและวินัย ทุก
ดวงใจใฝคุณธรรม กาวนําดานเศรษฐกิจ ทุกชีวิตอยูดีกินดี”

2. การกําหนดภารกิจหลัก(mission) ในการพัฒนาทองถิน่
เปนการกําหนดสิ่งที่ทองถิ่นจะตองทํา โดยจะเกิดขึ้นหลังจากที่ทราบวาทองถิ่น
ตองการอะไร เปนอะไรในอนาคต และจะเปนไปไดเมื่อผลการวิเคราะหศักยภาพและการประเมิน
สถานภาพการพัฒนาทองถิ่นในปจจุบนั ปรากฏ ผนวกกับประวัติศาสตรของทองถิ่นและความตองการ/
ความคาดหวังของทุกฝายในทองถิ่น ดังนั้น การตอบคําถามวาทองถิ่นจะตองทําอะไร เพื่อใคร คําตอบที่
เกิดขึ้นก็คือ ความหมายของคําวา “ภารกิจหลัก” นั่นเอง
ภารกิจหลัก เปนขอความหรือถอยแถลงที่แสดงถึงลักษณะหรือขอบขายในการ
ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวกับลักษณะการบริหารและการจัดบริการ
สาธารณะ รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับองคกรหรือภาพลักษณที่ตองการนําเสนอ และปณิธานหรือ
ปรัชญาในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนขอบเขตของบทบาทหนาที่หลักหรือ
ขอบเขตของกิจกรรมที่มุงเนนเปนพิเศษที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุ
วิสัยทัศนที่กําหนดไว
การกําหนดภารกิจหลักมีแนวทางการดําเนินการแยกเปนสองระดับ คือ
1) พันธกิจในลักษณะที่เปนอาณัติ (Mandate) ที่ไดรบั มอบหมายจาก
สังคมหรือรัฐ ซึ่งไดแกกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่กําหนดอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) ภารกิจหลักที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมุงมั่นที่จะดําเนินการเพื่อใหบรรลุ
วิสัยทัศนที่กําหนดไว และแสดงถึงความเขาใจในเรื่องงานที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตอง
ดําเนินการซึ่งถือวาเปนองคประกอบสําคัญสวนหนึ่งของวิสัยทัศน
การที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นระบุหรือกําหนดภารกิจหลักไวอยางชัดเจน
เปนที่ยอมรับและเขาใจของบุคลากรทุกฝายในองคกร จะชวยใหการบริหารงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะภารกิจหลักจะเปนสิ่งยึดเหนี่ยวหรือเปนหลักการรวมสําหรับ
การดําเนินงานใน แตละดานของผูเกี่ยวของทุกฝาย
ภารกิจหลักที่ดีมีลักษณะ ดังนี้
1) ตองสอดคลองกับนโยบาย กฎหมาย และระเบียบที่มีอยู
2) ไมขัดแยงตอบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย
3) ตองระบุถึงบทบาทหนาทีท่ ี่จําเปนตอการบรรลุวิสัยทัศนไดอยางครอบคลุมรอบดาน
และมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ

4) ตองสะทอนถึงคุณคาหลักหรือขอบเขตกิจกรรมที่มุงเนนเปนพิเศษ
5) ตองสนับสนุนและนําไปสูถึงการบรรลุวิสัยทัศนที่กําหนดได
หากเปรียบวิสยั ทัศนเปนเสมือนจุดหมายปลายทางแลว ภารกิจหลักก็เปนเสมือนเสนทางที่
ถูกตอง ชัดเจนที่จะนําเราไปสูจุดหมายปลายทางนั้นโดยสวัสดิ์ภาพ ภารกิจหลักมีอยู 2 ระดับ คือ
ระดับองคกร (Organizational Mission) และระดับสวนงาน (Departmental Mission) ภารกิจหลัก
ทั้ง 2 ระดับนี้มีความหมายเดียวกัน แตกตางกันเพียงขอบเขตของบทบาทหนาทีท่ ี่ปลีกยอยลงไป
ตามลําดับชั้นของโครงสรางองคกรเทานั้น แตที่สําคัญก็คือภารกิจทั้ง 2 ระดับ ตองสอดคลอง
สนับสนุนกันและกันอยางนอยที่สุดตองไมขัดแยงกัน ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจะเปน
การแสดงภารกิจหลักระดับองคกร แตขณะเดียวกันหนวยงานภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่นก็
จะตองมีการกําหนดภารกิจของหนวยงานประกอบไปดวย
ตัวอยางภารกิจหลัก
ภารกิจหลักของกระทรวงมหาดไทย
ภารกิจหลักที่ 1 การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนในการพึ่งตนเอง
และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ
ภารกิจหลักที่ 2 การสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ การ
พัฒนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ภารกิจที่ 3 การเสริมสรางความสงบเรียบรอยมั่นคงในสังคม การปองกันภัยฝายพลเรือน และ
การอํานวยความยุติธรรม
ภารกิจที่ 4 การพัฒนาเมืองนาอยู โครงสรางพื้นฐาน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
ภารกิจที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ

ภารกิจหลักของกรุงเทพมหานคร
ภารกิจหลักที่ 1 การสรางระบบบริหารจัดการที่ดี โดยใหประชาชนมีสวนรวม ในการตัดสินใจ
การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการบริหาร และการปกครอง
ภารกิจหลักที่ 2 การสรางความเขมแข็งดานการเงินการคลัง โดยการปรับปรุงกระบวนการ
บริหารการเงินการคลังใหสอดรับกับอํานาจหนาที่และภารกิจที่มีอยูเดิมและที่ไดรับโอนจากการกระจาย
อํานาจจากรัฐสูทองถิ่น
ภารกิจที่ 3 การพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนใหเขมแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได
ภารกิจที่ 4 การสรางระบบคมนาคมขนสง ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มี
ประสิทธิภาพและสนับสนุนแนวทางการพัฒนาเมือง
ภารกิจที่ 5 การเพิ่มศักยภาพของผังเมืองใหเปนเครื่องมือชี้นําและสนับสนุนการพัฒนาเมือง
อยางมีประสิทธิภาพโดยไมกอใหเกิดความขัดแยงหรือเปนอุปสรรคตอการพัฒนาดานอื่นๆ
ภารกิจที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดลอมใหเกิดสภาวะแวดลอมที่ดีของเมือง
อยางยั่งยืน
ภารกิจที่ 7 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี

ภารกิจหลักของเทศบาลเมืองลําพูน
ภารกิจหลักที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคใหไดมาตรฐานและเพียงพอตอความ
ตองการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของทองถิ่น
ภารกิจหลักที่ 2 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษและ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปญญาของทองถิ่น
ภารกิจหลักที่ 3 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ภารกิจที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการ ตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
ภารกิจที่ 5 สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมและความรวมมือของหนวยงานตางๆ และ
ประชาชนเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่ยั่งยืน

ขั้นตอนที่ 5 การกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
จุดมุงหมายเพื่อการวางแผนพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง ขอบเขตหรือประเภทของ
กิจกรรมที่ควรคาแกการดําเนินงานทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะกอใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและสอดคลองกับวิสยั ทัศนและภารกิจ
หลักขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
จุดมุงหมายเพื่อการวางแผนพัฒนาที่ยั่งยืนที่ดีมีลักษณะ ดังนี้
1) ตองระบุถึงขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมที่สนับสนุนและนําไปสูภารกิจหลัก และ
บรรลุวิสัยทัศนไดอยางครอบคลุมรอบดาน
2) มีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น นําวิสัยทัศน ภารกิจหลักมาพิจารณากําหนดจุดมุงหมาย
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
การกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เปนการกําหนดขอบเขตหรือประเภทของ
กิจกรรมที่ควรคาแกการดําเนินการทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และองคกร ซึ่งกิจกรรม
เหลานี้จะสนับสนุนหรือนําไปสูการบรรลุภารกิจหลักและวิสัยทัศนทกี่ ําหนดไว
การกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอาจแยกเปนดานตางๆ โดยมีจุดมุงหมาย
ยอยในแตละดานก็ได ซึ่งเราจะเขียนรูปประโยคที่แสดงถึงจุดมุงหมายดังกลาว ดังนี้
“ คํากริยา + ประเภทของกิจกรรม / สภาพการณ + กลุมเปาหมาย + สถานที่ ”
กรอบความคิดที่ใชในการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเราจะใชกรอบ 2
กรอบ กรอบความคิดแรก ก็คือวิสัยทัศนและภารกิจหลัก นั้นยอมหมายความวาจุดมุงหมายดังกลาว
ตองสอดคลองหรือนําไปสูวิสัยทัศนที่กําหนดไว กรอบความคิดที่สอง ก็คือ หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน
ซึ่งหมายถึงการรักษาและเพิ่มพูนความเจริญงอกงามของทองถิ่น ในลักษณะที่จะเปนการสืบสาน
ความเจริญงอกงามนั้นใหไพบูลย สืบเนือ่ งไปถึงชั่วลูกชั่วหลาน โดยไมกอใหเกิดผลเสียหายในดาน
ตางๆ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

สาเหตุทเี่ ราควรใชหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนเปนกรอบในการกําหนดจุดมุงหมายนั้น ก็
เพราะเปนที่พสิ ูจนกันแลววา การพัฒนาที่มุงเนนแตเพียง “อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ”
(Economic Growth) แตเพียงอยางเดียวนั้น ไดกอใหเกิดการเผาผลาญทรัพยากรทาง
ธรรมชาติอยางมากมายจนกระทั่งทําใหระบบนิเวศวิทยา เสียสมดุลสงผลใหเกิดวาตภัยและอุทกภัย
อยางรุนแรง ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศและทัว่ โลก สภาพการณเชนนี้ หากปลอยใหดําเนิน
ตอไปยอมบอนทําลายขีดความสามารถทางการแขงขันของประเทศ โดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรม
ไปในที่สุด
นอกจากนี้การมุงพัฒนาตามแนวทางเดิมโดดๆ นั้นยังสงผลใหเกิด “ลัทธิบริโภคนิยม” ที่
ทําลายดุลยภาพระหวางการพัฒนาทางวัตถุกับการพัฒนาทางจิตใจกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือคนตกเปน
ทาสของการเสพวัตถุ จนสูญเสียขีดความสามารถในดานจิตใจอันที่จะพึ่งพาความสุขในจิตใจของ
ตนเองจะเห็นไดวา ในปจจุบันคนสวนใหญตองอาศัยทีเ่ ปนวัตถุภายนอกในการจรรโลงความสุขของ
ตนทั้งสิ้น นอกจากการสูญเสียดุลยภาพระหวางการพัฒนาวัตถุกบั จิตใจแลวการพัฒนาตาม
แนวทางเดิมยังสงผลใหเกิดการสูญเสียดุลยภาพระหวางภาคเศรษฐกิจตางๆ ดวยอาทิเชน ระหวาง
ภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมสงผลใหความเจริญในดานตางๆ กระจุกตัวอยูใ นเขตเมืองเทานั้น
ละทิ้งใหชนบทตองลมสลายเกิดการอพยพแรงงานจากภาคเกษตรเขาสูภาคอุตสาหกรรมทั้งๆ ที่
ภาคเกษตรกรรมควรเปนภาคการผลิตทีถ่ ือเปนศักยภาพทางการแขงขันของประเทศ
ในหลายประเทศที่สามารถสรางอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไดอยางมหัศจรรย
นั้น มักมีความเสื่อมโทรมทั้งในดานสิ่งแวดลอมและจิตใจของประชาชนเปนสิ่งแลกเปลี่ยนเสมอ
แนวคิดในการพัฒนายั่งยืนจึงเกิดขึ้นเพื่อเสนอกระบวนทัศนใหมในการพัฒนาประเทศและทองถิน่
เพื่อปองกันและขจัดผลเสียที่ติดตามมาจากการพัฒนาแบบเดิม
นอกจากนี้ ในปจจุบันมีนักรัฐศาสตรและเศรษฐศาสตรหลายทานเริ่มเล็งเห็นแลววา
“อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ” ไมสามารถใชเปนดัชนีหลักการเจริญเติบโตหรือ Growth)
นั้น จะเกิดขึ้นไดในภาวะที่สภาพแวดลอมทั้งใน ระดับภูมิภาค ระดับประเทศและ ระดับโลกมี
เสถียรภาพเพียงพอ ในขณะที่ในปจจุบันเมื่อประเทศของเราเขาสูกระแสโลกาภิวัฒนอยางเต็มตัว
แลวเราตองเผชิญกับ “ภาวะไรเสถียรภาพ” อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราเรงที่สามารถ
สงผลกระทบไดจากทั่วทุกมุมโลก “ความยั่งยืน” (Sustainability)จึงเปนดัชนีชี้วัดระดับการ
พัฒนาที่นับวันจะทวีความสําคัญมากยิ่งขึ้น
ความยั่งยืนจะเกิดขึ้นไดเพียงใดขึ้นอยูกับความสามารถของหนวยงานเราในการสราง
เสริมปจจัยดังตอไปนี้ใหเกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนา
Tการสรางดุลยภาพอยางรอบดาน (Holistic Balance)
หมายความวา การกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาของเราตองคํานึงถึงขอบเขตของ
กิจกรรมที่จะสงเสริมใหเกิดความสมดุลระหวางการพัฒนาวัตถุกบั จิตใจและการพัฒนาภาคการผลิต
กับ ภาคเกษตรกรรมกับการคา หลักคิดสําคัญที่ใชพิจารณาวา สภาวะใดคือสภาวะที่ไดดุล ก็คือการ
พิจารณา “ผลกระทบ” สภาวะที่ไดดุลนั้นคือ สภาวะทีก่ ารเจริญเติบโตของสวนราชการไมไปบั่นทอน
ความเจริญเติบโตของสวนที่เหลือ

Tคุณภาพชีวติ
หมายความวาในการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนานั้น เราตองคํานึงถึงกิจกรรมที่
จําเปนตอการเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชนดวย เราอาจแบงคุณภาพชีวิตออกเปน 2 ระดับ
ในระดับแรกคือคุณภาพชีวิตที่จําเปนตอความทอยูรอดขั้นพื้นฐานของประชาชน และในระดับทีส่ อง
คือคุณภาพชีวิตที่จําเปนตอการยกระดับชีวติ ความเปนอยูใหสูงขึ้น
ดังนั้นจึงกลาวไดวา คําวา “คุณภาพชีวติ ” นั้นกินความหมายกวางขวางเพราะครอบคลุม
ถึงปจจัยในการกดําเนินชีวติ ตางๆ ของประชาชนที่จําเปนทั้งสองระดับ เชน การศึกษา รายไดตอ
ครัวเรือน สุขภาพกายและสุขภาพจิต สุขอนามัยในหมูบาน เปนตน
Tการอนุรักษควบคูกับการใชอรรถประโยชน (Conservation with
Utilization)
ในการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนานั้น เราตองคํานึงถึงกิจกรรมที่มุงอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติควบคูกบั การกําหนดกิจกรรมอันชาญฉลาดที่จะใชประโยชนจากมันจากในการ
พัฒนาเศรษฐกิจดวย การอนุรักษจะเกิดขึ้นควบคูกับการใชอรรถประโยชนสูงสุดก็ตอเมื่อ อัตราการ
ทดแทนสอดคลองกับอัตราการใชเสมอ นอกจากนี้หากเราสามารถกําหนดกิจกรรมที่เกื้อหนุนตอ
การนํากลับมาใชใหม (Recycle) หรือการหาวัสดุอื่นที่มีตนทุนต่ํากวา โดยใชเทคโนโลยีทมี่ ี
ประสิทธิภาพกวา ก็ยอมเอื้ออํานวยใหเกิดหลักการขอนี้ในการพัฒนาทองถิ่นของเรา
Tการพึ่งพาตนเอง (Self-Dependency)
กิจกรรมที่ทําใหชุมชนในทองถิ่นสามารถมีรายไดเพียงพอตอการหลอเลี้ยงชุมชนของ
ตนเอง โดยไมแขวนความอยูรอดของตนไวกับแหลงรายไดภายนอก คือจุดมุงหมายของการพัฒนา
ที่สอดคลองกับหลักการขอนี้ อยางไรก็ตาม มิไดหมายความวาหลักการขอนี้แฝงนัยของการทําให
ชุมชนปดตนเองจากโลกภายนอก
จุดเนนของหลักการขอนี้ก็คือ การลดสัดสวนของรายไดที่ตองพึ่งภายนอกใหนอยลง
เชนการหันกลับมาแสวงหารายไดจากสินคาหัตถกรรมที่ถือเปนเอกลักษณของทองถิ่น ซึ่งสามารถ
ใชทรัพยากรที่มีอยูภายในทองถิ่นเอง อีกทั้งสินคานั้นก็มีโอกาสทางการตลาดภายในประเทศอยู
อยางเพียงพอ หากสามารถสงสินคาไปขายตางประเทศไดก็ถือเปนรายไดเสริมอีกทางหนึ่ง
ดังนั้นการพึ่งตนเองจึงมิไดหมายความถึงสัดสวนของรายไดเทานั้น แตกินความรวมไป
ถึงกิจกรรมที่จะเอื้ออํานวยใหชาวบานสามารถใชกระบวนการผลิตเพื่อหลอเลี้ยงชีวติ และนํามาซึง
รายไดของตนเอง โดยใชทรัพยากรและเทคโนโลยีที่ชุมชนมีอยูแลวและเปนเจาของดวย
T คํานึงถึงลูกหลาน (Next Generation)
การพัฒนาที่ยั่งยืนคือการพัฒนาที่มิไดคํานึงถึงแตเพียงความเจริญที่เกิดขึ้นแกคน
ปจจุบันเทานัน้ แตจะคํานึงถึงดวยวาความเจริญนั้นจะสงผลเสียตอคนรุนตอไปหรือไม หากสงผล
เสียก็จะหลีกเลี่ยงไมดําเนินการในสวนนัน้ โดยเด็ดขาด

วัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เทศบาลเมืองลําพูน
ดานเศรษฐกิจ : 1. ดําเนินการใหประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น
ดานสังคม:
2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอยางทั่วถึง รวมทั้งปลูกผัง
และ สงเสริมใหประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสรางความตระหนักและ
อนุรักษคุณคาวัฒนธรรม
3. ดําเนินการเพื่อใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถวนหนา
4. ดําเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน รวมทั้ง
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
5. ดําเนินการเพื่อใหประชาชนมีการนันทนาการอยางมีคุณภาพและเพียงพอ
ดานสิ่งแวดลอม: 6. จัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ดานองคการ: 7. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอยางตอเนื่อง
8. สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความรวมมือระหวางประชาชน หนวยงานภาครัฐ
เอกชน และอื่น ๆ เพื่อบรรลุจุดมุงหมายการพัฒนา
9. สงเสริมและสนับสนุนหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ขั้นตอนที่ 6 การกําหนดวัตถุประสงคการพัฒนาทองถิ่น
เปนการกําหนดผลสําเร็จที่ตองการโดยดําเนินการหลังจากที่ทราบภารกิจหลักที่
ทองถิ่นจะตองทําแลวการวางแผนเชิงยุทธศาสตรจะตองกําหนดวัตถุประสงคหรือทิศทางโดยรวม
ของทองถิ่นเพื่อนําทองถิ่นไปใหบรรลุความตองการที่จะเปนในอนาคต ซึ่งวัตถุประสงคสามารถ
จําแนกไดเปน 2 สวน คือ 1.วัตถุประสงคโดยรวมของทองถิ่นและ 2.วัตถุประสงคเฉพาะสวน/
เฉพาะเรื่อง
ทั้งนี้วัตถุประสงคเฉพาะสวน/เฉพาะเรื่องตางๆ ภายในทองถิ่น เชน เรื่องการเกษตร
การทองเที่ยว การคมนาคมขนสง เปนตน จะตองอยูภายใตกรอบของวัตถุประสงคโดยรวมของ
ทองถิ่น ที่จะนําไปสูเปาหมายสุดทายตามที่กําหนดโดยภารกิจหลักของทองถิ่น ในขั้นตอนของการ
วางแผนยุทธศาสตรการพัฒนานี้การกําหนดวัตถุประสงคจะเปนการกําหนดวัตถุประสงคโดยรวม
ของการพัฒนาทองถิ่น ซึ่งอาจแบงขั้นตอนการกําหนดวัตถุประสงคออกได 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 การวิเคราะหความตองการ (Need) / ปญหา (Problem) / ขอจํากัด
(Constraint)/ ศักยภาพ (Potential)/ หรือเรียกอยางงายๆ วา “ การวิเคราะห NPCP ”
การวิเคราะห N หรืความตองการ จะทําใหการกําหนดวัตถุประสงคตอบสนองตอความ
ตองการของประชาชนและกลุมผูเกี่ยวของมากขึ้น
การวิเคราะห P หรือปญหา จะทําใหการกําหนดวัตถุประสงค มุงที่จะจัดการกับสภาพ
ที่บั่นทอนจุดมุงหมายหรือประเด็นการพัฒนาที่กําหนดไว
การวิเคราะห C หรือขอจํากัดจะทําใหประเมินไดวาขอบเขตของวัตถุประสงคควร
เปนไปสักเพียงใด
การวิเคราะห P หรือศักยภาพ เพื่อใหทราบวามีทรัพยากรหรือปจจัยใดที่เปนประโยชน
ตอการจัดการกับประเด็นเพือ่ การพัฒนาบาง ทําใหเราสามารถกําหนด วัตถุประสงคที่จะชวย
เสริมสราง

ศักยภาพที่มอี ยูนั้นได และจะชวยใหเกิดความเขาใจตรงกันในเรื่องพื้นฐานการพัฒนาที่มีอยู
(Baseline) ที่เกี่ยวของกับประเด็นการพัฒนานั้นดวย
ความตองการ หมายถึง ความคาดหวังที่บุคคลที่มตี อ ประเด็น/จุดมุงหมายการพัฒนา
ปญหา หมายถึง สภาพการณอันไมพึ่งประสงค หรือ บันทอนจุดมุงหมายของการพัฒนา แตอยูใน
วิสัยที่จะจัดการได ขณะที่ ขอจํากัด ไมอยูในวิสยั ที่จะจัดการไดในอนาคตอันใกล
ศักยภาพ หมายถึง ทรัพยากรและปจจัยที่มีอยูแลว และสามารถนํามาใชประโยชนได
ขั้นตอนที่ 2 การนําเอาปญหามาวิเคราะห (Problem Analysis)
จากขั้นตอนแรก เมื่อเราสํารวจและคนหาปญหาตางๆมาไดจํานวนหนึ่งแลว เราจะนําเอาปญหา
เหลานั้นมาวิเคราะหเพื่อคนหาสาเหตุและความสัมพันธระหวางปญหาตางๆที่เกี่ยวของกับ
จุดมุงหมายหรือประเด็นการพัฒนาทั้งนี้ก็เพราะในการกําหนดวัตถุประสงคการพัฒนาเราอาจมีจุด
มุงเพื่อการแกไขปญหานั้นยอมหมายถึงการจัดการกับสาเหตุนอกจากนี้การเขาใจเกีย่ วกับ
ความสัมพันธระหวางปญหายังชวยใหเราสามารถคาดเดาถึงผลกระทบที่ปญหาหนึ่งอาจจะมีตออีก
ปญหาหนึ่งดวย
ปญหา อาจมีความสัมพันธกันสองลักษณ คือ มีความสัมพันธ กับไมมีความสัมพันธ กรณีที่มี
ความสัมพันธ เราอาจแบงออกเปนสามแบบคือ
• เปนสาเหตุของอีกปญหาหนึ่ง
• มีสาเหตุรวมกัน
• สงผลใหอีกปญหาหนึ่งแปรผันไปอยางใดอยางหนึ่ง
ขั้นตอนที่ 3 ทบทวนนโยบายที่มีอยูตลอดจนกําหนดวัตถุประสงค
ในขั้นตอนนี้ เราจะทบทวนนโยบายที่อยูเกี่ยวของกับจุดมุงหมายการพัฒนา เนื่องจากนโยบายถูก
กําหนดโดยผูบริหารทองถิ่นเพื่อใชเปนทิศทางการดําเนินงาน การทบทวน นโยบายจะทําให
วัตถุประสงคสอดคลองกับแนวคิดของผูบ ริหารทองถิ่นมากขึ้น
๏รูปแบบการเขียนวัตถุประสงค
ตัวอยางวัตถุประสงค = เพื่อ + สภาพการณอันพึงประสงค
ตัวอยางวัตถุประสงคการพัฒนา
ตัวอยางวัตถุประสงคของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2545-2549)

1. เพื่อสรางสรรคกรุงเทพมหานครใหเปนเมืองนาอยูอยางยั่งยืนบนพื้นฐานความสมดุลแหงวิถี
ไทยและโลกาภิวัฒน
2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ ประชาชนใหทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษา การบริการสังคม การ
ประกอบอาชีพการพัฒนาศักยภาพทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา และทักษะการประกอบอาชีพ
อยางถวนหนาและเทาเทียมกัน
3. เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการที่ดีในการบริหารราชการกรุงเทพมหานครและสงเสริม
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
4. เพื่อสรางเสถียรภาพทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครใหมีความมั่งคง มีทรัพยากร
การเงินครอบคลุมการพัฒนาทุกดาน ทั้งการพัฒนาคนการพัฒนาเมือง และการพัฒนาการบริหาร

ขั้นตอนที่ 7 การกําหนดและการบูรณาการแนวทางการพัฒนาทองถิ่น
เมื่อไดดําเนินการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจหลัก วัตถุประสงคโดยอาศัยพื้นฐาน
การวิเคราะห SWOT แลว ขั้นตอนตอไปคือการการกําหนดแนวทางการพัฒนาทองถิ่นซึ่งแนว
ทางการพัฒนาทองถิ่นหมายถึง แนวคิดหรือวิธีการทีแ่ ยบคายอันบงบอกถึงลักษณะการเคลื่อนตัว
ขององคกรวาจะกาวไปสูเปาหมายที่ตองการในอนาคตไดอยางไร อันเปนการตอบคําถามวา
“ทองถิ่นจะไปถึงจุดหมายที่ตองการไดอยางไร”
ดังนั้น แนวทางการพัฒนาทองถิ่นจึงเปนกรอบชี้นําหรือสวนหัวกระบวนของชุด
แผนงาน ซึ่งเปนการกําหนดวิธีการหรือขัน้ ตอนที่ทองถิน่ เลือกที่จะปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ที่กําหนดไว ทั้งวัตถุประสงครวมและวัตถุประสงคเฉพาะสวน และเมื่อไดบรรลุวตั ถุประสงครวมแลว
หมายความวายอมบรรลุถึงภารกิจหลักที่ตองการดวย ซึ่งจะเห็นไดวา ทั้งหมดที่กลาวมานั้นมี
ความสําคัญในเชิงตรรกะ (Logical Linkage) ซึ่งกันและกันของกระบวนการขั้นตอนและระดับ
ตาง ๆ ของแผนพัฒนาทองถิ่นเชิงกลยุทธ
หลังจากที่ไดแนวทางการพัฒนาทองถิ่นแลว จะตองนําแนวทางทีไ่ ดทั้งหมดมาทํา
การบูรณาการเพื่อไมใหเกิดความซ้ําซอนกัน การบูรณาการแนวทางการพัฒนาทองถิ่นจะทําใหได
ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นดานตาง ๆ ที่สมบูรณ
ตัวอยางยุทธศาสตร
ตัวอยางยุทธศาสตรของกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครควรกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาที่สนับสนุนและเชื่อมโยงกัน 7 ดาน ดังตอไปนี้
1. ดานการบริหารและการปกครอง
2. ดานการคลัง
3. ดานทรัพยากรมนุษยและสังคม
4. ดานการจราจร การขนสงและสาธารณูปโภค
5. ดานผังเมืองและการใชทดี่ ิน
6. ดานสิ่งแวดลอม
7. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวอยางแนวทางการพัฒนา (ยุทธศาสตรยอย)
ตัวอยางแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรดานสิ่งแวดลอมของกรุงเทพมหานคร
มุงหวังที่จะใหกรุงเทพมหานครเปนมหานครที่นาอยู มีสิ่งแวดลอมที่ดี มีความ
สะอาดเปนระเบียบรมรื่น มีสภาพภูมิทัศนที่สวยงาม น้าํ มีคุณภาพดี อากาศบริสุทธิ์ไมมี
มลภาวะ ประชาชนมีสวนรวมในการพิทกั ษสิ่งแวดลอม โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการ
พัฒนาไวดังนี้
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการสงเสริมและรักษาสภาพแวดลอมที่ดีของกรุงเทพมหานคร
2. พัฒนาระบบปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม
3. ลดปริมาณและความควบมลพิษทางน้ํา
4. ปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดการมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและของเสียอันตราย

5. ลดปริมาณมลพิษทางอากาศ ฝุนละออง และความสัน่ สะเทือน
6. ควบคุมการสุขาภิบาลของอาคาร สถานที่ และสถานประกอบการ
7. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
ขั้นตอนที่ 8 การกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น
เปนการกําหนดปริมาณหรือจํานวนสิ่งที่ตองการใหบรรลุในแตละแนวทาง
การพัฒนา ภายในเวลาที่กาํ หนด จึงมีความเฉพาะเจาะจงในผลที่คาดวาจะไดรับในเชิงปริมาณตาม
ชวงเวลาตาง ๆ ของกระบวนการดําเนินงาน
เปาหมายที่ดีควรมีองคประกอบ ดังนี้
1. เงื่อนเวลา ควรระบุวาตองการทําอะไรใหบรรลุผลเมื่อไหร
2. ปริมาณ ที่ตองการจะใหเกิดขึ้นในจํานวนเทาไร
3. คุณภาพ เปนสภาพที่พึงปรารถนา
4. สถานที่ เปนการระบุถงึ เขตพื้นที่ครอบคลุมที่ตองการ
5. มีความเปนไปไดในการใชทรัพยากรที่มอี ยูจริง
6. ควรเปนขอความที่แสดงผลลัพธที่จะเกิดขึ้นภายหลังโครงการสิ้นสุด
7. กรณีที่มีเปาหมายมากกวาหนึ่งเปาหมาย ควรจัดลําดับความสําคัญหรือความ
เรงดวนไว เพือ่ ใหเห็นถึงความจําเปนเรงดวน
เปาหมาย = คํากริยา + มาตรฐานของผลการปฏิบตั ิงานซึง่ มีการระบุปริมาณ,
คุณภาพ, สถานที่และกําหนดเวลาไวอยางชัดเจน
ตัวอยางการกําหนดเปาหมาย เชน
1. ทําใหประชาชนมีรายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้นอยางนอย รอยละ 30 ภายใน
ป 2549
2. ลดจํานวนคนจนในเขตเทศบาลลงใหไดรอ ยละ 50 ภายในป 2554
ในขั้นตอนการกําหนดเปาหมายนี้ องคกรปกครองสวนทองถิ่น จะสามารถกําหนด
ตัวชี้วัดผลสําเร็จในเชิงยุทธศาสตรไวดวยเพื่อใชในกระบวนการติดตามและ
ประเมินผลความสําเร็จของแผนพัฒนา
ขั้นตอนที่ 9 การอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการวางแผนพัฒนาทองถิ่นจะนําผลที่ไดจากขั้นตอนที่ 1-8
มาจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามเคาโครงที่กําหนด จากนั้น
จะนํารางแผนฯ เสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อพิจารณาและปรับปรุงกอนนําเสนอตอ
ผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอ (ในกรณี
ขององคการบริหารสวนจังหวัด ใหนําเสนอตอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น)
คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอ จะทําหนาที่ ตรวจสอบ
วิเคราะหและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอ ทั้งนี้ เพื่อใหมีการ
ประสานและ

บรูณาการกันในมิติของพื้นที่และมิตทิ างดานอํานาจหนาที่ โดยจะพิจารณาระหวางองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นดวยกัน และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับหนวยงานอื่นในพื้นที่ดวย จากนั้น
คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอจะจัดทําความคิดเห็นเพือ่ ประกอบการ
พิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล
ในเขตอําเภอ แลวนําสงคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
ตอไป ในกรณีที่คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นไดมอบอํานาจในการพิจารณาใหความ
เห็นชอบแผนยุทธศาสตรการพัฒนาใหคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น
คณะอนุกรรมการฯจะพิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่เทศบาล เมือง
พัทยาและองคการบริหารสวนตําบลเสนอ (ในกรณีองคการบริหารสวนจังหวัดใหเสนอรางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาตอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นพิจารณาใหความเห็นชอบ) แลว
สงคืนใหผูบริหารทองถิ่น ในกรณีที่คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น หรือคณะ
อนุกรรมการฯ ในกรณีที่ไดรับมอบอํานาจ ไมเห็นชอบกับรางแผนพัฒนาฯ ใหจัดทําคําชี้แจง แสดง
ความเห็นและเหตุผลในประเด็นที่ไมชอบประกอบรางแผนพัฒนาสงคืนใหผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เพื่อนําเสนอตอสภาทองถิ่นพิจารณาอนุมัติ แลวผูบ ริหารทองถิ่นจะประกาศใช
ในกรณีที่ผูบริหารทองถิ่นกับสภาทองถิ่นมีความเห็นขัดแยงกันและสภาทองถิ่นไม
อนุมัติรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา จะตองสงรางแผนฯ พรอมเหตุผลของแตละฝายใหผูวา
ราชการจังหวัดเปนผูวินิจฉัย ความเห็นของผูวาราชการจังหวัดถือเปนที่สิ้นสุด ในกรณีของเทศบาล
หรือองคการบริหารสวนตําบล ผูวาราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจใหนายอําเภอพิจารณาได
ในการพิจารณาของผูวาราชจังหวัด จะพิจารณารางแผนของผูบริหารทองถิ่นและ
เหตุผลของสมาชิกสภาทองถิ่น โดยตองยึดถือความเห็นขององคกรปกครองสวนทองเปนหลัก
กลาวคือ ผูวาราชการจังหวัดจะไมกาวลวงไปปรับปรุงหรือกําหนดสิ่งใดนอกเหนือจากความเห็นที่
เสนอจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น แตจะเปนผูพิจารณาถึงเหตุผลที่ถูกตองและประโยชน
สาธารณะที่จะไดรับ ในการดําเนินการ ผูวาราชการจังหวัดควรแตงตั้งคณะทํางานขึ้นมาพิจารณา
โดยมีผูแทนที่มาจากฝายตางๆเพื่อประโยชนในการพิจารณารางแผนอยางเปนกลางและมี
ประสิทธิภาพ
เคาโครงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
บทที่ 1 บทนํา
- กลาวถึงความเปนมาและความสําคัญในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ทองถิ่น
บทที่ 2 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานสําคัญของทองถิ่น
2.1 ขอมูลเกี่ยวกับทีต่ งั้ อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร ผลิตภัณฑมวลรวม
รายได การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสนิ และทรัพยากรธรรมชาติ เปนตน
2.2 ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของทองถิ่น ไดแก โครงสรางและกระบวนการ
บริหารงานบุคคล งบประมาณ และเครื่องมืออุปกรณตาง ๆ
2.3 ผลการพัฒนาทองถิ่นในระยะทีผ่ านมา

บทที่ 3 การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถิ่น
3.1 หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น
- การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาอําเภอ
- การพัฒนาตามนโยบายริเริ่มของทองถิ่น
- ผลการพัฒนาในแผนพัฒนาที่ผาน
3.2 ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา
- ผลการวิเคราะหปญ
 หาและความตองการของประชาชนในทองถิ่นตาม
ประเด็นการพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย ขอบขายและปริมาณของปญหา พื้นที่เปาหมาย
กลุมเปาหมาย และการคาดการณแนวโนมในอนาคต
-ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถิ่น ดวยเทคนิค SWOT Analysis
บทที่ 4 วิสัยทัศน ภารกิจ วัตถุประสงค และเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น
4.1 วิสัยทัศนการพัฒนาทองถิ่น
4.2 พันธกิจหลักการพัฒนา
4.3 จุดมุงหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
บทที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น
5.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน…………….
- วัตถุประสงค
- เปาหมาย
- แนวทางการพัฒนา
5.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน…………….
- วัตถุประสงค
- เปาหมาย
- แนวทางการพัฒนา
ฯลฯ

บทที่ 6 การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบตั ิ และการติดตาม
ประเมินผล
6.1 แนวทางการดําเนินงาน
6.2 ตัวชีว้ ัดความสําเร็จในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร

บทที่ 4
การจัดทําแผนพัฒนาสามป
ลักษณะของแผนพัฒนาสามป
ดังไดกลาวมาแลววา แผนพัฒนาสามป เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ไปสู
การ ปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่วา ภายใตยทุ ธศาสตรการพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได
มากกวาหนึ่ง แนวทาง และภายใตแนวทางการพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรมไดมากกวา
หนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะตองนํามาดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
ตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา ซึ่งจะมีผลตอวัตถุประสงค เปาหมาย จุดมุงหมายการ
พัฒนาอยางยั่งยืน และวิสัยทัศนในที่สุด
นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามป เปนแผนที่มีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจาย
ประจําป กลาวคือ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําป โดยนําโครงการ/ กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามป ในปที่จะจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําป ไปจัดทํางบประมาณ เพื่อให กระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไป
ดวยความรอบคอบ และผานกระบวนการการมีสว นรวมของประชาชน
แผนภาพที่ 2 ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับแผนพัฒนาสามป
วิสัยทัศนทองถิ่น
จุดมุงหมายการพัฒนา

จุดมุงหมายการพัฒนา

ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตร

แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

โครงการ
- กิจกรรมที่ 1
- กิจกรรมที่ 2
- กิจกรรมที่ 3
- กิจกรรมที่ 4

โครงการ
- กิจกรรมที่ 1
- กิจกรรมที่ 2

จุดมุงหมายการพัฒนา
ยุทธศาสตร

โครงการ
- กิจกรรมที่ 1
- กิจกรรมที่ 2
- กิจกรรมที่ 3

ดังที่ไดเคยกลาวมาแลวในบทที่ 2 ถึงนิยามของแผนพัฒนาสามป ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546
วา

“แผนพัฒนาสามป” หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการ อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผน
กาวหนา ครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป

ดังนั้น โครงการที่บรรจุอยูในแผนพัฒนาสามป โดยเฉพาะในแผนประจําปแรกของหวง
ระยะเวลาสามปนั้นควรมีสภาพความพรอมอยางนอย 2 ประการ คือ
1. มีความแนนอนของกิจกรรมที่จะดําเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเปนไปได
ของ โครงการ/กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชนสาธารณะทีจ่ ะไดรับจากโครงการ/กิจกรรม
2. กิจกรรมที่อยูในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลาสามป ควรมีความพรอมในเรื่อง
รูปแบบและรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อใหสามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะ
นําไปใชจัดทํา งบประมาณรายจายประจําปไดตอไป
แผนพัฒนาสามป มีลักษณะกวาง ๆ ดังตอไปนี้
1. เปนเอกสารทีแ่ สดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
2. เปนเอกสารทีแ่ สดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาที่
ชัดเจน และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดําเนินการ
3. เปนเอกสารทีแ่ สดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดําเนินการเปนหวงระยะเวลา
สามป
4. เปนเอกสารทีจ่ ะแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา กับ
งบประมาณ รายจายประจําป

ประโยชนของแผนพัฒนาสามป
การจัดทําแผนพัฒนาสามป เปนเครื่องมือที่จะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ได
พิจารณา อยางรอบคอบใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตาง ๆ ที่อาจมี
ความเชื่อมโยง และสงผลทัง้ ในเชิงสนับสนุน และเปนอุปสรรคตอกัน เพื่อใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นนํามาตัดสินใจ กําหนดแนวทางการดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารของทองถิ่น
อยางมี ประสิทธิภาพเพื่อใหเกิด ประโยชนสาธารณะสูงสุด
ทรัพยากรการบริหาร โดยทั่วไปประกอบดวย
sเงิน ทั้งเงินงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเอง และแหลงงบประมาณภายนอก
รวมทั้ง มาตรการประหยัดงบประมาณรายจายดวย
bคน ซึ่งหมายความรวมตั้งแตผูบริหารทองถิ่น พนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกระดับ
ซึ่งจะมีความแตกตาง หลากหลายทั้งดานความรู ทักษะ และทัศนคติ ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองนํา
ศักยภาพของ กําลังคนเหลานั้นมาใช รวมทั้งตองพัฒนากําลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และถาพิจารณาในความหมายอยางกวางและ อาจหมายความรวมถึงประชาชนใน
ทองถิ่นซึ่งจะมีสวนในการ พัฒนาทองถิ่นดวย
# วัสดุอุปกรณ หมายถึงเครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถนํามาใชในการ
บริหาร จัดการทองถิ่นใหเกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการและพัฒนาวัสดุอุปกรณ ใหมีความทันสมัยเพื่อรองรับ
ความกาวหนาของ

สังคมโดยสวนรวมไดอยางเทาทัน และใชวัสดุอุปกรณดังกลาวอยางเต็มศักยภาพ
T การบริหารจัดการ เปนสิ่งที่จะชวยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการขางตนใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และมีสภาพการพัฒนาอยางยั่งยืน การบริหารจัดการเปนทั้งศาสตรและศิลปที่ตองศึกษาและ
นําไปปฏิบัติอยางตอเนื่อง
แผนภาพที่ 3 วงรอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร และแผนพัฒนาสามป
ป พ.ศ.
พ.ศ. 25….
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
หมายเหตุ มีการทบทวนและขยายแผนทุกป
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ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป
หลังจากที่ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผน
ยุทธศาสตรแลว ก็จะตองถึงขั้นตอนในการแปลงสูการปฏิบัติโดยการจัดทําแผนพัฒนาสามป ซึ่ง
ไดกําหนดขั้นตอนการ จัดทําเปนแนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําไปดําเนินการ 7
ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทําแผน
1. หนวยงานที่รับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาควรเขาพบผูบริหารทองถิ่น เพื่อชี้แจง
วัตถุประสงค ความสําคัญและความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป ตลอดจนเพื่อให
ผูบริหารทราบ ถึงภารกิจที่จะตองดําเนินการตอไป และดําเนินการเสนอโครงการจัดทํา
แผนพัฒนาสามป หวงป พ.ศ. …. ถึง …. ผานปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหผูบริหาร
ทองถิ่นอนุมัติ โครงการดังกลาว จะเปนการกําหนด ทรัพยากรในการจัดทําแผนพัฒนาสามป
และกําหนดปฏิทินการทํางานไวอยาง ชัดเจน (ตัวอยางโครงการในภาคผนวก)

----

2. หนวยงานที่รับผิดชอบ แจงโครงการที่ไดรับอนุมัตใิ หผูที่เกี่ยวของทราบ ไดแกคณะ
กรรมการพัฒนาทองถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น หนวยงานภายใน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาคม
ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
1. ในขั้นตอนนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตรการ
พัฒนาและ แนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา พรอมทั้งขอมูลที่เกี่ยวของ
ปญหาความตองการ ของทองถิ่น รวมทั้งสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด/อําเภอ และ
นโยบายของผูบริหารทองถิ่น เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น จัดการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
ประชาคมทองถิ่นและสวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อรวมกันพิจารณา โดยในการจัดทําแผนพัฒนา
สามป ในครั้งแรก ใหเวทีการประชุมรวมกันดังกลาว คัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา แนว
ทางการพัฒนาที่สมควรนํามาใชเปนแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสามป เพื่อเปนกรอบในการ
พิจารณาจัดทําโครงการ /กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปตอไป
แตสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาสามปครั้งตอไป (เมื่อครบรอบหนึ่งป) ใหเวทีการ
ประชุมรวม พิจารณาทบทวนดูวา จากยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนาที่ไดคัดเลือกและ และ
โครงการ/กิจกรรมที่กําหนดไว ยังมีความเหมาะสมหรือไมซึ่งในขั้นตอนนี้ ในการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปในปตอไป จะสามารถคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่จะ
นํามาใชเปนกรอบการจัดทําแผนพัฒนาสามปก็ได รวมทั้งกําหนดโครงการ /กิจกรรม ที่จะ
เพิ่มเติมหรือตัดทอนลงได
3. เมื่อไดแนวทางการพัฒนาแลว เวทีการประชุมรวมพิจารณาวาจะมีโครงการ/
กิจกรรมอะไรบางที่ตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแนวทางการ
พัฒนาที่คัดเลือกมา ใชเปนกรอบในการพัฒนา
4. โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณากําหนดอาจมีเปนจํานวนมาก ดังนั้น ในขั้นตอนนี้
จะตองมีการดําเนินการ ดังนี้
(1) พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหวางยุทธศาสตรหรือระหวางแนวทางการ
พัฒนา เชนใน”ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก” ไดกําหนด”แนวทางการ
พัฒนาสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ” โดยเวทีการประชุมรวมไดกําหนด “โครงการพัฒนา
ดานการตลาดฯ” ซึ่งอาจจะมีความ สัมพันธกับ “ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว” ซึ่งได
กําหนด “แนวทาง การพัฒนาสถานที่ทองเที่ยวเชิงประวัตศิ าสตร ศิลปะ วัฒนธรรม” โดยได
กําหนด “โครงการปรับปรุง สถานที่ประวัติศาสตรปราสาทเกา” หากพิจารณาแลว จะเห็นไดวา
โครงการทั้งสองที่มาจาก ยุทธศาสตรการพัฒนาคนละยุทธศาสตรกัน แตมีความเชื่อมโยงและ
สนับสนุนกันไดในเชิงการเสริมสรางรายไดใหแกประชาชนโดยการนํานําผลิตภัณฑมาขายให
นักทองเที่ยว ซึ่งหากกําหนดในแผนพัฒนาสามปแลว จะตองกําหนดหวงเวลาการดําเนินงานที่
สอดรับกัน

(2) ใหพิจารณานําโครงการ/กิจกรรม จากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถใน
การดําเนินการของชุมชนทีส่ อดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนามา
ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป
(3) มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม เพื่อที่จะบรรจุลงใน
แผนพัฒนาสามปไดอยางเหมาะสม และ นอกจากนั้น ยังเปนการจัดลําดับโครงการไวเพื่อทํา
แผนพัฒนาสามป ในชวงถัดไปดวย เนื่องจาก ในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ
ยุทธศาสตรการพัฒนา อาจจะ ตองใชเวลาตอเนื่องนานกวาสามป ดังนั้น องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจึงจําเปนตองพิจารณาแนวทาง การจัดทําโครงการ/กิจกรรมที่ตอเนื่องไปในระยะยาว
ดวย ซึ่งอาจจะยังไมสามารถระบุไวในชวงสามป ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปได เชน
โครงการจัดการขยะมูลฝอย อาจมีกิจกรรมหลากหลาย ที่ตองดําเนินการตอเนื่อง ดังนี้
โครงการ/กิจกรรม
2548

ปงบประมาณ
2549
2550
2551

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

(4) เนื่องจากกิจกรรมที่จะตองดําเนินการมีความหลากหลาย ดังนั้น ในขั้นของ
การ พิจารณากําหนดกิจกรรม องคกรปกครองจะตองคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ ดังตอไปนี้
Dงบประมาณรายรับ รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
Dทรัพยากรการบริหารอื่น ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
Dภาคีการพัฒนาที่สามารถเขามารวมดําเนินการ หรือมีภารกิจรับผิดชอบ
การดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ
เมื่อพิจารณาดานตางๆ ดังกลาว แลวจะตองแยกประเภทของโครงการออกอยางนอยสาม
ประเภท คือ
Dโครงการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง กลาวคือมีขีด
ความสามารถ ทั้งทางดานกําลังเงิน กําลังคน วัสดุอุปกรณ และความรูทางดานการบริหาร
จัดการที่จะดําเนินการไดเอง
Dโครงการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอุดหนุนใหหนวยงานอื่นดําเนินการ
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน เนื่องจากเปนงานที่อยูในอํานาจหนาที่ แต
องคกรปกครองสวน

2552

ทองถิ่นไมสามารถหรือไมประสงคจะดําเนินการ จึงมอบใหหนวยงานอื่นดําเนินการแทนโดยการ
ตั้งงบประมาณเปนเงินอุดหนุนใหตามระเบียบวิธีการของทางราชการ
Dโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น ทั้งราชการบริหาร
สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่น และภาคเอกชนอันเนื่องมาจากเปนโครงการ
ขนาดใหญ หรือเปนโครงการที่หนวยงานดังกลาวเปนหนวยปฏิบตั แิ ละมีหนาที่จัดบริการ
สาธารณะดังกลาวอยูแลว ทั้งนี้รวมถึงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ซึ่งมีกรอบในการพิจารณา
จัดสรรเงินอุดหนุนอยูแลวโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนตองอยู
ในเงื่อนไขของการขอรับเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจดังกลาว)
ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
1. การเก็บรวบรวมขอมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ดําเนินการสํารวจและเก็บ
รวบรวมขอมูลที่จําเปนตอการจัดทําแผนพัฒนาสามป ซึ่งนอกจากจะตองเก็บรวบรวมขอมูล
พื้นฐานทั่วไปแลว ยังจะตองวิเคราะหวายุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่เลือก
ตองการขอมูลประเภทใดเปนพิเศษ ตองการขอมูลของหวงเวลาใด และจะเก็บขอมูลจากแหลง
ใด เพื่อเปนขอมูลที่จะนํามาวิเคราะหแนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม ไดอยางถูกตอง
โดยในการเก็บรวบรวมขอมูลจะตองเก็บขอมูลทั้งขอมูลภายในองคกรและขอมูลภายนอก เพื่อ
สามารถนํามาวิเคราะห SWOT (การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค) ได
2. การวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย 4 กิจกรรมหลัก คือ
การประเมินผลการพัฒนาที่ผานมา
การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา
การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา
การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป
โดยมีรายละเอียดในแตละกิจกรรม ดังนี้
1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผานมา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น สรุปผลการพัฒนาที่ผานมา
และนําเสนอทีป่ ระชุมซึ่งประกอบดวยคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น ประชาคมทองถิน่ และ
หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อประเมินผลการพัฒนาทองถิ่นในรอบปที่ผา นมาโดยประเมินทั้งในเชิง
ปริมาณและในเชิงคุณภาพ (สําหรับองคการบริหารสวนตําบล ควรจัดใหมีการประชุมประชาคม
หมูบานดวย)
1. การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา
หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปที่ผานมาแลวใหที่ประชุมตามขอรวมกัน
คัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา รวมทั้งสอดคลองกับปญหาความ
ตองการของประชาคม/ชุมชนในหวงระยะเวลาสามป (ในกรณีดังกลาวอาจคัดเลือกทุก
ยุทธศาสตร

การพัฒนามาเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามปก็ได)
ในกรณีที่เห็นวามียุทธศาสตรการพัฒนาใดที่ยังไมมิไดกําหนดไวในแผนยุทธศาสตร
การพัฒนา แตมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองกําหนดขึ้นใหม ก็อาจกําหนดขึ้นได แตทั้งนี้ตอง
แสดงใหเห็นถึงเหตุผลและวัตถุประสงคทมี่ ีความสอดคลองกับจุดมุงหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน
และวิสยั ทัศนการพัฒนาทองถิ่น (และนําไปปรับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอไป)
3. การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา
ภายใตยทุ ธศาสตร จะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลาย ซึ่งลวนแลวแตมีความ
จําเปนในการดําเนินการเพื่อบรรลุวตั ถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาทั้งสิ้น แตมี
ความสําคัญความจําเปนเรงดวนมากนอยแตกตางกัน ที่ประชุมตามขอ 1 จะตองรวมกันจัด
เรียงลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา การจัดลําดับความสําคัญดังกลาว ไมได
หมายความวาแนวทางการพัฒนาที่ถูกจัดลําดับความสําคัญอยูในลําดับหลัง ๆ จะไมตองนํามา
ปฏิบัติ เพราะการที่จะกําหนดแนวทางการพัฒนาทุกแนวทาง ไดรับการพิจารณาแลววาตอง
ดําเนินการ แตในหวงระยะเวลาสามปของแผนพัฒนาสามปนั้นอาจมีแนวทางที่จําเปนตองนํามา
เนนการปฏิบตั ิ
วิธีการจัดลําดับความสําคัญ มีหลายวิธี ตั้งแตวธิ ีงา ย ๆ คือ ประชุมตกลงกัน หรือ
อาจใชวิธีการลงคะแนนคัดเลือกโดยใชบตั รลงคะแนน เพื่อนํามารวมคะแนนและจัดลําดับ วิธีการ
จัดลําดับความสําคัญที่เปนวิทยาศาสตรอาจใชวิธี Rating Scale หรือวิธี Strategic Issues
Graph หรือวิธีอื่น ๆ ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงสามารถเลือกวิธีการปฏิบัติไดตาม
ความเหมาะสม
4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป
หลังจากจัดลําดับแนวทางการพัฒนาแลว ที่ประชุมจะตัดสินใจวาจะนําแนวทาง
การพัฒนาเหลานั้นมาดําเนินการ แตในการตัดสินใจเลือกนั้น ควรจะไดวิเคราะหถงึ ความเปนไป
ไดในทางปฏิบัติ เพราะในการจัดลําดับความสําคัญอาจใชการตัดสินใจของแตละบุคคลเปนหลัก
ดังนั้นเพื่อทบทวนและยืนยันการจัดลําดับวามีความเปนไปไดในทางปฏิบัติจริงหรือไม จึงควรนํา
แนวทางการพัฒนามาทําการวิเคราะหจดุ แข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)
อีกครั้ง
ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา
1. หลังจากไดแนวทางการพัฒนาในชวงสามปแลว ใหที่ประชุมรวมกันพิจารณา
คัดเลือกวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนา มาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการ
พัฒนา โดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา ที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในชวงสามป โดยนําวัตถุประสงคดังกลาวมาจัดทํา
เปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาในชวงสามป
ตัวอยาง วัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
1. เพื่อสงเสริมการจัดตั้งกลุมอาชีพ
2. เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีรายไดเสริม

บางครั้ง องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา
ตั้งแต ขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นแลว แตอาจนํามาปรับใหชัดเจนและ
สอดคลองกับสถานการณในชวงสามป
2. ในขั้นตอนนี้ ที่ประชุมจะรวมกันพิจารณากําหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่
จะตองดําเนินการตามแนวทางที่คัดเลือก และโดยที่กจิ กรรมที่จะดําเนินการยอมมีความ
หลากหลาย ซึ่งที่ประชุมจะตองพิจารณาในประเด็นดังตอไปนี้ดวยคือ
(1) พิจารณากิจกรรมที่ตอ งดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา
ที่กําหนดอยางรอบคอบ เพื่อใหไดโครงการ/กิจกรรมที่ครบถวน ซึ่งอาจจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรม
ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง โครงการ/กิจกรรมที่รวมดําเนินการกับหนวยงาน
อื่น หรือโครงการ/กิจกรรมที่หนวยงานอื่นเปนผูดําเนินการ
(2) พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม ควรพิจารณาทั้งภายใต
แนวทางเดียวกันและระหวางแนวทางการพัฒนา
(3) พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งในดานกระบวนการการดําเนินงาน
และในดานของผลการดําเนินการ เพื่อบรรจุกิจกรรมลงในปตาง ๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม
(4) พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม
א. จากความจําเปนเรงดวน
ב. ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ג. ความเชื่อมโยงของกิจกรรม และระยะเวลาที่จะดําเนินการ
ขั้นตอนที่ 5 การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการที่
สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในชวงสามป มาจัดทํารายละเอียดโครงการ ในดานเปาหมาย
ผลผลิต ผลลัพธ งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ และตัวชีว้ ัดความสําเร็จ โดยเนน
การศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะดําเนินการในปแรกของแผนพัฒนาสามป เพื่อใหสามารถ
นําไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไดตอไป
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จัดทํารางแผนพัฒนา
สามป โดยมีเคาโครงประกอบดวย 7 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 บทนํา
สวนที่ 2 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สวนที่ 3 ผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา
สวนที่ 4 สรุปยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
สวนที่ 5 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป

สวนที่ 6 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
สวนที่ 7 การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติ
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จัดเวทีประชาคม ซึ่ง
ประกอบดวยคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น ประชาคมทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อ
เสนอรางแผนพัฒนาสามปและรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ แลวนําไปปรับปรุงแผนพัฒนา
สามปใหสมบูรณตอไป
3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นนํารางแผนพัฒนาสามป
ที่ปรับปรุงแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อพิจารณา
ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป
1. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเสนอรางแผนพัฒนาสามปที่ผานการพิจารณา
ใหผูบริหารทองถิ่นเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นหรือเสนอคณะอนุกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอในกรณีที่มีการมอบอํานาจ เพื่อพิจารณาใหความ
เห็นชอบ
2. ผูบริหารทองถิ่นนํารางแผนพัฒนาสามปที่ผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นหรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น
ระดับอําเภอในกรณีที่มีการมอบอํานาจ เสนอขอรับอนุมัติจากสภาทองถิ่น
3. เมื่อสภาทองถิ่นพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสามปแลว สภาทองถิ่นจะสง
ใหผูบริหารทองถิ่นประกาศใชแผนพัฒนาสามปและนําไปปฏิบตั ิ รวมทั้งแจงสภาทองถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาอําเภอ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ทองถิ่น คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
ประกาศใหประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับทราบโดยทั่วกัน

เคาโครงแผนพัฒนาสามป

สวนที่ 1 บทนํา
วัตถุประสงค เพื่อใหทราบถึงลักษณะของแผน วัตถุประสงค ขั้นตอนในการดําเนินการ
และประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
องคประกอบ ประกอบดวยลักษณะของแผน วัตถุประสงค ขั้นตอนในการจัดทํา
แผนพัฒนาสามป และประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป โดยนําเสนอ ดังนี้
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามป
1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
1.3 ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป
1.4 ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
ที่มาของเนื้อหา คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เปนผูดําเนินการจัดทํา

สวนที่ 2 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
วัตถุประสงค เพื่อใหทราบถึงสภาพโดยทั่วๆ ไป ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
องคประกอบ ประกอบดวยสภาพทัว่ ไป ดานโครงสรางพื้นฐาน (ระบบบริการ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม
และดานการเมือง การบริหาร โดยหากขอมูลเชิงสถิตใิ ดที่จะทําใหเห็นแนวโนมของการพัฒนาได
อาจทําในรูปแบบการเปรียบเทียบขอมูล เชน การแยกแยะประชากรตามขอมูลเพศและชวงชั้น
อายุ การเปรียบเทียบประชากรยอนหลัง การเปรียบเทียบรายรับรายจายยอนหลัง การ
เปรียบเทียบขอมูลทางดานการศึกษา ดานการสาธารณสุขยอนหลัง
สวนที่ 3 ผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา
วัตถุประสงค เพื่อใหทราบถึงผลการพัฒนาที่ผานมาวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นได
นําโครงการไปปฏิบตั ิมากนอยเพียงใด และบรรลุวตั ถุประสงคการพัฒนาหรือไม
องคประกอบ ประกอบดวย
1. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัตใิ นเชิงปริมาณ
2. การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
ที่มาของเนื้อหา ไดจากขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป ในขั้นตอนที่ 3
สวนที่ 4 สรุปยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
วัตถุประสงค เพื่อใหทราบถึงภาพรวมการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
ในอนาคต และสามารถนํามาตรวจสอบแผนพัฒนาสามปวามีความสอดคลองกับวัตถุประสงค
การพัฒนาทองถิ่นเพียงใดหรือมีจุดเนนไปในทิศทางใด
องคประกอบ ประกอบดวยวิสัยทัศน ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนาจาก
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา รวมทั้งนโยบายการพัฒนาจังหวัด นโยบายการพัฒนาอําเภอ และ
นโยบายการพัฒนาของผูบริหาร โดยนําเสนอ ดังนี้
4.1 วิสัยทัศนการพัฒนา
4.2 ยุทธศาสตรการพัฒนา (จากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น)
4.3 แนวทางการพัฒนาทองถิ่น (จากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น)
4.4 นโยบายการพัฒนาจังหวัด (ถามี)
4.5 นโยบายการพัฒนาอําเภอ (ถามี)
4.6 นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถิ่น
ที่มาของเนื้อหา คัดลอกยุทธศาสตรการพัฒนา และแนวทางการพัฒนาทองถิ่นจากแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา และประสานกับสํานักงานจังหวัด สํานักงานอําเภอ และฝายบริหารเพื่อ
รับทราบนโยบายการพัฒนาทองถิ่น

สวนที่ 5 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป
วัตถุประสงค เพื่อใหทราบถึงยุทธศาสตรในการพัฒนาวามียุทธศาสตรใดบาง เพื่อ
นํามาจัดทําแนวทางการพัฒนาใหสอดคลองกัน
องคประกอบ ประกอบดวย ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไดเรียงลําดับกอน-หลัง และ
แนวทางการพัฒนาที่สอดคลองกันและตอบสนองตอยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของ
ทองถิ่นที่กําหนดไว โดยนําเสนอ ดังนี้
5.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาในชวงสามป โดยเรียงลําดับกอน-หลัง
5.2 แนวทางการพัฒนาทองถิ่น
ที่มาของเนื้อหา ไดจากขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป ในขั้นตอนที่ 3
สวนที่ 6 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค เพื่อใหทราบถึงวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา และรายละเอียด
โครงการกิจกรรมการพัฒนา
องคประกอบ ประกอบดวย
6.1 วัตถุประสงคการพัฒนาในแตละแนวทางการพัฒนา
6.2 เปาหมายของแนวทางการพัฒนาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
6.3 รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่มาของเนื้อหา ไดจากขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป ในขั้นตอนที่ 5 (ตัวอยางบัญชี
โครงการตามภาคผนวก)
สวนที่ 7 การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติ
วัตถุประสงค เพื่อใหทราบถึงแนวทางและกลไกในการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปอันจะเปนประโยชนตอ การจัดทําแผนพัฒนาสามปในปตอๆ ไป
และเปนการสรางแนวทางการมีสวนรวมในทองถิ่น
องคประกอบ ประกอบดวย การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป โดยนําเสนอ
ดังนี้
7.1 องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล ซึง่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546 กําหนดให
มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ซึ่งคณะกรรมการฯอาจแตงตั้ง
คณะทํางานขึน้ ชวยในการติดตาม และการประเมินผลไดตามความเหมาะสม ซึ่งควรแสดงไวใน
เอกสารแผนพัฒนาเพื่อเปนแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจนและตอเนื่อง
7.2 การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล เปนการแสดงถึงวิธีการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ โดยการกําหนดรูปแบบที่จะใชในการติดตามและประเมินผลเพื่อตรวจสอบ
วาการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ อยูภายใตระยะเวลา และงบประมาณที่กําหนดไวหรือไม
และผลของการดําเนิน

โครงการ บรรลุวตั ถุประสงคที่ไดวางไวหรือไม ทั้งนี้ การติดตามเปนการตรวจสอบในระหวาง
การดําเนิน กิจกรรมตามโครงการ ในขณะที่การประเมินผลเปนการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริง
เมื่อดําเนินโครงการแลวเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว
7.3 การกําหนดหวงเวลา ในการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลกําหนดหวงเวลาในการติดตามประเมินผลโครงการโดยคํานึงถึงความเหมาะสมของ
แตละโครงการ ทั้งนี้ควรกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผลอยางนอยโครงการละ 1
ครั้ง และประเมินผลโครงการในภาพรวมอยางนอยปละ 1 ครั้ง แลวรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให
ประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน

บทที่ 5
การจัดทําแผนปฏิบัติการ
จุดมุงหมายของแผนปฏิบัตกิ าร
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2546 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ จัดทําแผนยุทธศาสตร
แผนสามป และแผนปฏิบัตกิ าร สําหรับแผนปฏิบตั กิ ารนัน้ มีจุดมุง หมายเพื่อแสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมทีด่ ําเนินการจริงทัง้ หมดในพืน้ ทีข่ ององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ประจําปงบประมาณนัน้ แผนปฏิบัตกิ ารเปนเอกสารที่ระบุแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ทัง้ หมดที่จะดําเนินการในปงบประมาณนัน้ ทําใหแนวทางในการดําเนินงาน
ในปงบประมาณนั้น ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการ
ประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน/
โครงการ ในแผนปฏิบัตกิ ารจะทําใหการติดตามประเมินผลเมื่อสิน้ ปมคี วามสะดวกมากขึน้ อีก
ดวย
ขั้นตอนในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2546 (หมวด 5 ขอ 36) ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิน่
จัดทําแผนปฏิบัตกิ าร โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ
หนวยงานอืน่ ๆ ทีต่ องการดําเนินการในพื้นทีข่ ององคกรปกครองสวนทองถิน่
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จัดทํารางแผนปฏิบัติการ โดยพิจารณา แผนงาน/โครงการ จากแผนงาน/โครงการ ของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ และหนวยงานตาง ๆ
3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น นํารางแผนปฏิบัตกิ าร
เสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถิน่
4. คณะกรรมการพัฒนาทองถิน่ พิจารณารางแผนปฏิบตั กิ าร แลวเสนอผูบริหาร
ทองถิ่นเพือ่ ใหความเห็นชอบ
5. เมื่อผูบริหารทองถิน่ ใหความเห็นชอบรางแผนปฏิบตั กิ ารแลว ใหประกาศเปน
แผนปฏิบัตกิ าร โดยใหปด ประกาศแผนปฏิบัตกิ ารภายในสิบหาวันนับแตวันทีป่ ระกาศ
เพื่อใหประชาชนในทองถิน่ ทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน
จากขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารขางตนสามารถเขียนเปนแผนภูมิไดดงั นี้

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิน่

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

องคกรปกครองสวนทองถิ่น
หนวยงานอื่น

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิน่

จัดทํารางแผนปฏิบัติการ

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิน่

เสนอรางแผนปฏิบตั กิ าร

คณะกรรมการพัฒนาทองถิน่

พิจารณารางแผนปฏิบตั ิการ
เสนอรางฯตอผูบริหารทองถิน่

ผูบริหารทองถิ่น

ผูบริหารทองถิน่ ใหความเห็นชอบ
ประกาศใช

ระยะเวลาในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
แผนปฏิบัตกิ ารตองจัดทําใหเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปงบประมาณ นัน้ ๆ หรือ
ภายในสามสิบวันนับแตวนั ที่อนุมตั ใิ หเพิม่ เติมหรือเปลีย่ นแปลงแผนพัฒนาสามป เพื่อใหดําเนิน
โครงการในปงบประมาณนัน้
ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจขยายเวลาการจัดทําแผนปฏิบัตกิ ารตามวรรคหนึ่ง สําหรับ
เทศบาล ผูวาราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจใหนายอําเภอได เมื่อมีการขยายเวลาใหแจงให
จังหวัดทราบ
ในกรณีองคการบริหารสวนตําบล อํานาจของผูวาราชการจังหวัดตามวรรคสอง ใหเปน
อํานาจของนายอําเภอ
การแกไขแผนปฏิบัตกิ ารเปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น

ขอคิดเห็น[U1]:

แนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
แผนปฏิบัตกิ ารเปนเครือ่ งมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิน่ เพื่อควบคุม
การดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ ยังเปนเครือ่ งมือในการ
ติดตามการดําเนินงาน และการประเมินผล ดังนัน้ แผนปฏิบัตกิ ารจึงมีแนวทางในการจัดทํา
ดังนี้
1. เปนแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลกั ษณะเปนแผนดําเนินการ (Action
Plan)
2. จัดทําหลังจากที่ไดมกี ารจัดทํางบประมาณรายจายประจําปแลว
3. แสดงถึงเปาหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชดั เจน และแสดง
ถึงการดําเนินงานจริง
4. เปนการรวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงานที่จะเขามาดําเนินการในพืน้ ทีอ่ งคกร
ปกครองสวนทองถิน่
ขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมขอมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถิน่ เก็บรวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรมทีจ่ ะมี
การดําเนินการจริงในพืน้ ที่องคกรปกครองสวนทองถิน่ ซึ่งจะมีทงั้ โครงการ/กิจกรรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ แหงนัน้ เอง และโครงการ/กิจกรรมที่หนวยงานอืน่ จะเขามาดําเนินการใน
พื้นที่ โดยขอมูลดังกลาวอาจตรวจสอบไดจากหนวยงานในพืน้ ที่ และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติ
การพัฒนาจังหวัด/อําเภอ หรือกิ่งอําเภอ แบบบูรณาการ
ขั้นตอนที่ 2 การจัดทํารางแผนปฏิบัตกิ าร
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถิน่ จัดทํารางแผนปฏิบัตกิ ารโดยพิจารณาจัด
หมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของทองถิน่ กําหนดไวในแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ โดยมีเคาโครงแผนปฏิบัตกิ าร 2 สวน
คือ
สวนที่ 1 บทนํา
สวนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนปฏิบัตกิ าร
1. คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถิน่ นํารางแผนปฏิบัตกิ ารเสนอผูบริหาร
ทองถิ่นเพือ่ ประกาศใช การประกาศแผนปฏิบัตกิ าร ใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ จัดทํา
ประกาศขององคกรปกครองสวนทองถิน่ เรื่อง แผนปฏิบัตกิ ารพัฒนา(องคการบริหารสวน
จังหวัด / เมืองพัทยา / เทศบาล /องคการบริหารสวนตําบล ……………….) ประจําป เพือ่ ปด
ประกาศโดยเปดเผยใหสาธารณชนไดทราบและสามารถตรวจสอบได

เคาโครงแผนปฏิบัติการ
สวนที่ 1 บทนํา
วัตถุประสงค เพื่อใหทราบวัตถุประสงค ขั้นตอนการจัดทํา และประโยชนของ
แผนปฏิบัตกิ าร
องคประกอบ ประกอบดวย
1.1 บทนํา
1.2 วัตถุประสงคของแผนปฏิบัตกิ าร
1.3 ขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบัตกิ าร
1.1 ประโยชนของแผนปฏิบัตกิ าร
สวนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค เพื่อใหทราบโครงการ/กิจกรรมที่จะเกิดขึน้ ในพืน้ ที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ในปงบประมาณ ซึง่ จะนําไปใชเปนเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน
และติดตามประเมินผลการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่
องคประกอบ ประกอบดวย
2.1 สรุปงบหนาแผนปฏิบัตกิ าร
2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
(ตัวอยางตามภาคผนวก)

บทที่ 6
การติดตามประเมินผล
เนื่องดวยการติดตามและประเมินผลโครงการเปนหนาที่ที่สําคัญอยางหนึ่งในการดําเนินงาน
พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงจําเปนตองมีองคกรที่ทําหนาที่
ติดตามและประเมินผลการพัฒนา
สําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2546 หมวด 6 ขอ 38 ไดกําหนดองคประกอบของของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่น ซึ่งมีประธานสภาทองถิ่นเปนประธาน (ในฐานะที่สภาทองถิ่นมีหนาที่ในการกํากับดูแล
ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบตั ิงานของฝายบริหาร) และคณะกรรมการฯประกอบจากหลายฝายดวยกัน
ทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประชาคม หนวยงานที่เกี่ยวของ ผูแ ทนฝายบริหาร รวมทั้งผูท รงคุณวุฒิ
ที่สภาทองถิ่นคัดเลือก ซึ่งการที่คณะกรรมการมาจากหนวยงานหลายฝายนี้จะทําใหการติดตามและ
ประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัดความสําเร็จ
ของโครงการเพื่อนําไปใชในการแกไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการไดอยางแทจริง
แนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกลาว ขอ 39 ไดกําหนดอํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไว ดังนี้
1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอสภา
ทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิน่ และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ ใหตดิ ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพือ่ ชวยปฏิบตั ิตามที่เห็นสมควร
การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรและแผนสามป
จุดมุงหมายสําคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตรนั้น คือ การประเมินวามีการนําแผน
ยุทธศาสตรไปปฏิบตั ิอยางแทจริงเพียงใด และไดผลเปนอยางไรเพือ่ ทีจ่ ะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของ
แผนยุทธศาสตรได ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชเปนสมมุติฐานในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรฉบับตอไปได ดังนั้น การที่จะประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาในภาพรวมได
จําเปนตองประเมินผลการปฏิบัตใิ นแตละแนวทางการพัฒนากอน เพือ่ นําไปสูการวัดความสําเร็จของ
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ยุทธศาสตร ซึง่ จะแสดงใหเห็นไดวาการพัฒนาเปนไปในแนวทางใด บรรลุวตั ถุประสงคของการพัฒนาที่
ยั่งยืนและตอบสนองตอวิสยั ทัศนหรือไม ดังนั้นในขั้นตน องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงตองติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาสามป ใหไดขอ มูล ขอเท็จจริง อันจะนํามาสูบ ทสรุปทีไ่ มบดิ เบือนจากผลการ
ปฏิบัตจิ ริงทีเ่ กิดขึ้น
แนวทาง และวิธีการขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรและแผนสามป
การติดตาม (Evaluation)
การติดตามนัน้ จะทําใหเราทราบไดวาขณะนี้ไดมีการไดมีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตรหรือ
แผนสามป ถึงระยะใดแลว ซึ่งเทคนิคอยางงายที่สามารถใชเปนเครือ่ งมือในการติดตามได เชน Gant
Chart ที่จะทําใหหนวยงานสามารถติดตามไดวาการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรหรือแผนสามปมี
การดําเนินการในชวงใด ตรงกําหนดระยะเวลาที่กําหนดไวหรือไม แผนปฏิบัติการก็จะเปนเครือ่ งมือ
สําคัญในการติดตามผลการดําเนินงานดังไดกลาวมาแลว
การประเมินผล (Evaluation)
การประเมินผลแผนยุทธศาสตร จําเปนตองมีเกณฑมาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชีว้ ัด
(Indicators) เพือ่ ใชเปนกรอบในการประเมินเพือ่ ใหเกิดความชัดเจน เปนระบบ มีมาตรฐานและเปนที่
ยอมรับ โดยประกอบดวยเกณฑที่สําคัญ ใน 2 ระดับ คือเกณฑการประเมินหนวยงาน และเกณฑการ
ประเมินโครงการ ซึ่งสรุปไดดังนี้
เกณฑมาตรฐานและตัวชีว้ ัดการประเมินผลหนวยงาน
ประกอบดวย 7 เกณฑ 22 ตัวชี้วัด ดังนี้
1. เกณฑสมั ฤทธิผลและการบรรลุวตั ถุประสงคของนโยบาย (Achievemant)
เปนการประเมินความสําเร็จโดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของหนวยงานที่นํา
นโยบายไปปฏิบัติ กับวัตถุประสงคที่กําหนดไวในนโยบาย โดยเปนการประเมินผลขององคกร 2 สวน
คือ ผลในภาพรวมและระดับปฏิบตั ิการ ผลการดําเนินงานจะตองเปดเผยใหสาธารณชนทราบอยาง
กวางขวาง อยางตอเนือ่ งและสม่ําเสมอและมีกําหนดระยะเวลาทีช่ ัดเจน อาจเปนทุกไตรมาส หรือผลการ
ดําเนินงานประจําปสัมฤทธิผลรวมถึงการดําเนินงานที่มุงการบรรลุเปาหมายเชิงกลยุทธในระยะยาว โดย
มีตัวชีว้ ัดที่สําคัญ 2 ประการ คือ
1.1 ผลผลิต (Outputs) ประกอบดวย 2 สวน คือ
(1) ผลผลิตในภาพรวม (Overall outputs) เปนการประเมินผลผลิตเทียบกับ
เปาหมายเชิงกลยุทธ โดยเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเปาหมายรวมขององคกร ใน
สายตาของสมาชิกขององคกรและและประชาชนผูรับบริการ การประเมินผลดังกลาวมีลักษณะที่เปนพล
วัตร (Dynamic) และมีปฏิสมั พันธกบั สภาวะแวดลอมของภายนอกองคกร
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(2) ผลผลิตระดับปฏิบตั ิการ (Operation outputs) เปนการประเมินผลโดย
พิจารณาระดับการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการ โดยอาจพิจารณาจากผลผลิตตอหนวยกําลังคน
ระดับการบริการตอหนวยเวลา สัดสวนของตนทุนและผลตอบแทน สถานภาพทางการเงิน สินทรัพยและ
หนี้ที่ไมกอใหเกิดผลตอบแทน (Non – performing loan) คุณภาพของผลผลิตและบริการสาธารณะ
ประสิทธิภาพการใชทรัพยากรขององคกร การประหยัดพลังงานและการรักษาสภาวะแวดลอม
2. เกณฑความเสมอภาคและความเปนธรรมในสังคม
ประกอบดวยตัวชี้วัดที่สําคัญ 4 ประการ คือ
(1) การเขาถึง เนนความสําคัญในเรื่องโอกาสของประชาชน โดยเฉพาะผูดอยโอกาสใน
สังคมใหไดรับบริการสาธารณะ
(2) การจัดสรรทรัพยากร พิจารณาถึงความเปนธรรมในการจัดสรรทรัพยากรใหกบั
ประชาชน
(3) การกระจายผลประโยชน เนนความเปนธรรมในการกระจายผลประโยชนหรือผล
ตอบแทนใหแกสมาชิกในสังคม
(4) ความเสมอภาค เนนความเปนธรรมเพือ่ ใหหลักประกันเรื่องสิทธิและโอกาสในการได
รับบริการสาธารณะโดยปราศจากอคติ ไมแบงแยกกลุม
3. เกณฑความสามรถและคุณภาพในการใหบริการ
ประกอบดวยตัวชี้วัด 4 ประการ
(1) สมรรถนะของหนวยงาน เปนตัวชี้ขีดความสามารถในการใหบริการและตอบสนอง
ความตองการของประชาชนกลุมเปาหมาย
(2) (2) ความทั่วถึงและเพียงพอ พิจารณาถึงความครอบคลุม ความเพียงพอ และความ
ครบถวนของการใหบริการทั้งในดานกลุม เปาหมายที่รับบริการและระยะเวลาทีบ่ ริการ
(3) ความถี่ในการใหบริการ เปนตัวชี้วัดระดับการบริการตอหนวยเวลาวามีความ
สม่ําเสมอตอภารกิจนั้นหรือไม
(4) ประสิทธิภาพการใหบริการ เปนการชี้วัดประสิทธิภาพขององคกรที่มุงเนนการบริการ
ที่รวดเร็ว ทันเวลา มีการใชทรัพยากรที่เหมาะสม ซึ่งในทางปฏิบัติจาํ เปนตองกําหนดมาตรฐานการ
บริการไวเปนแนวทาง
4. เกณฑความรับผิดชอบตอหนวยงาน ประกอบดวยตัวชีว้ ัด 4 ประการ
(1) พันธกิจตอสังคม เปนตัวชี้วัที่แสดงถึงภารกิจของหนวยงานที่มีตอ สังคม พิจารณาได
จากวิสัยทัศน นโยบาย แผนงานของหนวยงาน
(2) ความรับผิดชอบตอสาธารณะเปนตัวชี้วัดถึงความรับผิดชอบตอประชากรกลุม
เปาหมาย
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(3) การใหหลักประกันความเสี่ยง เปนตัวชีว้ ัดที่มีความสําคัญเพื่อใหหลักประกันวา
ประชาชนผูรบั บริการจะไดรับความคุมครองและหรือการชดเชยจากหนวยงานหากมีความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของหนวยงาน
(4) การยอมรับขอผิดพลาด เปนตัวชี้ถึงความรับผิดชอบของผูบริหารระดับสูงและ
เจาหนาทีข่ องหนวยงานที่จะยอมรับตอสาธารณะชนในกรณีเกิดความผิดพลาดในการบริหารหรือ
การปฏิบัติงาน
4. เกณฑการตอบสนองความตองการของประชาชน
ประกอบดวยตัวชี้วัดที่สําคัญ 4 ประการ คือ
(1) การกําหนดประเด็นปญหา การกําหนดประเด็นปญหาที่มาจากประชาชนผูรับบริการ
และมีการพิจารณาจัดลําดับความสําคัญ
(2) การรับฟงความคิดเห็น เปนตัวชี้ถึงระบบเปดกวางในการรับฟงความคิดเห็นและขอ
เสนอแนะของประชาชนผูรบั บริการ
(3) มาตรการเชิงยุทธศาสตรในการแกปญ
 หา เปนตัวชี้วัดถึงความพรอมในการแก
ปญหาใหกับประชาชนผูรบั บริการที่มีทงั้ มาตรการระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งเปดกวางใหสาธารณชน
ไดรับทราบและมีสวนรวมในการตรวจสอบ
(4) ความรวดเร็วในการแกปญ
 หา เปนตัวชี้วัดการตอบสนองในการแกไขปญหา การให
ความสําคัญและการกําหนดมาตรการแกไขปญหาดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ไมละเลยเพิกเฉย
ตอปญหา
5. เกณฑความพึงพอใจของลูกคา
ประกอบดวยตัวชี้วัด 2 ประการ คือ
(1) ระดับความพึงพอใจ เปนตัวชี้วัดความเห็นของประชาชนที่มีตอ หนวยงานซึ่งเกี่ยวของ
กับคุณภาพการปฏิบัติงาน
(2) การยอมรับหรือคัดคาน เปนตัวชีว้ ัดระดับการยอมรับมาตรการ นโยบายของหนวย
งานซึ่งพิจารณาจากสัดสวนการยอมรับหรือคัดคาน เนื่องมาจากผลกระทบของนโยบายของหนวยงาน
7. เกณฑผลเสียหายตอสังคม
ประกอบดวยตัวชีว้ ัดที่สําคัญ 2 ประการ คือ
(1) ผลกระทบภายนอก เปนตัวชีว้ ัดวาหนวยงานกอใหเกิดผลกระทบซึ่งสรางความเสียหาย
จากการดําเนินงานแกประชาชนหรือไม โดยอาจวัดจากขนาดและความถี่จากการเสียหายที่เกิดขึ้น เชน
การกอสรางถนนขวางทางน้ําหลากทําใหเกิดปญหาน้ําทวมใหญ
( 2)ตนทุนทางสังคม เปนตัวชีว้ ัดผลเสียหายที่สังคมตองแบกภาระ เชนคาใชจายในฟน ฟู
บูรณะความเสียหายที่เกิดขึ้น
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เกณฑและตัวชี้วัดผลการดําเนินงานจะเปนการพิจารณาเกณฑรวม (Multiple criteria and
indicaotrs) และสามารถใชเปนกรอบหรือเครื่องมือในการประเมินผลลัพธสุดทายและผลกระทบในการ
ดําเนินงานในภาพรวม เพื่อใชเปนบรรทัดฐานในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับระดับการบรรลุผล
และการสนองตอบความพึงพอใจของลูกคาหรือประชากรกลุมเปาหมาย สําหรับคาตัวแปร (Attibutes) อาจ
แตกตางกันไปขึ้นอยูกบั ลักษณะกิจกรรมการดําเนินงานของหนวยงาน
เกณฑมาตรฐานและตัวชีว้ ัดการประเมินผล
เกณฑมาตรฐาน
ตัวชี้วัด
ตัวอยางกรอบตัวแปร
(Attributes)
(Standard Criteria)
(Indicators)
1. สัมฤทธิผลและการบรรลุ
- ผลตางระหวางเปาหมายกับ
• ผลผลิต
วัตถุประสงคของนโยบาย
วัตถุประสงคที่กําหนดไว
• ผลลัพธ
2. ความเสมอภาคและความเปน
ธรรมในสังคม

•
•
•
•

การเขาถึง
การจัดสรรทรัพยากร
การกระจายผลประโยชน
ความเสมอภาค

• สมรรถนะของหนวยงาน
• ความทัว่ ถึงและเพียงพอ
• ความถี่ในการใหบริการ
ประสิทธิภาพการใหบริการ
4. ความรับผิดชอบชองหนวยงาน • พันธกิจตอสังคม
• ความรับผิดชอบตอสาธารณะ
• การใหหลักประกันความเสีย่ ง
• การยอมรับขอผิดพลาด
5. การสนองตอบความตองการ
• การกําหนดประเด็นปญหา
ของประชาชน
• การรับฟงความคิดเห็น
• มาตรการ/กลยุทธในการแกไข
ปญหา
• ความรวดเร็วในการแกไข
ปญหา

3.ความสามารถและคุณภาพใน
การใหบริการ

5

- ปริมาณและคุณภาพทรัพยากรที่
ไดรับจัดสรรตอคน
- ผลประโยชนที่แตละ
กลุมเปาหมายไดรับในแตละครั้ง
- การไมเลือกปฏิบัติและ/หรือการ
เลือกปฏิบตั ิทเี่ ปนคุณ
- พื้นที่เปาหมายและประชากรกลุม
เปาหมายที่รับบริการ
- จํานวนครั้งในการใหบริการ
- ผลลัพธเทียบกับปจจัยนําเขา
- การจัดลําดับความสําคัญ
- ภารกิจหลักและภารกิจรอง
- การตัดสินใจที่สะทอนความ
รับผิดชอบ
- ระดับการมีสวนรวม
- การปรึกษาหารือ
- การสํารวจความตองการ

6. ความพึงพอใจของประชากร
กลุมเปาหมาย

• ระดับความพึงพอใจ
• การยอมรับ/คัดคาน

7. ผลเสียหายตอสังคม

• ผลกระทบภายนอก (ทางบวก
และทางลบ)
• ตนทุนทางสังคม

- สัดสวนของประชากร
กลุมเปาหมายที่พอใจหรือไมพอใจ
- ความคาดหวัง
- ผลสะทอนกลับ
- ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
- ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
- คาเสียโอกาส
- ความขัดแยงทางสังคม

เกณฑมาตรฐานและตัวชีว้ ัดการประเมินผลโครงการ
การประเมินผลโครงการ จําเปนตองมีเกณฑและตัวชีว้ ัดเพื่อเปนเครื่องมือกําหนดกรอบทิศทางใน
การวิเคราะหและประเมินผลโครงการ ประกอบดวยเกณฑที่สําคัญ 8 เกณฑ ดวยกันคือ
1. เกณฑความกาวหนา (Progress)
เปนการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการดําเนินกิจกรรมกับเปาหมายที่กําหนดตามแผน การ
ประเมินความกาวหนามุงที่จะตอบคําถามวา การดําเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคลองกับวัตถุประสงคที่
กําหนดหรือไม เปนไปตามกรอบเวลาหรือไมและประสบกับปญหาอุปสรรคอะไรบาง ประกอบดวยตัวชีว้ ัด
4 ประการ คือ
(1) ผลผลิตเทียบกับเปาหมายรวมในชวงเวลา เปนการดูสัดสวนของผลผลิต
(Outputs) ของโครงการวาบรรลุเปาหมายมากนอยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนที่สรางได จํานวน
แหลงน้ําขนาดยอยเพื่อการเกษตร สัดสวนปริมาณภารงานการกอสราง เทียบกับเปาหมายรวมใน
ชวงเวลาที่กําหนด
(2) จํานวนกิจกรรมแลวเสร็จ เนื่องจากโครงการประกอบดวยชุดกิจกรรมตาง ๆ
มากมาย จึงจําเปนตองมีตัวชี้วัดความกาวหนา โดยพิจารณาจํานวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมที่
ไดดําเนินการไปแลว ทั้งกิจกรรมหลัก กิจกรรมพื้นฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริม ในชวงระยะเวลา
อาจเปนสัปดาห เดือน ไตรมาส หรือระยะของโครงการ (Phase)
(3) ทรัพยากรที่ใชไปในชวงเวลา เปนตัวชีว้ ัดความกาวหนาของการใชทรัพยากรใน
โครงการ ซึ่งครอบคลุมดานงบประมาณโครงการ ไดแก งบประมาณที่ใชไป งบประมาณที่อยูระหวาง
ผูกพัน เงินงวดและแผนการใชจายงบประมาณโครงการ และอัตราการใชบุคลากรสัมพัทธกับเวลา ในรูป
ของคน – วัน (Man – day) หรือ คน เดือน (Man – month)
(4)ระยะเวลาที่ใชไป เปนตัวชีว้ ัดความกาวหนาเพือ่ ดูวา ไดใชเวลาไปเทาใดแลว และเหลือ
ระยะเวลาอีกเทาใดจึงจะครบกําหนดแลวเสร็จ โดยจะสามารถใชเปนเกณฑประเมินและควบคุมกิจกรรม
ใหบรรลุตามเปาหมายดานเวลา และเพื่อทราบถึงระยะเวลาที่จะตองใชจริงเพื่อใหบรรลุเปาหมายรวม
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2. เกณฑประสิทธิภาพ (Efficiency)
การประเมินประสิทธิภาพเปนการเปรียบเทียบผลลัพธทไี่ ด กับทรัพยากรที่ใชไปในการ
ดําเนินงาน ทรัพยากรที่ใชนอกจากงบประมาณแลว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรทางการ
จัดการและเวลาที่ใชไปในการดําเนินงาน ประกอบดวยตัวชีว้ ัด 4 ประการ คือ
(1) สัดสวนผลผลิตตอคาใชจาย เปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใชทรัพยากรทาง
การเงินของโครงการเพื่อใหไดผลผลิตที่เหมาะสมและคุมคากับการลงทุน ซึ่งจะชวยใหเกิดการใชจาย
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สมประโยชน ลดคาใชจายและประหยัดตนทุนการผลิต
(2) ผลิตภาพตอกําลังคน เปนตัวชีว้ ัดประสิทธิภาพการผลิตตอบุคลากรหรือเจาหนาที่
โครงการ ซึ่งนอกจากจะเปนตัวชีถ้ ึงประสิทธิภาพแลวการดําเนินงานแลว ยังแสดงถึงสมรรถนะและ
ศักยภาพของทรัพยากรบุคคลในการดําเนินโครงการ และจะเปนแนวทางในการปรับขนาดกําลังคนที่
เหมาะสมในการดําเนินกิจกรรม และการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกดวย
(3) ผลิตภาพตอหนวยเวลา เปนตัวชีว้ ัดประสิทธิภาพการผลิตในชวงเวลา อาทิ จํานวน
ครัวเรือนที่ไดรับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรตอเดือน จํานวนนักเรียนที่เขาเรียนตอตาม
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในแตละป จํานวนผูป ระกอบการรายยอยที่ไดรบั การสงเสริมการลงทุน
ในแตละชวงไตรมาส
(4) การประหยัดทรัพยากรการจัดการ เปนตัวชี้วัดความสามารถของโครงการในการ
ประหยัดทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดคาใชจายที่ไมจําเปนในการดําเนินโครงการ
การตัดทอนขัน้ ตอนการปฏิบัติซึ่งสงผลตอการลดคาใชจายของโครงการ การประหยัดคาพลังงานและคา
สาธารณูปการคิดเปนรอยละของคาใชจายรวม
3. เกณฑประสิทธิผล (Effectiveness)
การประเมินประสิทธิผล เปนเกณฑพิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงคเฉพาะดาน โดยดู
จากผลลัพธจากการดําเนินงาน ตลอดจนการเปลีย่ นแปลงของประชากรกลุมเปาหมายตามโครงการ
ประกอบดวยตัวชี้วดั 4 ประการ คือ
(1) ระดับการบรรลุเปาหมาย เปนตัวชี้วัดวาโครงการบรรลุเปาหมายดานใดบางและ
การบรรลุเปาหมายสงผลตอประชากรเปาหมายอยางไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณ
และคุณภาพของประชากรเปาหมาย อาทิ การบรรลุเปาหมายดานเศรษฐกิจ สังคม
(2) ระดับการมีสว นรวม เปนตัวชีว้ ัดความสําเร็จโดยใหความสําคัญกับมิติการมีสวน
รวม โดยสามารถอธิบายความสัมพันธเชิงเหตุผลไดวาการมีสวนรวมของประชาชนสงผลตอระดับ
ความสําเร็จมากนอยเพียงไร และโครงการจะปรับปรุงสงเสริมการมีสวนรวมไดอยางไร ระดับการมีสวน
รวมสามารถวัดจาก จํานวนประชากร ความถี่ระดับและกิจกรรม ซึ่งครอบคลุมการรวมตัดสินใจ วางแผน
และติดตามผล
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(3) ระดับความพึงพอใจ เปนเกณฑวัดระดับการยอมรับ โดยอาจพิจารณาจาก
สัดสวนของประชากรเปาหมายที่พึงพอใจกับบริการของรัฐ สัดสวนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติ
หนาที่ของเจาหนาที่โครงการ ระดับความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ
(4) ความเสี่ยงของโครงการ เปนตัวชี้วดั ประสิทธิผลเพือ่ ดูวาโครงการมีความเสี่ยงใน
การบรรลุเปาหมายดานใดดานหนึ่งหรือเปาหมายรวมของโครงการหรือไม ซึ่งคาความเสี่ยงจะประเมิน
จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอมของโครงการ ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดลอม
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
4. เกณฑผลกระทบ (Impacts)
เปนการพิจารณาผลกระทบโดยรวมตอประชากรกลุมเปาหมาย ชุมชน สังคมและหนวยงาน
ในภาพรวม เปนผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีทั้งที่มุงหวัง (Intended impacts) และผลกระทบที่
ไมไดมุงหวัง (Unintended impacts) ซึ่งอาจเปนผลดานบวกหรือดานลบก็ได ประกอบดวยตัวชีว้ ดั 3
ประการ คือ
(1) คุณภาพชีวิต เปนตัวชี้วดั ผลกระทบตอการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวติ ของ
ประชากรกลุมเปาหมาย อาทิ รายได ความเปนอยู โอกาสทางการศึกษา การมีงานทํา สุขอนามัย
สภาพแวดลอมของครัวเรือนชุมชน โดยสามารถวัดจากสัดสวนครัวเรือนหรือประชากรที่ไดรับบริการจาก
โครงการพัฒนาที่สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตที่ดี หรือมาตรฐานการดํารงชีพ
(2) ทัศนคติและความเขาใจ เปนตัวชี้วดั ผลกระทบโดยมุงเรื่องทัศนคติและความ
เขาใจของประชากรกลุมเปาหมายที่มีตอโครงการ โดยสามารถวัดระดับ (Scale) ทั้งเชิงบวกและลบตอ
ตัวโครงการเอง โดยเฉพาะวัตถุประสงคและมาตรการนโยบายผลประโยชนของโครงการ ความพึงพอใจ
ในการรับบริการ และทัศนคติตอ ผูบริหารและเจาหนาทีโ่ ครงการ
(3) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เปนตัวชี้วัดผลกระทบโดยใหความสําคัญเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย โดยเปรียบเทียบระยะกอนและหลังมีโครงการ อาทิ สัดสวน
ของครัวเรือนที่ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตที่รักษาสิ่งแวดลอม จํานวนเกษตรกรทีท่ ําการเกษตรแบบ
ธรรมชาติมากยิ่งขึ้น การปฏิบัติของใชยวดยานโดยเคารพกฎจราจรมากขึ้น การออกมาใชสทิ ธิเลือกตั้ง
มากขึ้น และลดละพฤติกรรมการซื้อสิทธิขายเสียง การลดพฤติกรรมการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
หนาที่
5. เกณฑความสอดคลอง (Relevance)
เกณฑการประเมินความสอดคลองมุงพิจารณาวาวัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับความ
ตองการหรือสามารถแกไขปญหาตามที่กําหนดไวแตตนหรือไม ซึ่งจําเปนตองมีการประเมินความ
ตองการที่แทจริง ตลอดจนจะตองตอบคําถามดวยวา แนวทางและกลยุทธที่ใชในการดําเนินงาน
สอดคลองกับการแกไขปญหาที่เปนจริงไดหรือไม ประกอบดวยตัวชีว้ ัดที่สําคัญ 3 ประการ คือ
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(1) ประเด็นปญหาหลัก ซึ่งพิจารณาจากจํานวนเรื่องหรือประเด็นปญหาและอุปสรรคที่
เกิดขึ้น ทั้งที่ไดรับการแกไขแลวและที่ยังไมสามารถแกไข รวมถึงการจัดลําดับความสําคัญของปญหา
ตามความเรงดวน ตามความรุนแรงของปญหา
(2) มาตรการหรือกลยุทธในการแกไขปญหา เปนตัวชี้วัดความสอดคลองกับการ
แกไขปญหา ซึ่งเปนมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยสามารถดูไดจากมาตรการที่ผูบริหารโครงการ
นํามาใชตลอดชวงระยะเวลาของการดําเนินโครงการ และความสอดคลองกับปญหาหลัก
(3) ความตองการหรือขอเรียกรองของประชากรกลุมเปาหมาย เปนตัวชี้วัดถึง
ความตองการของผูรับบริการในการแกไขปญหาที่ประสบอยู อาทิ คํารองเรียน ขอรองทุกข ใหแกไข
ปญหาเพือ่ สนองตอบประชากรกลุมเปาหมายตามโครงการที่ไมไดรับผลประโยชนจากการดําเนิน
โครงการ หรือไดรับความเสียหายจากการดําเนินโครงการซึ่งจะเปนตัวชี้ความสอดคลองในการดําเนิน
โครงการและสนองตอบตอความตองการของประชากรเปาหมาย
6. เกณฑความยั่งยืน (Sustainability)
เปนเกณฑการพิจารณาที่สบื เนื่องจากความสอดคลอง โดยพิจารณาระดับความตอเนือ่ งของ
กิจกรรมวาจะสามารถดําเนินตอไปไดโดยไมมีการใชงบประมาณจากภายนอกโครงการ ความสามารถ
ในการเลี้ยงตัวเองได นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพื้นที่แหงใหม
ประกอบดวยตัวชีว้ ัดที่สําคัญ 3 ประการ คือ
(1) ความอยูรอดดานเศรษฐกิจ (Economic viability) เกี่ยวของกับการจัดการ
ทรัพยากรทางการเงินของโครงการ อาทิ จํานวนงบประมาณของโครงการ แผนการใชจายงบประมาณ
ภาระผูกพัน สัดสวนคาใชจายเทียบกับผลผลิตที่ได ปริมาณเงินทุนสํารอง แหลงสนับสนุนงบประมาณ
ปริมาณงบประมาณหรือเงินทุนหมุนเวียน จํานวน และขนาดกองทุนดําเนินโครงการ ซึ่งเปนตัวบงชี้ถึง
ความอยูรอดทางเศรษฐกิจของโครงการ
(2) สมรรถนะดานสถาบัน (Institutional capacity) เปนตัวชีว้ ัดความสามารถของ
หนวยงานในการบริหารโครงการ การพัฒนาองคกรประชาชน การมีสวนรวมของหนวยงานที่เกี่ยวของ
ระดับการมีสวนรวมของประชากรกลุมเปาหมายในกระบวนการตัดสินใจ การวางแผนงานและบริหาร
โครงการ และการปรับปรุงระเบียบวิธีการปฏิบัติท่เี อื้อตอการดําเนินโครงการ
(3) ความเปนไปไดในการขยายผล เปนตัวชี้วัดความยั่งยืนโดยพิจารณาความสามารถ
ในการพึ่งตัวเอง โอกาสและชองทางในการขยายผลการดําเนินโครงการกรณีโครงการประสบผลสําเร็จ
ดวยดี ทั้งการขยายผลตามแนวราบ กลาวคือ การเพิ่มกิจกรรมโครงการ การเพิ่มจํานวนประชากร
เปาหมาย การขยายกําลังผลิตของโครงการเดิมและการขยายผลในแนวดิ่ง ไดแก การขยายพื้นที่โครงการ
การขยายเครือขายโครงการออกไปทั่วภูมิภาค และการยกระดับโครงการเปนระดับชาติ
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7. เกณฑความเปนธรรม (Equity)
เปนเกณฑที่มุงใหเกิดความเปนธรรมในสังคม (Socail equity) โดยพิจารณาถึงผลลัพธและ
ผลกระทบจากการดําเนินโครงการ โดยยึดหลักการวาประชากรกลุมเปาหมายจะไดรับหลักประกันเรื่อง
ความเปนธรรม ความเสมอภาค ความทั่วถึง ในการรับบริการ การจัดสรรคุณคา (Values) และการ
กระจายผลตอบแทนที่เสมอภาคเทาเทียมกัน ประกอบดวยตัวชีว้ ัด 3 ประการ คือ
(1) ความเปนธรรมระหวางกลุมอาชีพ เปนตัวชีว้ ัดความเปนธรรมโดยใหความสําคัญ
ทุกกลุมยอย ในสังคม อาทิ ความเปนธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหลงน้ําแกกลุมเกษตรและกลุมอาชีพ
อื่น การจัดหาตําแหนงใหกับผูวางงานและผูถูกเลิกจาง มาตรการลดผลกระทบทางสังคมปญหาวิกฤติ
เศรษฐกิจทีจ่ ัดใหแกประชากรทุกสาขาอาชีพ
(2) ความเปนธรรมระหวางเพศ เปนตัวชี้วัดที่ใหความสําคัญเรื่องความเปนธรรม
ระหวางเพศ ซึ่งเปนตัวชี้วดั ที่มีความสําคัญมากขึ้นในการประเมินโครงการพัฒนา โดยดูวาการดําเนิน
โครงการใหความเสมอภาคระหวางเพศ หรือมีการเลือกปฏิบัติระหวางเพศ (Gender discrimination)
หรือไม โดยสามารถพิจารณาเรื่องความเทาเทียมในโอกาส บทบาทระหวางหญิง/ชาย การปฏิบัติที่เคารพ
สิทธิ ของสตรี
(3) ความเปนธรรมระหวางชนรุน (Intergenerational equity) เปนตัวชี้วัดที่เนนความ
เปนธรรมระหวางชนรุน ระหวางชนรุนปจจุบันและชนรุนอนาคต (Future generation) ซึ่งอาจเกี่ยวของกับ
การจัดสรรและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหาพลังงาน โครงการพัฒนาขนาดใหญ โครงการที่
อาจกอใหเกิดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม และผลกระทบดานสังคม โดยคํานึงถึงชนรุนอนาคตซึ่งจะเปนผู
ไดรับกระทบจากการตัดสินและการดําเนินโครงการในปจจุบัน
8. เกณฑความเสียหายของโครงการ (Externalities)
เปนเกณฑที่สําคัญในการประเมินโครงการเพื่อเปนหลักประกันวา การดําเนินโครงการจะไม
กอใหเกิดความเสียหายหรือผลกระทบดานลบตอสังคม หรือชุมชน ประกอบดวยตัวชี้วัดที่สําคัญ 3
ประการ คือ
(1) ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม เปนตัวชี้วัดความเสียหายดานสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนผล
จากการดําเนินโครงการ โดยเปนการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับการศึกษาผลกระทบ
ดานสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment – EIA) ในชวงกอนทําโครงการ เพือ่ ใหผูทเี่ กี่ยวของ
ทุกฝายรับผิดชอบและมีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะที่เหมาะสมและเปนธรรมแก
ผูเสียหาย เพื่อเปนหลักประกันความเสี่ยงใหกับสังคม และเปนมาตรฐานทางจริยธรรมของผูอนุมัติและผู
ดําเนินโครงการ
(2) ผลกระทบดานเศรษฐกิจ เปนตัวชี้วัดผลกระทบหรือความเสียหายทางดานเศรฐกิจ
ที่เกิดจากโครงการพัฒนาของรัฐ ในลักษณะของผลกระทบภายนอก (Externalities) ซึ่งสราง
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ภาระใหกับประชาชนและชุมชนโดยรอบที่ตองแบกรับคาใชจายเปนตนทุนทางสังคม (Social costs) ที่
ตองเสียไป อาทิ พื้นที่การเกษตรที่ถูกน้ําทวมเสียหายจากโครงการสรางเขื่อน
(3) ผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรม เปนตัวชี้วดั ความเสียหายที่เกิดจากการ
ดําเนินโครงการและสงผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน อาทิ การดําเนินงานที่กอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลง การสูญเสียโครงสราง แบบแผนและวิถีการดําเนินชีวติ ที่ดี ความเสือ่ มถอยของ
ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ความเชือ่ ความเอื้ออาทร ความรวมมือและความชวยเหลือเกือ้ กูลของชุมชน
ดั้งเดิม
เกณฑและตัวชี้วัดดังกลาวขางตนสามารถใชเปนเครื่องมือในการประเมินผลโครงการ ซึ่ง
ครอบคลุมมิติ ดานเศรษฐกิจ สังคม มิติดานการบริหารจัดการ มิติดานทรัพยากร และมิติดานสิ่งแวดลอม
เกณฑและตัวชี้วัด จะเปนประโยชนในการติดตามและประเมินผลโครงการ ในลักษณะที่เปนพลวัตร ในทุก
ขั้นตอนของกระบวนการโครงการ เพื่อวัดถึงความสําเร็จและความลมเหลวของโครงการพัฒนาดานตาง ๆ
ซึ่งในทางปฏิบัตจิ ําเปนตองนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับลักษณะโครงการ โดยกําหนดและวัดตัวแปร
เฉพาะเพื่อประมวลเปนตัวชีว้ ัดรวม (Composit indicators) ของแตละโครงการตอไป
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