
บทท่ี 1 

บทน า 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 1596 ลงวันที่ 10 เมษายน 2556 เรื่อง 
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4830 ลงวันที่ 
10 เมษายน 2556 เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2558-2560) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ เพ่ือก าหนดทิศทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และ
แผนพัฒนาสามปีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโดยค านึงถึงการบูรณาการยุทธศาสตร์
ประเทศ (Country Strategy) ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และแนวทางด าเนินการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงของชาติ 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล และการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปพิเศษมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  และองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ซึ่งนอกจากจะมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองแล้วยังมี
อ านาจหน้าที่ในการประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนดอีกด้วย
เนื่องจากการวางแผนทั้งในระยะสั้น และระยะยาวเกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายการปกครองการ
บริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลังและการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ ที่กฎหมาย 
ก าหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีความเป็นอิสระในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนิน ตามแผน ความเป็นอิสระนั้นไม่ได้หมายถึงความเป็นอิสระในฐานะเป็น “รัฐอิสระ” แต่เป็นการ
มอบอ านาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะบางส่วน และยังต้องอยู่ในการก ากับดูแลหรือตรวจสอบ
โดยรัฐบาลและประชาคมอีกด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องตระหนักว่าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับ
ต่างๆ ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนกระทรวง แผนกรม 
และรัฐวิสาหกิจต่างๆ ซึ่งเป็นแผนระดับชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัดใน
ระดับจังหวัด ตลอดจนยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอและแผนพัฒนาอ าเภอในระดับอ าเภอ ซึ่งในการ
ก าหนดยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาระดับจังหวัดและอ าเภอนั้น ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ประชาคมจะมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วย 
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การวางแผนเป็นการพิจารณาและก าหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันและอนาคต (where we are to where we 
want to go)   เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ฉะนั้น การวางแผนจึงเป็นกระบวนการทาง
สติปัญญา ที่พิจารณาก าหนดแนวทางปฏิบัติงาน มีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค์ ความรู้และ
การคาดคะเน อย่างใช้ดุลยพินิจ การวางแผนจึงมีความเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ต่างๆ ในอนาคต
และตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด โดยผ่านกระบวนการคิดก่อนท า จึงกล่าวได้ว่าการวางแผน
คือ ความพยายามที่เป็นระบบ (systematic attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
ส าหรับอนาคตเพ่ือให้องคก์รหรือเทศบาลฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ปรารถนา 

1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 ให้นิยามของ “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา” หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดย
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด อ าเภอ และแผนชุมชน/หมู่บ้าน 

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนา 
1) เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อปัญหา 

ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
2) เพ่ือเป็นกรอบ แนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบล 

วังบาล 
3) เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล มีแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร  และสามารถใช้

แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารงบประมาณ ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด 

4) เป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ใน
ลักษณะเป็นแนวทางพัฒนาที่พร้อมจะบรรจุในแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบล 
วังบาล สามารถน าไปปฏิบัติได้ทันทีเม่ือได้รับงบประมาณ       

5) เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะของแผน วัตถุประสงค์ ขั้นตอนในการด าเนินการและประโยชน์
ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

6) เพ่ือน ามาซึ่งการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล 
7) เพ่ือให้ทราบถึงวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ทิศทางการพัฒนาของ

องค์การบริหารส่วนต าบลวังบาลในอนาคต  
8) เพ่ือให้ทราบถึงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาว่ามียุทธศาสตร์ใดบ้าง เพ่ือน ามาจัดท าแนว

ทางการพัฒนาให้มีความเชื่อมโยง และสอดคล้องกันระหว่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนา
ชุมชน    
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            9) เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางและกลไกในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงต่อๆไปและ
เป็นการสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมในท้องถิ่น 
 
ข้อจ ากัดในการวางแผนและการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

อย่างไรก็ตาม การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น บางครั้งอาจประสบความ
ล้มเหลวก็ได้หรืออาจขาดประสิทธิภาพ ดังนั้น เพ่ือให้การวางแผนและการจัดท ายุทธศาสตร์การ
พัฒนาให้ประสบผลส าเร็จได้มีหลายประการ ดังนี้ 

1.  ขาดข้อมูลที่เชื่อถือได้ ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจ าเป็นต้องอาศัยข้อมูล 
ต่างๆ ที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงเพ่ือน ามาพิจารณา ก าหนดวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมาย แนวทางการ
พัฒนา และโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่จะด าเนินงาน แต่ถ้าขณะที่มีการวางแผนนั้น กลุ่มที่ท างานได้
ข้อมูลที่เชื่อถือไม่ได้อาจจะท าให้การวางแผนงานเกิดการผิดพลาด ฉะนั้นข้อมูลทั่วไปหรือข้อมูลพ้ืนฐาน
ที่ส าคัญและจ าเป็น นับว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดแผนงาน โครงการ/กิจกรรมเป็นอย่างยิ่ง 

2)  การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นกระบวนการมองไปข้างหน้า ถ้าผู้บริหารมี
แนวโน้มที่จะท างานในเชิงรับมากกว่าเชิงรุก จะไม่สามารถท าการวางแผนและจัดท ายุทธศาสตร์พัฒนา
ท้องถิ่นที่ดีได้ ผู้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต้องเป็นบุคคลที่มีความคิดริเริ่มและเป็นคนที่มีความ
กระตือรือร้น สามารถมองหามาตรการ การติดตามและการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถิ่น ได้อย่างเหมาะสม เข้าใจ เข้าถึงการด าเนินงานของแผน อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด  
 3)  การวางแผนและการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นกระบวนการที่ต้องใช้
เวลาและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย การวางแผนอาจจะท าให้การปฏิบัติการบางกรณีล่าช้าไปได้ แต่ก็เป็น
ความจริงว่าถ้าเราไม่ใช้เวลาในการวางแผนอย่างพอเพียงแล้ว  แผนที่ก าหนดขึ้นอาจจะเป็นแผนที่ใช้
ไม่ได้ จึงกล่าวได้ว่าการวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการรวบรวมการวิเคราะห์  
สารสนเทศและการประเมินทางเลือกต่าง ๆ ดังนั้น ถ้าการจัดการไม่จัดสรรงบประมาณ ค่าใช้จ่าย
อย่างเพียงพอ ในการวางแผนและการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นก็ย่อมใช้เวลาให้
พอเพียง อย่าคิดแต่เพียงว่าเสียเวลา สิ้นเปลืองงบประมาณ และผลของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิ่นที่จะดี และชัดเจนนั้น ก็อาจเป็นไปไม่ได้ 
 4)  การด าเนินการภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหรือองค์การที่เข้มงวดเกินไปในเรื่อง
ต่างๆ จะเป็นอุปสรรคในการน าความคิดริเริ่มและแนวความคิดใหม่ ๆ เข้ามาสู่องค์การ ฉะนั้นผู้
วางแผนหรือผู้จัดท าแผนจ าเป็นต้องมีการยืดหยุ่นการด าเนินการในบางกรณีบ้าง ซึ่งจะน าผลดีมาสู่
องค์การบริหารส่วนต าบลหรือองค์การ 
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 5)  การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นข้อจ ากัดในการวางแผน  บางครั้ง
เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล เป็นผลกระทบอย่างต่อเนื่อง มาจาก
ความผันผวนทางงบประมาณ บุคลากรและการเมือง ฉะนั้น ผู้วางแผนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิ่นไม่สามารถรับรู้ ยอมรับเรื่องราวต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ก็อาจจะน าไปสู่การต่อต้านจาก
กลุ่มคนและทัศนคติ เช่นนี้จะส่งผลต่อกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เกิดขึ้นขาด
ประสิทธิภาพ 
 6)  ประสิทธิภาพในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น อาจมีข้อจ ากัดมาจากปัจจัย 
ภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้เพราะปัจจัยภายนอกบางอย่างยากแก่การท านายและคาดการณ์ เช่น 
การเกิดสงคราม ภัยคุกคาม การเมือง การปกครอง การควบคุมของรัฐบาล หรือภัยธรรมชาติต่าง ๆ 
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผู้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ไม่สามารถควบคุมได้ อาจท าให้การด าเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ประสบปัญหายุ่งยากได้ 
 
หลักการพื้นฐานในการวางแผนและการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  
 ประกอบด้วยหลักการพื้นฐาน 4 ประการ คือ 

1.  การวางแผนและการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น จะต้องสนับสนุนเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ขององค์การ (Contribution to Purpose and Objectives) ในการวางแผน  
ผู้วางแผนจะต้องตระหนักถึงความส าคัญว่าเป้าหมายของแผนทุกแผนที่ก าหนดขึ้นนั้นจะต้องเกื้อหนุน
และอ านวยความสะดวก ให้เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหรือองค์การให้
สัมฤทธิ์ผล หลักการนี้เกิดขึ้นจากธรรมชาติขององค์กรต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้น เพ่ือให้วัตถุประสงค์ของกลุ่ม
บุคคลที่ร่วมกันในองค์กรบรรลุตามเป้าหมายหรือประสบความส าเร็จได้ด้วยความร่วมมือ ร่วมใจของ
สมาชิกในองค์กร อย่างจริงใจ 

2. การวางแผนและการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นขั้นตอนแรกของ
กระบวนการจัดการ (Primacy of Planning) กระบวนการจัดการ ประกอบด้วย การวางแผน 
(Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การบริหารงานบุคคล (Staffing) การสั่งการ (Leading) 
และการควบคุม (Controlling) การวางแผนเป็นงานเริ่มต้นก่อนขั้นตอนอ่ืน ทั้งนี้เพราะการวางแผน
จะเป็นตัวสนับสนุนให้งานด้านอ่ืน ๆ ด าเนินไปด้วยความสอดคล้อง 

3. การวางแผนเป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกคน (Pervasiveness of Planning) การวางแผน
เป็นงานของผู้บริหารทุกระดับที่จะต้องท า แล้วแต่ขอบเขตของอ านาจหน้าที่ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้การ
วางแผนจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ส าหรับการตัดสินใจของผู้บริหารในทุกระดับ 

4. ประสิทธิภาพของแผนงาน (Efficiency of Plans) ในการวางแผนนั้นผู้วางแผนจะต้อง
ค านึงถึงประสิทธิภาพของการวางแผน ซึ่งสามารถพิจารณาจากการบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยการลงทุน
อย่างประหยัดและคุ้มค่า เช่น เวลา เงิน เครื่องมือ แรงงาน และการบริหารที่ดีสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่สมาชิกในองค์กร 

หลักการพ้ืนฐาน 4 ประการนี้ นับว่ามีส่วนส าคัญในการปูพ้ืนฐานของความคิดในด้านการ
วางแผนและการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลวังบาลให้ประสบ
ความเจริญก้าวหน้า อย่างแท้จริง 
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1.3 ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 หมวด 3 ข้อ 16 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดย
มีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนที่  เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการ
พัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ  และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาท้องถิน่ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูล 
น ามาวิเคราะห์เพ่ือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือ
เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

(3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น และ
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารฯจึงพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป 
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1.4  ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
       การวางแผนและการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่ดีย่อมส่งผลให้เกิดประโยชน์ดังต่อไปนี้ 

1) บรรลุจุดมุ่งหมาย (Attention of Objectives) การวางแผนและการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ทุกครั้งจะมีจุดหมายปลายทาง เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหรือ
องค์การบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนด เป็นงานขั้นแรกของการวางแผน  ถ้าจุดมุ่งหมายที่ก าหนดมีความ
ชัดเจน จะท าให้การบริหารแผนมีทิศทางมุ่งตรงไปยังจุดมุ่งหมาย ที่ก าหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิด
ผลดี 

2) ประหยัด (Economical Operation) การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเป็นการ
ใช้สติปัญญาเพ่ือคิดวิธีการให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่คาดการณ์ไว้ 
ท าให้เกิดประสิทธิภาพ  มีการประสานงานและร่วมกิจกรรม ที่ด าเนินมีความต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความ
เป็นระบบ ท าให้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความคุ้มค่า นับว่าเป็นการลดต้นทุนที่ดี 
ก่อให้เกิดการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 

3) ลดความไม่แน่นอน (Reduction of Uncertainty) การจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนา
ท้องถิ่นช่วยลดความไม่แน่นอนในอนาคต เพราะการวางแผนยุทธศาสตร์ เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการ
คาดการณล์่วงหน้าเหตุการณ์ในอนาคตการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ เป็นผลมาจากการ
วิเคราะห์พื้นฐานของข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้น แล้วท าการคาดคะเน วิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคตและ
หาแนวทางพิจารณาป้องกันเหตุการณ์ไม่แน่นอนที่จะเกดิขึ้นไว้แล้ว 

4) เป็นเกณฑ์ในการควบคุม (Basis of control) การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถิ่นช่วยให้ผู้บริหารได้ก าหนดหน้าที่การควบคุมขึ้น ทั้งนี้ การวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่
แยกกันไม่ออกเป็นกิจกรรรมที่ด าเนินการควบคู่กัน อาศัยซึ่งกันและกัน คือ ถ้าไม่มีการวางแผนก็ไม่
สามารถมีการควบคุม กล่าวได้ว่าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สามารถก าหนดจุดมุ่งหมายและ
มาตรฐานการปฏิบัติงานในหน้าที่การควบคุม 

5) ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (Encourages innovation and 
Creativity) การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นพ้ืนฐานในด้านการตัดสินใจ และเป็นสิ่ง
ที่ช่วยให้เกิดแนวความคิดใหม่ ๆ (นวัตกรรม) และความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้ เนื่องจากขณะที่ฝ่าย
บริหารจัดการ มีการวางแผนกัน เป็นการระดมความรู้ สติปัญญาของคณะผู้ท างาน ให้เกิดความคิด
ใหม่ ๆ และความคิดสร้างสรรค์ น ามาใช้ประโยชน์ และยังเป็นการสร้างทัศนคติการมองอนาคต
ระหว่างคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงาน ในการร่วมพัฒนาท้องถิ่น 

6) พัฒนาแรงจูงใจ (Improves Motivation) การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่ดีจะเป็นการ 
บ่งชี้ให้เห็นถึงความร่วมแรง ร่วมใจในการท างานของคณะผู้บริหาร และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้
เกิดข้ึนการพัฒนาแรงจูงใจเป็นเครื่องมือที่ดีส าหรับผู้บริหารในอนาคต 

7) พัฒนาการแข่งขัน (Improves Competitive Strength) การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ ท าให้องค์กรมีการแข่งขันกันมากกว่าองค์กรที่ไม่มีการวางแผนหรือมี
การวางแผน ที่ขาดประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะการวางแผนจะเก่ียวข้องกับการขยายขอบข่ายการท างาน 
เปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน ปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
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8) ท าให้เกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordination) การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิ่นได้สร้างความมั่นใจในเรื่องเอกภาพที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร ท าให้โครงการ/
กิจกรรมต่างๆ ที่จัดวางไว้ มุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกันขององค์กร  
 

-------------------------------------------------------------- 
 
 




