บทที่ 1
บทนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องดาเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 1596 ลงวันที่ 10 เมษายน 2556 เรื่อง แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4830 ลงวันที่ 10 เมษายน 2556 เรื่อง
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อกาหนดทิศให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโดยคานึงถึงการบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ ( Country Strategy)
ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และแนวทางดาเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริม
ความมั่นคงของชาติ
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล และการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปพิเศษมีอานาจหน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ซึ่งนอกจากจะมีอานาจหน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองแล้วยังมีอานาจ
หน้าที่ในการประสานการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกาหนดอีกด้วย
เนื่องจากการวางแผนทั้งในระยะสั้น และระยะยาวเกี่ยวข้องกับการกาหนดนโยบายการปกครองการ
บริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลังและการปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ ที่กฎหมาย
กาหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีความเป็นอิสระในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดาเนิน ตามแผน ความเป็นอิสระนั้นไม่ได้หมายถึงความเป็นอิสระในฐานะเป็น “รัฐอิสระ” แต่เป็นการ
มอบอานาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะบางส่วน และยังต้องอยู่ในการกากับดูแลหรือตรวจสอบ
โดยรัฐบาลและประชาคมอีกด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องตระหนักว่าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับ
ต่างๆ ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนกระทรวง แผนกรม
และรัฐวิสาหกิจต่างๆ ซึ่งเป็นแผนระดับชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัดใน
ระดับจังหวัด ตลอดจนยุทธศาสตร์การพัฒนาอาเภอและแผนพัฒนาอาเภอในระดับอาเภอ ซึ่งในการ
กาหนดยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาระดับจังหวัดและอาเภอนั้น ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ประชาชนจะมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วย
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การวางแผนเป็นการพิจารณาและกาหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายทีป่ รารถนา
เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันและอนาคต (where we are to where we
want to go) เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ฉะนั้น การวางแผนจึงเป็นกระบวนการทาง
สติปัญญา ที่พิจารณากาหนดแนวทางปฏิบัติงาน มีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค์ ความรู้และ
การคาดคะเน อย่างใช้ดุลยพินิจ การวางแผนจึงมีความเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ต่างๆ ในอนาคต
และตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด โดยผ่านกระบวนการคิดก่อนทา จึงกล่าวได้ว่าการวางแผน
คือ ความพยายามที่เป็นระบบ (systematic attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
สาหรับอนาคตเพื่อให้องค์กรหรือเทศบาลฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ปรารถนา
1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 ให้นิยามของ “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา” หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
อาเภอ และแผนชุมชน
ดังนัน้ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา จึงต้องจัดทาเพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยไม่ได้กาหนดห้วงระยะเวลา ขึ้นอยู่กับแนวคิดขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอได้กาหนดให้มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามีห้วงระยะเวลา 5 ปี โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ฉบับเดิม ได้กาหนดห้วงระยะเวลาไว้
ระหว่าง พ.ศ.2557-2561 องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอจะต้องมีการทบทวนและปรับปรุง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25582560) ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฉบับเดิมอาจส่งผลกระทบต่อแผนพัฒนาสามปี ประกอบกับ
ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2555)
และ มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองทาให้มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานแผ่นดินและนโยบายของ
รัฐบาลด้วย
เพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ขององค์การบริหารส่วนตาบล
หนองอียอดาเนินต่อไปได้โดยมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นเครื่องกาหนดทิศทางการพัฒนา ดังนั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอจึงต้องจัดทาและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฉบับปัจจุบัน
เพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาและห้วงระยะเวลาให้ครอบคลุมแผนสามปี
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1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนา
1) เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อปัญหา
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
2) เพื่อเป็นกรอบ แนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบล
หนองอียอ
3) เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ มีแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร และสามารถใช้
แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารงบประมาณ ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด
4) เป็นการเตรียมความพร้อมใน การจัดเตรียมโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ใน
ลักษณะเป็นแนวทางพัฒนาที่พร้อมจะบรรจุในแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบล
หนองอียอ สามารถนาไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ
5) เพื่อให้ทราบถึงลักษณะของแผน วัตถุประสงค์ ขั้นตอนในการดาเนินการและประโยชน์
ของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
6) เพื่อนามาซึ่งการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
7) เพื่อให้ทราบถึงวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ทิศทางการพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอในอนาคต
8) เพื่อให้ทราบถึงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาว่ามียุทธศาสตร์ใดบ้าง เพื่อนามาจัดทาแนว
ทางการพัฒนาให้มีความเชื่อมโยง และสอดคล้องกันระหว่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอาเภอ
แผนพัฒนา
ชุมชน
9) เพื่อให้ทราบถึงแนวทางและกลไกในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงต่อๆไปและ
เป็นการสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมในท้องถิ่น
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ข้อจากัดในการวางแผนและการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
อย่างไรก็ตาม การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น บางครั้งอาจประสบความ
ล้มเหลวก็ได้หรืออาจขาดประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อให้การวางแผนและการจัดทายุทธศาสตร์การ
พัฒนาให้ประสบผลสาเร็จได้มีหลายประการ ดังนี้
1. ขาดข้อมูลที่เชื่อถือได้ ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจาเป็นต้องอาศัยข้อมูล
ต่างๆ ที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงเพื่อนามาพิจารณา กาหนดวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมาย แนวทางการ
พัฒนา และโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่จะดาเนินงาน แต่ถ้าขณะที่มีการวางแผนนั้น กลุ่มที่ทางานได้
ข้อมูลที่เชื่อถือไม่ได้อาจจะทาให้การวางแผนงานเกิดการผิดพลาด ฉะนั้นข้อมูลทั่วไปหรือข้อมูลพื้นฐาน
ที่สาคัญและจาเป็น นับว่าเป็นปัจจัยสาคัญในการกาหนดแผนงาน โครงการ/กิจกรรมเป็นอย่างยิ่ง
2) การจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นกระบวนการมองไปข้างหน้า ถ้าผู้บริหารมี
แนวโน้มที่จะทางานในเชิงรับมากกว่าเชิงรุก จะไม่สามารถทาการวางแผนและจัดทายุทธศาสตร์พัฒนา
ท้องถิ่นที่ดีได้ ผู้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต้องเป็นบุคคลที่มีความคิดริเริ่มและเป็นคนที่มีความ
กระตือรือร้น สามารถมองหามาตรการ การติดตามและการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถิ่น ได้อย่างเหมาะสม เข้าใจ เข้าถึงการดาเนินงานของแผน อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
3) การวางแผนและการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นกระบวนการที่ต้องใช้
เวลาและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย การวางแผนอาจจะทาให้การปฏิบัติการบางกรณีล่าช้าไปได้ แต่ก็เป็น
ความจริงว่าถ้าเราไม่ใช้เวลาในการวางแผนอย่างพอเพียงแล้ว แผนที่กาหนดขึ้นอาจจะเป็นแผนที่ใช้
ไม่ได้ จึงกล่าวได้ว่าการวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการรวบรวมการวิเคราะห์
สารสนเทศและการประเมินทางเลือกต่าง ๆ ดังนั้น ถ้าการจัดการไม่จัดสรรงบประมาณ ค่าใช้จ่าย
อย่างเพียงพอ ในการวางแผนและการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นก็ย่อมใช้เวลาให้
พอเพียง อย่าคิดแต่เพียงว่าเสียเวลา สิ้นเปลืองงบประมาณ และผลของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิ่นที่จะดี และชัดเจนนั้น ก็อาจเป็นไปไม่ได้
4) การดาเนินการภายในองค์การบริหารส่วนตาบลหรือองค์กรที่เข้มงวดเกินไปในเรื่องต่างๆ
จะเป็นอุปสรรคในการนาความคิดริเริ่มและแนวความคิดใหม่ ๆ เข้ามาสู่องค์กร ฉะนั้นผู้วางแผนหรือ
ผู้จัดทาแผนจาเป็นต้องมีการยืดหยุ่นการดาเนินการในบางกรณีบ้าง ซึ่งจะนาผลดีมาสู่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลหรือองค์กร
5) การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นข้อจากัดในการวางแผน บางครั้ง
เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ เป็นผลกระทบอย่างต่อเนื่อง มาจาก
ความผันผวนทางงบประมาณ บุคลากรและการเมือง ฉะนั้น ผู้วางแผนและจัดทาแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิ่นไม่สามารถรับรู้ ยอมรับเรื่องราวต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ก็อาจจะนาไปสู่การต่อต้านจาก
กลุ่มคนและทัศนคติ เช่นนี้จะส่งผลต่อกระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เกิดขึ้นขาด
ประสิทธิภาพ
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6) ประสิทธิภาพในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น อาจมีข้อจากัดมาจากปัจจัย
ภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้เพราะปัจจัยภายนอกบางอย่างยากแก่การทานายและคาดการณ์ เช่น
การเกิดสงคราม ภัยคุกคาม การเมือง การปกครอง การควบคุมของรัฐบาล หรือภัยธรรมชาติต่าง ๆ
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผู้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ไม่สามารถควบคุมได้ อาจทาให้การดาเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ประสบปัญหายุ่งยากได้
หลักการพื้นฐานในการวางแผนและการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วยหลักการพื้นฐาน
4 ประการ คือ
1. การวางแผนและการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น จะต้องสนับสนุนเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ขององค์กร (Contribution to Purpose and Objectives) ในการวางแผน
ผู้วางแผนจะต้องตระหนักถึงความสาคัญว่าเป้าหมายของแผนทุกแผนที่กาหนดขึ้นนั้นจะต้องเกื้อหนุน
และอานวยความสะดวก ให้เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตาบลหรือองค์กรให้
สัมฤทธิ์ผล หลักการนี้เกิดขึ้นจากธรรมชาติขององค์กรต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้น เพื่อให้วัตถุประสงค์ของกลุ่ม
บุคคลที่ร่วมกันในองค์กรบรรลุตามเป้าหมายหรือประสบความสาเร็จได้ด้วยความร่วมมือ ร่วมใจของ
สมาชิกในองค์กร อย่างจริงใจ
2. การวางแผนและการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นขั้นตอนแรกของ
กระบวนการจัดการ (Primacy of Planning) กระบวนการจัดการ ประกอบด้วย การวางแผน
(Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การบริหารงานบุคคล (Staffing) การสั่งการ (Leading)
และการควบคุม (Controlling) การวางแผนเป็นงานเริ่มต้นก่อนขั้นตอนอื่น ทั้งนี้เพราะการวางแผน
จะเป็นตัวสนับสนุนให้งานด้านอื่น ๆ ดาเนินไปด้วยความสอดคล้อง
3. การวางแผนเป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกคน (Pervasiveness of Planning) การวางแผน
เป็นงานของผู้บริหารทุกระดับที่จะต้องทา แล้วแต่ขอบเขตของอานาจหน้าที่ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้การ
วางแผนจึงมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง สาหรับการตัดสินใจของผู้บริหารในทุกระดับ
4. ประสิทธิภาพของแผนงาน (Efficiency of Plans) ในการวางแผนนั้นผู้วางแผนจะต้อง
คานึงถึงประสิทธิภาพของการวางแผน ซึ่งสามารถพิจารณาจากการบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยการลงทุน
อย่างประหยัดและคุ้มค่า เช่น เวลา เงิน เครื่องมือ แรงงาน และการบริหารที่ดีสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่สมาชิกในองค์กร
หลักการพื้นฐาน 4 ประการนี้ นับว่ามีส่วนสาคัญในการปูพื้นฐานของความคิดในด้านการ
วางแผนและการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
อย่างแท้จริง
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1.3 ขั้นตอนในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 หมวด 3 ข้อ 16 การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ดาเนินการตามระเบียบนี้ โดยมี
ขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่ เพื่อนามากาหนดแนวทางการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้นาข้อมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาท้องถิ่น
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูล
นามาวิเคราะห์เพื่อจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อ
เสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น และ
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารฯจึงพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป
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1.4 ประโยชน์ของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การวางแผนและการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ที่ดีย่อมส่งผลให้เกิดประโยชน์ดังต่อไปนี้
1) บรรลุจุดมุ่งหมาย (Attention of Objectives) การวางแผนและการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ทุกครั้งจะมีจุดหมายปลายทาง เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลหรือ
องค์กรบรรลุจุดมุ่งหมายที่กาหนด เป็นงานขั้นแรกของการวางแผน ถ้าจุดมุ่งหมายที่กาหนดมีความ
ชัดเจน จะทาให้การบริหารแผนมีทิศทางมุ่งตรงไปยังจุดมุ่งหมาย ที่กาหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิด
ผลดี
2) ประหยัด (Economical Operation) การจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเป็นการ
ใช้สติปัญญาเพื่อคิดวิธีการให้องค์การบริหารส่วนตาบลสามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่คาดการณ์ไว้
ทาให้เกิดประสิทธิภาพ มีการประสานงานและร่วมกิจกรรม ที่ดาเนินมีความต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความ
เป็นระบบ ทาให้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความคุ้มค่า นับว่าเป็นการลดต้นทุนที่ดี
ก่อให้เกิดการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า
3) ลดความไม่แน่นอน (Reduction of Uncertainty) การจัดทาแผนยุทธศาสตร์พัฒนา
ท้องถิ่นช่วยลดความไม่แน่นอนในอนาคต เพราะการวางแผนยุทธศาสตร์ เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการ
คาดการณ์ล่วงหน้าเหตุการณ์ในอนาคตการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ เป็นผลมาจากการ
วิเคราะห์พื้นฐานของข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้น แล้วทาการคาดคะเน วิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคตและ
หาแนวทางพิจารณาป้องกันเหตุการณ์ไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นไว้แล้ว
4) เป็นเกณฑ์ในการควบคุม (Basis of control) การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถิ่นช่วยให้ผู้บริหารได้กาหนดหน้าที่การควบคุมขึ้น ทั้งนี้ การวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่
แยกกันไม่ออกเป็นกิจกรรรมที่ดาเนินการควบคู่กัน อาศัยซึ่งกันและกัน คือ ถ้าไม่มีการวางแผนก็ไม่
สามารถมีการควบคุม กล่าวได้ว่าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สามารถกาหนดจุดมุ่งหมายและ
มาตรฐานการปฏิบัติงานในหน้าที่การควบคุม
5) ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์
(Encourages innovation and
Creativity) การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นพื้นฐานในด้านการตัดสินใจ และเป็นสิ่ง
ที่ช่วยให้เกิดแนวความคิดใหม่ ๆ (นวัตกรรม) และความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้ เนื่องจากขณะที่ฝ่าย
บริหารจัดการ มีการวางแผนกัน เป็นการระดมความรู้ สติปัญญาของคณะผู้ทางาน ให้เกิดความคิด
ใหม่ ๆ และความคิดสร้างสรรค์ นามาใช้ประโยชน์ และยังเป็นการสร้างทัศนคติการมองอนาคต
ระหว่างคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงาน ในการร่วมพัฒนาท้องถิ่น
6) พัฒนาแรงจูงใจ (Improves Motivation) การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ที่ดีจะเป็นการ
บ่งชี้ให้เห็นถึงความร่วมแรง ร่วมใจในการทางานของคณะผู้บริหาร และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้
เกิดขึ้นการพัฒนาแรงจูงใจเป็นเครื่องมือที่ดีสาหรับผู้บริหารในอนาคต
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