
การวางแผนพัฒนาทองถิ่น

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กระทรวงมหาดไทย



ความหมายของการวางแผน

กระบวนการในการบริหารงานใหสําเร็จลุลวง 
ตามวัตถุประสงคและนโยบายที่กําหนดไว 
โดยใชปจจัยตางๆ ไดแก คน เงิน วัสดุ
อุปกรณ เวลาและการจัดการ มาประสาน
สัมพันธกันอยางมีระบบเพ่ือใหการดําเนินการ
ตามแผนเปนไปโดยเรียบรอยสมบูรณ และมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด                                                                



การวางแผนเปนกิจกรรมขั้นแรก
ของการบริหารงาน ซึ่งถือเปน
กิจกรรมท่ีสําคัญท่ีทําใหการ
ทํางานบรรลุเปาหมายขององคกร





กลยุทธในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

ใชหลักการบริหารงานยุคใหม
ดําเนินการในรูปไตรภาค ีพหุภาคี
ยึดแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุล
มีการบูรณาการโครงการพัฒนา
ใหความสําคัญกับการพัฒนาคน



INPUT OUTPUTPROCESS
*แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมฯ
*แผนการบริหารราชการ
แผนดิน
*แผนปฏิบัติราชการ 4 ป   
จังหวัด
*กรอบยุทธศาสตรการพัฒนา 
อปท.
* ภารกิจถายโอน
*นโยบายผูบริหาร
*อํานาจหนาท่ีทองถ่ิน
*แผนชุมชน

*กระบวนการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร/แผนพัฒนาสามป
*กระบวนการประสานแผน
ยุทธศาสตร/แผนพัฒนาสามป

*แผนยุทธศาสตร
*แผนพัฒนาสามป
*งบประมาณรายจายประจําป



เศรษฐกิจพอเพียง

เปนปรัชญาช้ีถึงแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติ
ตนของประชาชนทุกระดับ ตั้งแตครอบครัว 
ชุมชน ถึงระดับรัฐ ทั้งการพัฒนาและการบริหาร 
ใหดําเนินไปในทางสายกลาง เพื่อใหทันตอ   
โลกยุคโลกาภิวัฒน



เศรษฐกิจพอเพียง

ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ  ความมี
เหตุผล รวมถึงความจําเปนท่ีจะตองมีระบบภูมิคุมกันใน
ตัวท่ีดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใด ๆ ท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงท้ังภายนอกและภายใน ท้ังนี้ ตองอาศัยความ
รอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางย่ิง



เศรษฐกิจพอเพียง

ในการนําวิชาการตาง ๆ มาใชในการวางแผนและการ
ดําเนินการทุกข้ันตอน และขณะเดียวกันตองเสริมจิตใจ
ของคนชาติใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต 
และใหมีความรอบรูท่ีเหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความ
เพียร มีสติ ปญญา และความรอบคอบ



เศรษฐกิจพอเพียง
เปรียบเสมือนเสาเข็ม

เศรษฐกิจพอเพียง เปนเสมือนรากฐานของชีวิต 
รากฐานความมั่นคงของแผนดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มท่ีตอก
รองรับบานเรือนตัวอาคารไวนั่นเอง สิ่งกอสรางจะมั่นคงได 
ก็อยูท่ีเสาเข็ม แตคนสวนมากมองไมเห็นเสาเข็ม และลืม
เสาเข็มเสียดวยซ้ําไป



ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยู
และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและ
บริหารประเทศใหดําเนินไปใน ทางสายกลาง       โดยเฉพาะ
การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน



หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ความพอประมาณความพอประมาณ  หมายถึงหมายถึง  ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมากความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมาก

เกินไปเกินไป  โดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่นโดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น  เชนเชน  การผลิตและการการผลิตและการ
บริโภคที่อยูในระดับพอประมาณบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ

 ความมีเหตุผลความมีเหตุผล  หมายถึงหมายถึง  การตัดสินใจเก่ียวกับระดับของความการตัดสินใจเก่ียวกับระดับของความ
พอเพียงนั้นพอเพียงนั้น  จะตองเปนไปอยางมีเหตุผลจะตองเปนไปอยางมีเหตุผล  โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยโดยพิจารณาจากเหตุปจจัย
ที่เก่ียวของที่เก่ียวของ  ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดข้ึนจากการกระทําตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดข้ึนจากการกระทํา
นั้นๆอยางรอบคอบนั้นๆอยางรอบคอบ

 การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัวการมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว  หมายถึงหมายถึง  การเตรียมตัวใหพรอมรับการเตรียมตัวใหพรอมรับ
ผลกระทบและการเปล่ียนแปลงดานตางๆผลกระทบและการเปล่ียนแปลงดานตางๆ  ที่คาดวาจะเกิดข้ึนในที่คาดวาจะเกิดข้ึนใน
อนาคตทั้งใกลและไกลอนาคตทั้งใกลและไกล



เงื่อนไขของเศรษฐกิจพอเพียงเงื่อนไขของเศรษฐกิจพอเพียง

• เงื่อนไขหลักวิชา
• เงื่อนไขคุณธรรม
• เงื่อนไขการดําเนินชีวิต

เศรษฐกิจพอเพียง คืออะไร

ทั้งนี้จะตองอาศัยความรอบรู ความ
รอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการ
นําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและ
ดําเนินการทุกขั้นตอน

ขณะเดียวกันจะตองเสริมสราง
พ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ
เจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจใน
ทุกระดับ ใหมีสํานึกในคุณธรรมความซ่ือสัตย
สุจริต

ใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนิน
ชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา
 และความรอบคอบ



ผลประโยชนของเศรษฐกิจพอเพียงผลประโยชนของเศรษฐกิจพอเพียง

• ความสมดุล
• เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม

เศรษฐกิจพอเพียง คืออะไร

เพ่ือใหสมดุลและพรอม
ตอการรองรับการเปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็วและกวางขวาง
ท้ังดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม

และวัฒนธรรมจากโลก
ภายนอกไดเปนอยางดี



ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน
ในตัวที่ดี

ทางสายกลาง

พอประมาณ

เง่ือนไขความรู 
(รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง)

กาวหนาอยางสมดุล/มั่นคง/ย่ังยืน
ชีวิต/เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดลอม

นําไปสู

เง่ือนไขคุณธรรม
(ซื่อสัตยสุจริต สติปญญา ขยันอดทน แบงปน)



ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวคิด

หลักการ

เงื่อนไข

เปา  
ประสงค

ทางสายกลาง
แนวทางการดํารงอยู การปฏิบัติตน ในทุกระดับ

ครอบครัว  ชุมชน  รัฐ  - ในการพัฒนา บริหารประเทศ

พอประมาณ
มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน

ความรอบรู คุณธรรม ความเพียร
ความรูในตัวคน ในหลักวิชา 

รอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย สุจริต อดทน ขยันหมั่นเพียร มีสติ

สังคมอยูดีมีสุข
“สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน”

เศรษฐกิจพอเพียง คืออะไร



“...คนเราถาพอในความตองการ 
ก็มีความโลภนอย

เม่ือมีความโลภนอย ก็เบียดเบียนคนอ่ืนนอย.
ถาทุกประเทศมีความคิด-อันน้ีไมใชเศรษฐกิจ-

มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง
หมายความวา พอประมาณ ไมสุดโตง
ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข...”

(๔ ธันวาคม ๒๕๔๑)

เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร



แผน
พัฒ

นาเศ
รษฐ

กิจแ
ละสัง

คม

แหง
ชาต

 ิฉบับ
ที่ 10

www.nesdb.go.th



วิสัยทัศนประเทศไทยวิสัยทัศนประเทศไทย  มุงพัฒนาสูมุงพัฒนาสู

“ สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน  คนไทยมีคุณธรรม          
ความรอบรู   รู เท าทัน โลก  ครอบครั วอบอุน           

ชุมชนเขมแข็ง  สังคมสันติสุข  เศรษฐกิจมี คุณภาพ 
เสถียรภาพ และเปนธรรม สิ่งแวดลอมมีคุณภาพและ
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน อยูภายใตระบบการบริหาร
จัดการที่มธีรรมาภบิาล    ดํารงไวซ่ึงระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรง    เปนประมุข  และอยูใน
ประชาคมโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี



1.
พัฒนาคุณภาพคน

และสังคมไทย

1.
พัฒนาคุณภาพคน

และสังคมไทย

5
 เสริมสราง

ธรรมาภิบาลใน
 การบริหารจัดการ

ประเทศ

55
 เสริมสราง

ธรรมาภิบาลใน
 การบริหารจัดการ

ประเทศ

4 
การพัฒนาบนฐาน
ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ

4 4 
การพัฒนาบนฐาน
ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ
3 

 ปรับโครงสราง
เศรษฐกิจให

สมดุลและแขงขัน
ได

3 3 
 ปรับโครงสราง

เศรษฐกิจให
สมดุลและแขงขัน

ได

2

เสริมสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชนและสังคม

22

เสริมสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชนและสังคม

สังคมเปนสุข
พอเพียง เปนธรรม

และเปนไทย



เปาหมายในระยะแผนฯเปาหมายในระยะแผนฯ1010

เพิ่มปการศึกษาเฉลี่ยเปน 10 ป
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักของทุกระดับ    
สูงกวารอยละ 55
พัฒนาแรงงานระดับกลาง 60%ของกําลัง  
แรงงานรวม
สัดสวนนักวิจัยตอประชากร 10:10,000 คน
อายุเฉลี่ยคนไทย 80 ป

พัฒนาคนและสังคมไทย



เปาหมายในระยะแผนฯเปาหมายในระยะแผนฯ1010

ลดอัตราการเจ็บปวยดวยโรคปองกันได 5 อันดับแรก  
(หัวใจ / ความดัน / เบาหวาน / หลอดเลือดสมอง 
/มะเร็ง)
ลดคดีอาชญากรรม 10%
ผูอยูในเศรษฐกิจนอกระบบไดรับการคุมครองทาง
สังคมอยางทั่วถึง

พัฒนาคนและสังคมไทย



ยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทย                            
สูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรูสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู

๑. การพัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรู          
เกิดภูมิคุมกัน

๒. การเสริมสรางสุขภาวะคนไทยใหมีสุขภาพ
แข็งแรงทั้งกายและใจ และอยูในสภาวะแวดลอม
ที่นาอยู

๓. การเสริมสรางคนไทยใหอยูรวมกันในสังคมได
อยางสันติสุข



เปาหมายในระยะแผนฯเปาหมายในระยะแผนฯ1010

ทุกชุมชนมีแผนชุมชนแบบมีสวนรวม
อปท.นําแผนชุมชนไปใชประกอบการจัดสรรงบประมาณ
ลดคดีอาชญากรรม ยาเสพติด
ขยายโอกาสการเขาถึงแหลงทุน
การมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ลดสัดสวนคนจนลงเหลือ 4%ภายในป 2554

พัฒนาชุมชน / แกไขปญหาความยากจน



ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม
เปนรากฐานที่มั่นคงของประเทศ

๑. การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเขมแข็ง
๒. การสรางความม่ันคงของเศรษฐกิจชุมชน
๓. การเสริมสรางศักยภาพของชุมนในการอยู

รวมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางสันติและเกื้อกูล



เปาหมายในระยะแผนฯเปาหมายในระยะแผนฯ1010

ภาคเศรษฐกิจในประเทศ/การคาระหวางประเทศ        
เพิ่มขึ้น 75%

สัดสวนภาคการผลิตเกษตรและอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น         
เปนรอยละ 15

 อัตราเงินเฟอไมเกิน 3.0-3.5% ตอป
หนี้สาธารณะ / GDP ไมเกิน 50%
ความยืดหยุนการใชพลังงานไมเกิน 1:1
สัดสวนกลุมรายไดสูง /รายไดนอย ไมเกิน 10 เทา
ผลผลิต SME/GDP เปน 40%ในป 2554

ปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน



ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
ใหสมดุลและยั่งยืน

๑. การปรับโครงสรางการผลิตเพ่ือเพ่ิมผลผลิต
และคุณคาของสินคาและบริการ

๒. การสรางภูมิคุมกันของระบบเศรษฐกิจ
๓. การสนับสนุนใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรม 

และการกระจายผลประโยชนจาการพัฒนา
อยางเปนธรรม



เปาหมายในระยะแผนฯเปาหมายในระยะแผนฯ1010

พื้นที่ปาไมไมนอยกวา 33% เปนปาอนุรักษ 18%
พื้นที่เกษตรในเขตชลประทานไมนอยกวา 31 ลานไร
 คุณภาพแหลงน้ําอยูในเกณฑพอใชไมนอยกวา 85%
 คุณภาพอากาศอยูในเกณฑมาตรฐาน
ควบคุมอัตราการผลิตขยะในเขตเมือง 1 กก./คน/วัน
 จัดการของเสียอันตรายจากชุมชนอุตสาหกรรมไดรับการ
จัดการอยางถูกตอง  80%

มีระบบขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ

สรางความม่ันคงของฐานทรัพยากร



ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทาง
ชีวภาพและสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรและ

สิ่งแวดลอม

๑. การรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของ       
ระบบนิเวศ

๒. การสรางสภาพแวดลอมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพ    
ชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน

๓. การพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพและ    
ภูมิปญญาทองถิ่น



เปาหมายในระยะแผนฯเปาหมายในระยะแผนฯ1010

คะแนนภาพลักษณความโปรงใส 5.0 ในป 2554
ลดกําลังคนภาคราชการสวนกลาง 10% ในป 2554
ธรรมาภบิาลภาคธุรกิจเอกชนเพิ่มขึ้น
ทองถิ่นมีขีดความสามารถในการจัดเก็บรายไดและ มีอิสระ
ในการพึ่งตนเองมากขึ้น

ภาคประชาชนเขมแข็ง รูสิทธิ หนาที ่และมีสวนรวม
พัฒนาองคความรูเกี่ยวกับประชาธิปไตยและธรรมาภบิาล

ธรรมาภิบาล



ยุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภบิาลใน
การบริหารจัดการประเทศสูความยั่งยืน

๑.การเสริมสรางและพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยและ
ธรรมาภบิาลใหเปนสวนหนึ่งของวิ๔การดําเนินชีวิตใน
สังคมไทย

๒.เสริมสรางความเขมแข็งของภาคประชาชนใหสามารถ
เขารวมในการบริหารจัดการประเทศ

๓.สรางภาคราชการที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภบิาล 
เนนการบริการแทนการกํากับควบคุม และทํางาน
รวมกับหุนสวนการพัฒนา 



ยุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภบิาลใน
การบริหารจัดการประเทศสูความยั่งยืน

๔. การกระอํานาจการบริหารจัดการประเทศสูภูมิภาค 
ทองถิ่น และชุมชนอยางตอเนื่อง

๕.สงเสริมภาคธุรกิจเอกชนใหเกิดความเขมแข็ง สุจริต
และมีธรรมาภบิาล



ยุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภบิาลใน
การบริหารจัดการประเทศสูความยั่งยืน

๖.การปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบ และข้ันตอน 
กระบวนการเก่ียวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อ
สรางความสมดุลในการจัดสรรประโยชนจากการพัฒนา 

๗.การรักษาและเสริมสรางความ่ันคงเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการประเทศสูดุลยภาพและความยั่งยืน 



การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อการแปลงแผนสูการปฏิบัติ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ หนา 7

2 3 4
5 ยุทธศาสตรการพัฒนา

สังคมอยูเย็นเปนสุข
รวมกัน

เปนปรัชญานําทาง

สราง
ธรรมา
ภบิาล

สรางระบบ
แขงขันให
เปนธรรม

สรางโอกาส
การเรียนรูคู
คุณธรรม

ปรับปรุง
โครงสราง
การผลิต

7 วัตถุประสงคหลัก
เพิ่ม

ศักยภาพ
ชุมชน/
เครือขาย

สราง
ภูมิคุมกัน

สรางความ
อุดม

สมบูรณ

51พัฒนา
คุณภาพคน
และสังคม

สรางความ 
เขมแข็ง 
ชุมชน

ปรับ 
โครงสราง 
เศรษฐกิจ

ความ 
หลากหลาย 
ทางชีวภาพ

ธรรมาภิบาล

สรุปราง
แผนฯ10



นโยบายคณะรัฐมนตรี

นโยบายปฏิรูปการเมืองการ
ปกครอง การบริหาร
นโยบายเศรษฐกิจ
นโยบายสังคม
นโยบายการตางประเทศ
นโยบายการรักษาความม่ันคง



นโยบายรัฐบาล

1.  นโยบายการปฏิรูปการเมือง  การปกครอง  และการบริหาร 

1.1 สนับสนุนการจัดทํารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับถาวร

1.2  เสริมสรางมาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ

1.3  จัดทําแผนแมบทพัฒนาการเมืองที่เสริมสรางระบบคุณธรรม จริยธรรมทาง
การเมือง

1.4  จัดทําแผนแมบทการใชทรัพยากรสื่อสารของชาต ิ การใชเคร่ืองมือสื่อสาร
ของรัฐ

1.5  สงเสริมเสรีภาพในการปฏิบัติหนาที่สื่อสารมวลชน

1.6  สงเสริมบทบาทขององคกรภาคเอกชนและภาคประชาชน   

1.7  มุงเนนการบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดองคกรภาครัฐ

1.8  สนับสนุนการกระจายอํานาจอยางตอเน่ือง



นโยบายรัฐบาล

2.  นโยบายเศรษฐกิจ 

2.1 ภาคเศรษฐกิจฐานราก : การเกษตรกรรม   ผลิตภัณฑชุมชนและ
ทองถิ่น  แรงงาน  การขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ภาคเศรษฐกิจฐานราก

2.2 ภาคเศรษฐกิจระบบตลาด : การพัฒนาอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม การสงออก  การทองเที่ยว พลังงาน  โครงสรางพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจ  โครงสรางพื้นฐานทางปญญา  การจัดการดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจระหวางประเทศ  การปรับปรุง
กฎระเบียบดานธุรกิจการคา

2.3 ภาคเศรษฐกิจสวนรวม : การสรางภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจ          
การออม การเงินการคลัง        



นโยบายรัฐบาล

3.  นโยบายสังคม

3.1 สงเสริมความรัก  ความสามัคคี  ความสมานฉันทของคนในชาติ

3.2  จัดทําแผนปฏิรูปสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกันอยางสมานฉันท

3.3  เรงรัดปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนําความรู

3.4  พัฒนาสุขภาวะของประชาชนใหครอบคลุมท้ังมิติทางกาย  จิต  สังคม  และ
ปญญา

3.5  สงเสริมกีฬาพ้ืนฐานและกีฬามวลชน

3.6  สรางความเขมแข็งของทุกชุมชน  ทองถ่ิน และประชาสังคม

3.7 สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมไทยใหเปน
สังคมท่ีมีสันติสุขอยางย่ังยืน

3.8  ปฏิรูประบบกระบวนการยุติธรรมโดยใหประชาชนเขามามีสวนรวม

3.9  สงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพของหนวยงานและบุคลากรในกระบวนการ
ยุติธรรม      



นโยบายรัฐบาล

5.  นโยบายดานการรักษาความมั่นคงของรัฐ

5.1  สงเสริมการผนึกกําลังระหวางภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคสังคม  และ            
ภาควิชาการ

5.2 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของกองทัพ

4.  นโยบายการตางประเทศ 

4.1  ดําเนินบทบาทเชิงรุกในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี

4.2  สงเสริมใหเกิดมิตรภาพและความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและ                  
ในระดับอนุภูมิภาค  ภูมิภาค  และระหวางภูมิภาค

4.3  เสริมสรางความแข็งแกรงของอาเซียน

4.4  ดําเนินบทบาทสรางสรรคในกรอบสหประชาชาติและกรอบพหุภาคีอื่น ๆ 

4.5  คุมครองสิทธิและผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศ     



วาระแหงชาต ิ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว
การสรางความสมานฉันท
การปองกัน/ปราบปรามการทุจริต





ยุทธศาสตรยุทธศาสตร  คือคือ  สิ่งที่องคกรทําสิ่งที่องคกรทํา  เพื่อนําไปสูความสําเร็จเพื่อนําไปสูความสําเร็จ

 ปจจุบันปจจุบัน  เราอยูจุดไหนเราอยูจุดไหน................................SWOTSWOT
 เราตองการไปสูจุดไหนเราตองการไปสูจุดไหน............................กําหนดวิสัยทัศนกําหนดวิสัยทัศน//

ทิศทางทิศทาง
 เราจะไปสูจุดนั้นไดอยางไรเราจะไปสูจุดนั้นไดอยางไร................ยุทธศาสตรยุทธศาสตร
 เราจะตองทําอะไรเพื่อไปถึงจุดนั้นเราจะตองทําอะไรเพื่อไปถึงจุดนั้น......แปลงยุทธศาสตรสูแปลงยุทธศาสตรสู

การปฏิบัติการปฏิบัติ



ผลจากการทํางาน

ผลผลิต
output

ผลลัพธ
outcome

ผลกระทบ
impact





ระเบียบกระทรวงมหาดไทยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวาดวย                                                                                                                    
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นสวนทองถิ่น  พพ..ศศ.. 25482548



สาระสําคัญสาระสําคัญ
องคกรจัดทําแผนพัฒนา
การจัดทําแผนพัฒนา                       

แผนยุทธศาสตร/แผนพัฒนาสามป
การแกไข/เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนา
การนําแผนไปปฏิบัติ

การติดตาม ประเมินผล



องคกรในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

 ตองตั้งใหครบ มากกวาไดถาเปนประโยชนตอการทํางาน

 ตองประชุม หามใชมติเวียน



คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน                                               
(ไมนอยกวา 16 คน)

ภาค อปท. 7-9 คน                                
(ผูบริหารทองถิ่น, รองนายกฯ ทุกคน, ส.อปท. 3, ปลัด อปท.)
ภาคราชการ ไมนอยกวา 3 คน                          
(ผูบริหารทองถิ่นแตงตั้ง)

ภาคประชาชน 6-9 คน                                      
(ประชาคมเลือกกันเอง 3-6, ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารคัดเลือก 3)
เปดโอกาสใหกํานัน/ผญบ.เปนกรรมการภาคประชาชน



คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา                 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (ไมนอยกวา 6 คน)

ปลัด อปท. , หน.สวนการบริหาร , จนท.
ภาคประชาชน 3 คน                      
(ประชาคมเลือกกันเอง)



คกก.ประสานแผนฯ ระดับอําเภอ พิจารณากลั่นกรอง
วาแผนพัฒนา ของ อปท. สอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรฯ 
หรือไม พรอมจัดทําบัญชีโครงการท่ีเกินศักยภาพฯ

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระดับชาต/ิกลุม จว/จว.

 กําหนดกรอบยุทธศาสตร
การพัฒนาฯ และแจงกรอบฯ

คกก.ประสานแผนฯ
ระดับ จว.

การจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน

อปท.จัดทําแผนพัฒนา 
(สอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรฯ)

พิจารณาจาก
อํานาจหนาท่ี ภารกิจถายโอน 

นโยบายผูบริหารทองถ่ิน
ศักยภาพ อปท.
แผนชุมชน

คกก.พัฒนาทองถ่ิน
คกก.สนับสนุนการจัดทําแผนฯ

คกก.ประสานแผนฯ ระดับจังหวัด พิจารณาใหความเห็น
วาแผนพัฒนา ของ อปท. สอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรฯ 
หรือไม พรอมจัดทําบัญชีโครงการท่ีเกินศักยภาพฯ



คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอ
ผูบริหารทองถิ่นที่ไดรับการคัดเลือก   ประธานกรรมการ
ผูบริหารทองถิ่นในเขตอําเภอทุกคน
ส.อบจ. ในเขตอําเภอทุกคน
ทองถิ่นอําเภอ
ปลัด อปท. ในเขตอําเภอทุกคน
ขาราชการ อบจ.ที่นายก อบจ. มอบหมาย
ปลัด อปท. ที่ประธาน คกก.คัดเลือก      กก/เลขานุการ         



คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด

นายก อบจ. ประธานกรรมการ
ประธาน คกก.ประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอทุกคน
 เลขานุการ คกก.ประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอทุกคน
 หัวหนาสํานักงานจังหวัด
ทองถิ่นจังหวัด
ปลัด อบจ. กก/เลขานุการ 
หน.กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด สนจ.

กก/ผช.เลขานุการ          



ผังแสดงความสัมพันธของการประสานแผน และการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ระเบียบ สร. วาดวย
ระบบการบริหารจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ.
2546

คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.)
ผูวาราชการจังหวัด         ประธาน
หัวหนาสํานักงานจังหวัด    กรรมการและเลขานุการ

งบประมาณรายจายของ อปท.
ระเบียบ มท. วาดวย
วิธีการงบประมาณของ 
อปท. พ.ศ. 2541 ผูบริหารทองถ่ิน / สภาทองถ่ิน

แผนพัฒนาทองถ่ิน         
ของแตละ อปท.

ระเบียบ มท. วาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาของ 
อปท. พ.ศ. 2548

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน

นายก อปท. ประธาน
ปลัด อปท. กรรมการและเลขานุการ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฯ นโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตรของกระทรวง ฯ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คณะรัฐมนตรี กระทรวง / กรม

แผนพัฒนาจังหวัด 
(ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด)

สวนราชการ อปท รัฐวิสาหกิจ เอกชน

รางระเบียบ วาดวยการ
ประสานแผน พัฒนา
จังหวัดของ อปท. พ.ศ.
....

กรอบยุทธศาสตรการพัฒนา
ของ อปท.ในจังหวัด

คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น ระดับจังหวัด
นายก อบจ. ประธาน
ผูบริหารทองถิ่น 3 คน กรรมการ
นายกเมืองพัทยา (จ.ชลบุรี) กรรมการ
ผูแทน กบจ. 3 คน กรรมการ
หัวหนาสํานักงานจังหวัด กรรมการ
ทองถิ่นจังหวัด กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒ ิไมเกิน 3 คน กรรมการ
ผูแทนภาคเอกชน/ประชาชน กรรมการ
ปลัด อบจ. กรรมการและเลขาฯ
ผอ.กองแผนฯ อบจ. กรรมการและผูชวยเลขาฯ

รอเสนอ ครม.พิจารณา ยุทธศาสตร
ของ อปท.

แผน/ความ
ตองการของ

ชุมชน  



ปฏิทินการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปปฏิทินการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามป  ((พพ..ศศ.. 25542554--2556)2556)  
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  และความเชื่อมโยงแผนพัฒนาและความเชื่อมโยงแผนพัฒนา

จังหวัดจังหวัด  แผนพัฒนาทองถิ่นแผนพัฒนาทองถิ่น  และแผนพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนาชุมชน//หมูบานหมูบาน

กก..คค..--สส..คค..
25522552

กก..บบ..จจ..4.4.  จัดประชุมหารือรางแผนพัฒนาจังหวัดจัดประชุมหารือรางแผนพัฒนาจังหวัด  และปรับปรุงแผนใหและปรับปรุงแผนให
มีความสมบูรณมีความสมบูรณ  เพื่อเสนอเพื่อเสนอ  กก..นน..จจ..

พพ..คค..--มิมิ..ยย..
25522552

ออ..กก..ออ..3.3.  จัดทําแผนยุทธศาสตรอําเภอจัดทําแผนยุทธศาสตรอําเภอ  เสนอเสนอ  กก..บบ..จจ..  โดยใชขอมูลโดยใชขอมูล
จากแผนพัฒนาหมูบานจากแผนพัฒนาหมูบาน  แผนชุมชนแผนชุมชน

เมเม..ยย..--พพ..คค..
25522552

กก..บบ..จจ..1.1.  ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด  พรอมท้ังจัดลําดับความสําคัญพรอมท้ังจัดลําดับความสําคัญ
ของประเด็นยุทศาสตรของประเด็นยุทศาสตร

88  ธธ..คค.. 25522552คค..รร..มม..5.5.  ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดใหความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด

เมเม..ยย..--พพ..คค.. 25522552กมกม././ชุมชนชุมชน2.2.  จัดประชาคมทบทวนจัดประชาคมทบทวน  จัดทําแผนพัฒนาหมูบานจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน  แผนชุมชนแผนชุมชน

ระยะเวลา
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

ขั้นตอนการปฏิบัติ



กก..พพ.. 25532553อปทอปท..8.8.  เทศบาลเทศบาล  และและ  อบตอบต..  คัดเลือกโครงการท่ีประสงคจะคัดเลือกโครงการท่ีประสงคจะ
ดําเนินการรวมกับดําเนินการรวมกับ  อปทอปท..  อ่ืนอ่ืน  หรือขอรับการสนับสนุนจากหรือขอรับการสนับสนุนจาก  
อปทอปท..  อ่ืนอ่ืน  เสนอคณะกรรมการประสานแผนฯเสนอคณะกรรมการประสานแผนฯ  ระดับอําเภอระดับอําเภอ

มม..คค.. 25532553อปทอปท..6.6.  ทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปทอปท..  ใหมีใหมี
ความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด

มม..คค..--กก..พพ..
25532553

อปทอปท..7.7.  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินกําหนดประเด็นการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินกําหนดประเด็นการพัฒนา
โดยมีแนวทางดําเนินการดังน้ีโดยมีแนวทางดําเนินการดังน้ี

1)1)  นําขอมูลท่ีนําขอมูลท่ี  อปทอปท..  ไดรวมประชาคมตามไดรวมประชาคมตาม
ขั้นตอนท่ีขั้นตอนท่ี  22  มากําหนดประเด็นการพัฒนามากําหนดประเด็นการพัฒนา  และและ//หรือหรือ

2)2)  จัดประชุมประชาคมทองถ่ินสํารวจปญหาความจัดประชุมประชาคมทองถ่ินสํารวจปญหาความ
ตองการของประชาชนตองการของประชาชน

ระยะเวลา
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

ขั้นตอนการปฏิบัติ



ภายในเดือนภายในเดือน  
มิมิ..ยย.. 25532553

อปทอปท..12.12.  ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติและประกาศใชผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติและประกาศใช
แผนพัฒนาสามปแผนพัฒนาสามป

มีมี..คค..--มิมิ..ยย..
25532553

อปทอปท..11.11.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  
จัดทํารางแผนพัฒนาสามปจัดทํารางแผนพัฒนาสามป  และคณะกรรมการพัฒนาและคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ินพิจารณารางแผนฯทองถ่ินพิจารณารางแผนฯ

มีมี..คค.. 25532553คกกคกก..ประสานประสาน
แผนแผน  ((อําเภออําเภอ))

9.9.  พิจารณาพิจารณาบูรณาบูรณาการโครงการจากขั้นตอนท่ีการโครงการจากขั้นตอนท่ี  88  เสนอเสนอ
คณะกรรมการประสานแผนฯคณะกรรมการประสานแผนฯ  ระดับจังหวัดระดับจังหวัด

เมเม..ยย.. 25532553คกกคกก..ประสานประสาน
แผนแผน  ((จังหวัดจังหวัด),),  
อบจอบจ.. ,,  อปทอปท..

ในจังหวัดในจังหวัด

10.10.  พิจารณาพิจารณาบูรณาบูรณาการโครงการจากขั้นตอนท่ีการโครงการจากขั้นตอนท่ี  99  เพื่อเพื่อ
จัดทําจัดทํา//ทบทวนกรอบการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินทบทวนกรอบการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน  
พรอมแจงคณะกรรมการประสานแผนฯพรอมแจงคณะกรรมการประสานแผนฯ  ระดับอําเภอระดับอําเภอ  เพื่อเพื่อ
แจงแจง  อปทอปท..  ตอไปตอไป

ระยะเวลา
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

ขั้นตอนการปฏิบัติ



ระยะเวลาการจัดทําแผนทองถิ่นระยะเวลาการจัดทําแผนทองถิ่น  จังหวัดจังหวัด  ประเทศประเทศ

 แผนพัฒนาแผนพัฒนา  33  ปป  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พพ..ศศ.2554.2554--25552555
--  ระยะเวลาดําเนินการระยะเวลาดําเนินการ  ((มม..คค.53.53--มิมิ..ยย.53).53)

 แผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนาจังหวัด  (4(4  ปป))  พพ..ศศ.2554.2554--25562556
--  ระยะเวลาดําเนินการระยะเวลาดําเนินการ  ((มิมิ..ยย.52.52--มม..คค.53).53)

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ีฉบับท่ี  1010 (5(5  ปป))
พพ..ศศ.2554.2554--25562556
--  ระยะเวลาดําเนินการระยะเวลาดําเนินการ  ((มิมิ..ยย.52.52--มม..คค.53).53)



กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาของกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อปทอปท..ในจังหวัดในจังหวัด

 มีความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร ในระดับชาติ/จว./ผล
จากดัชนีช้ีวัดการพัฒนาตางๆ

 คัดเลือกเฉพาะเร่ืองที่สําคัญ และตองการใหทุก อปท.ชวยกัน
ขับเคลื่อนใหบรรลุจุดมุงหมาย

 ไมจําเปนตองกําหนดทุกเร่ืองที่ อปท.ตองดําเนินการ
 ตองตกลงรวมกันและมีการกําหนดบทบาทของ อปท.แตละแหงใน
การดําเนินการ หรือสนับสนุนกรอบยุทธศาสตร

 อปท.ไมตองดําเนินการทุกยุทธศาสตร



ขอบเขตขอบเขต//ประเภทโครงการที่เกินศักยภาพของประเภทโครงการที่เกินศักยภาพของ  อปทอปท..

 มีการกําหนดหลักเกณฑกันไวลวงหนาที่คํานึงถึง
คุณภาพชีวิตของประชาชนที่เทาเทียมกัน
 อํานาจหนาที่ของ อบจ.
 กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในจังหวัด
 เปาหมายแผนชาติ / ยุทธศาสตรจังหวัด

 ในระดับ คกก.ประสานแผนระดับอําเภอตองมีการจัดลําดับ
ความสําคัญของโครงการ

 อบจ.อาจจะกําหนดวงเงินงบประมาณไวเปนกรอบ



ประเภทของแผนพัฒนา

-- แผนยุทธศาสตรการพัฒนาแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

-- แผนพัฒนาสามปแผนพัฒนาสามป



วงรอบการจัดทําแผนวงรอบการจัดทําแผน

48 49 50 51 52 53 54 55

  แผนยุทธศาสตรฯ

 แผนพัฒนาสามป

 25482548 -- 25502550

 25492549 -- 25512551

 25502550 -- 25522552

 25512551 -- 25532553



แผนยุทธศาสตรการพัฒนาแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
วิสัยทัศน

พันธกิจ

 จุดมุงหมาย

ยุทธศาสตร+แนวทางการพัฒนา



ลักษณะของแผนพัฒนาสามป

เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาไปสูการปฏิบัติ

เปนแผนท่ีมีความสัมพันธใกลชิด            
กับงบประมาณ

เปนแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน



แนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนา

แผนงาน/โครงการแผนงาน/โครงการ แผนงาน/โครงการแผนงาน/โครงการ

กิจกรรมกิจกรรม กิจกรรมกิจกรรมกิจกรรมกิจกรรมกิจกรรมกิจกรรม

กิจกรรมกิจกรรม กิจกรรมกิจกรรม

กิจกรรมกิจกรรม



งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณรายจายประจําป  

แผนพัฒนาสามป

แผนงานแผนงาน//โครงการโครงการ



กําหนดระยะเวลาในการจัดทําแผนพัฒนาสามปกําหนดระยะเวลาในการจัดทําแผนพัฒนาสามป

จัดทําและทบทวนใหแลวเสร็จภายในจัดทําและทบทวนใหแลวเสร็จภายใน
เดือนมิถุนายนกอนงบประมาณเดือนมิถุนายนกอนงบประมาณ

ประจําปประจําป  



ผวจ.มีอํานาจขยายระยะเวลา
การจัดทําแผนพัฒนาสามป 
กรณีเทศบาล ผวจ.อาจมอบ
อํานาจใหนายอําเภอ

อบต.อํานาจนายอําเภอ



ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

คกก. สนับสนุนฯ

คกก. พัฒนาทองถ่ิน+
ประชาคมทองถ่ิน

คกก. พัฒนาทองถ่ิน

กรณี อบต.

แจงแนวทางการพัฒนา+รับทราบปญหา  ความตองการ

จัดทําราง

พิจารณา

สภา อบต.พิจารณาเห็นชอบ

ผูบริหารทองถ่ินอนุมัติ 
ประกาศใช

กรณี อบจ. เทศบาล/
เมืองพัทยา

ผูบริหารทองถ่ินอนุมัติ 
ประกาศใช



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

 เปนการประเมินตนเอง (Self Assesment)

 สามารถมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคล 
ภายนอกดําเนินการ/รวมดําเนินการติดตาม 
ประเมินผลได



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตาม เปนการตรวจสอบในระหวางการ
ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ

การประเมินผล เปนการตรวจสอบผลที่
เกิดข้ึนจริงเมื่อดําเนินโครงการแลวเสร็จ
เปรียบเทียบกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว



คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา                   
(จํานวน 11 คน)

ภาค อปท.5 คน(ส.อปท. 3,หน.สวนฯ 2)
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ(ผูบริหารเลือก) 2 คน           
ภาคประชาชน(ประชาคมเลือกกันเอง)2 คน       
ผูทรงคุณวุฒ ิ(ผูบริหารเลือก) 2 คน

เลือกประธาน และเลขานุการ กันเอง   



ขอจํากัดของการติดตามและประเมินผล
ขาดความสนใจ ไมเห็นความสําคัญ เกรงวา
ผลท่ีออกมาจะแสดงถึงความลมเหลวของ
โครงการ เพราะโครงการหลายโครงการยัง
ขาดการวางแผนท่ีรัดกุม
มีโครงการเปนจํานวนมากท่ีกําหนด               
วัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ           
ไมชัดเจน หรือกวางมากเกินไป



ขอจํากัดของการติดตามและประเมินผล
ขาดระบบการจัดเก็บขอมูลท่ีดี หลายหนวยงาน
ยังไมทราบวาขอมูลท่ีควรจัดเก็บมีอะไรบาง
ยังขาดเจาหนาท่ีหรือนักวิชาการท่ีมีความรู และ
ประสบการณในการประเมินผล จึงทําใหการ
ติดตามประเมินผลอยูในขอบเขตจํากัด



Q & A



..


