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 บทที ่ 1 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญั 
 พระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  พ.ศ.  2540  มาตรา 8 กาํหนดใหอ้งคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนทอ้งถ่ิน เขตขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไดแ้ก่เขตจงัหวดั 
และไดบ้ญัญติัอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ไวใ้น  มาตรา 45 ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
มีอาํนาจหน้าท่ีดําเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวดั นอกจากน้ี ยงักําหนดต้องจัดทาํ
แผนพฒันาองค์การบริหารส่วนจังหวดั และประสานการจัดทาํแผนพฒันาจังหวดัตามระเบียบท่ี
คณะรัฐมนตรีกาํหนด 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 
2548  กาํหนดให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) จะตอ้งจดัทาํแผนยทุธศาสตร์การพฒันา ซ่ึงเป็นแผน
ระยะยาว เพื่อกาํหนดทิศทางการพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทั้งในดา้นสังคม เศรษฐกิจ และ
ส่ิงแวดลอ้ม แต่ไม่ไดก้าํหนดหว้งระยะเวลาของแผนยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ไว ้ โดยการกาํหนดหว้งระยะเวลาของแผนยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ข้ึนอยูก่บั
แนวคิดขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนในอนาคตขา้งหนา้ยาวนานเพียงใด  และขอ้มูล
ปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ขในทอ้งถ่ิน โดยแผนยุทธศาสตร์การพฒันาจะแสดงถึงวิสัยทศัน์ พนัธกิจ จุดมุ่งหมาย
เพื่อการพฒันาของ อปท. ในอนาคต ยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาท่ีนาํไปสู่การบรรลุจุดมุ่งหมายเพื่อ
การพฒันาในอนาคตท่ีกาํหนดไว ้ โดยการกาํหนดแนวทางการพฒันาทอ้งถ่ิน  ใหพ้ิจารณาจากอาํนาจหนา้ท่ี
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจ
ให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   ยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ  นโยบายทิศทางการพฒันาระดบัต่างๆ  
และนโยบายของผูบ้ริหารทอ้งถ่ินท่ีแถลงต่อสภาทอ้งถ่ิน 

นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ไดล้าออกจากตาํแหน่งเม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2554 และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  ไดจ้ดัการเลือกตั้ง
นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  เม่ือวนัอาทิตยท่ี์ 8 มกราคม พ.ศ. 2555 ซ่ึงคณะกรรมการการ
เลือกตั้งมีมติเป็นเอกฉันท์ประกาศผลการเลือกตั้ง  โดยผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นนายกองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัขอนแก่น คือ นายพงษศ์กัด์ิ  ตั้งวานิชกพงษ ์และนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นไดแ้ถลง
นโยบายต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  เม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2555  ดงันั้น  เพื่อให้
แผนยุทธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  มีแนวทางการพฒันาท่ีสอดคลอ้งกบั
แนวนโยบายของผูบ้ริหารทอ้งถ่ินท่ีไดแ้ถลงต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น และสอดคลอ้งกบั
ทิศทางการพฒันาในระดบัต่างๆท่ีเปล่ียนแปลงไป เช่นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 
(พ.ศ.2555-2559) นโยบายแผนบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล รวมทั้งบริบทของพ้ืนท่ีในสภาวการณ์
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ปัจจุบนั  องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น จึงไดท้าํการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพฒันาองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์การพฒันามีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
สภาพการณ์ในปัจจุบนั 

1.2 ลกัษณะของแผนยุทธศาสตร์การพฒันา 

 “แผนยุทธศาสตร์การพฒันา” (Strategic Development Plans)  หมายถึง แผนพฒันาท่ีแสดง
ทิศทางหรือแนวทางการพฒันาในอนาคตเชิงนโยบาย หรือยุทธศาสตร์ท่ีครอบคลุมทุกดา้น โดยแสดงถึง
วิสัยทศัน์การพฒันา เป้าประสงค ์ประเด็นยุทธศาสตร์ และแนวทางการพฒันาท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายและ
ทิศทางการพฒันาในระดับต่าง ๆ  รวมถึงศักยภาพการพฒันาของพื้นท่ี และปัญหาความต้องการของ
ประชาชน  โดยจะตอ้งเป็นแผนท่ีเกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันา  
 ดงันั้น แผนยุทธศาสตร์การพฒันา จึงเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการนาํนโยบายของรัฐบาลและ
ระเบียบวาระแห่งชาติ แปลงไปสู่การปฏิบติัในระดับจังหวดัเป็นระเบียบวาระแห่งพื้นท่ี ซ่ึงจะมีความ
สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของพื้นท่ี ปัญหา และความตอ้งการของประชาชน ตลอดจนเป็นแผนช้ีนาํการพฒันา
ในภาพรวมระยะยาว แต่ไม่ยึดมัน่ว่าจะตอ้งใช้ระยะเวลาเท่าใด ข้ึนอยู่กับปัญหาและความตอ้งการของ
ประชาชนในขณะนั้น จึงสามารถปรับเปล่ียนแผนไดต้ามความเหมาะสม รวมทั้งการปรับเปล่ียนเม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงนโยบายของรัฐบาลและทิศทางการพฒันาประเทศ 
 นอกจากน้ีแลว้ แผนยทุธศาสตร์ยงัใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหาร ในลกัษณะของแผนช้ีนาํ หรือ
ช้ีทิศทางในเชิงของเป้าหมายท่ีมีวตัถุประสงคข์องอนาคตท่ีชดัเจน  โดยมีเป้าหมายรวมขององคก์รท่ีจะทาํให้
ทุกส่วนระดมสรรพกาํลงัในการดาํเนินกิจกรรมตามบทบาทท่ีเก่ียวขอ้งอย่างมีทิศทางท่ีชัดเจน สอดรับ
ประสานกนัอยา่งบูรณาการ มิใช่ต่างคนต่างทาํ หรือมุ่งเนน้ยึดติดกบังานท่ีตนสังกดัเพียงอยา่งเดียว ทุกส่วน
จะตอ้งใชแ้ผนยทุธศาสตร์เป็นตวัตั้ง แลว้นาํไปแปลงสู่การปฏิบติัให้สอดคลอ้งเพื่อบรรลุไปสู่เป้าหมายของ
ยทุธศาสตร์ท่ีกาํหนดไวร่้วมกนั  

 แผนยทุธศาสตร์การพฒันา จึงเป็นแผนพฒันาท่ีมุ่งไปสู่สภาวการณ์อนัพึงประสงคไ์ดอ้ยา่งเท่า
ทนักบัการเปล่ียนแปลง และสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา ความตอ้งการ และศกัยภาพของทอ้งถ่ิน โดยสามารถ
จดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจาํกดัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด และตรงตามความตอ้งการ
ของประชาชนในพื้นท่ีอยา่งแทจ้ริง 

1.3 วตัถุประสงค์ของการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์การพฒันา 

(1) เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการนาํนโยบายระดบัต่าง ๆ มาแปลงสู่การปฏิบติัในระดบัพื้นท่ี  
ท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพ ความตอ้งการ และตอบสนองต่อปัญหาของประชาชนในระดบัพื้นท่ี 
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 (2)  เพื่อใชเ้ป็นกรอบทิศทางการพฒันาเศรษฐกิจ  สงัคม และส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ินใน 
จงัหวดัขอนแก่น ระยะ 5 ปี  (พ.ศ.2556-2560) สาํหรับนาํไปเป็นแนวทางในการจดัทาํแผนพฒันาสามปีของ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น และขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายตามลาํดบั 
 (3) เพื่อเป็นแผนช้ีนาํทิศทางการพฒันา สําหรับประสานและบูรณาการการทาํงานของส่วน
ราชการในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น และระหว่างองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน รวมทั้ง
ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ในจงัหวดัขอนแก่น ใหบ้รรลุสู่เป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้

 

1.4  ขั้นตอนในการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์การพฒันา 

 การจดัทาํแผนยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ไดด้าํเนินการ
ตามขั้นตอนท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ย การจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2548 หมวด 3 ขอ้ 16 โดยมีขั้นตอนท่ีสาํคญั  5  ขั้นตอน ดงัน้ี 
 ขั้นตอนที ่1  ขั้นเตรียมการจัดทาํแผน  ประกอบดว้ย  
                 (1) การรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวางแผนพฒันาดา้นเศรษฐกิจ สงัคม การศึกษา 
การเมืองการปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ใหค้รบถว้นและทนัสมยั ประกอบดว้ย ขอ้มูล
ประชากร อาชีพ รายได ้สุขภาพ การศึกษา ทรัพยากร การคมนาคมขนส่ง การพาณิชย ์การลงทุน 
อุตสาหกรรม และขอ้มูลการคลงัและงบประมาณ เป็นตน้ 
    (2) การรวบรวมขอ้มูลปัญหาความตอ้งการพฒันาท่ีสาํคญัของทอ้งถ่ินและจงัหวดั 
โดยจดัลาํดบัความสาํคญัและความเร่งด่วนของปัญหา  
 ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่นในปัจจุบัน เป็นขั้นตอนการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาสและภาวะคุกคาม หรือขอ้จาํกดั 
อนัเป็นสภาวะแวดลอ้มภายนอก (External Factors) ท่ีมีผลต่อการพฒันาดา้นต่าง ๆ รวมถึงการวิเคราะห์
จุดอ่อนและจุดแข็ง อันเป็นสภาวะแวดลอ้มภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น (Internal 
Factors) ซ่ึงทั้งหมดเป็นการวิเคราะห์องคก์าร (Organizational Analysis) เพื่อประเมินศกัยภาพการพฒันา
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นในปัจจุบนั โดยเป็นการตอบคาํถามว่า “ปัจจุบันองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่นมีศักยภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” สาํหรับใชป้ระโยชน์ในการกาํหนดการดาํเนินงานใน
อนาคตต่อไป โดยใชเ้ทคนิค SWOT Analysis เป็นเคร่ืองมือ ดงัน้ี 
  1) การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength = S)  เป็นการพิจารณาปัจจยัภายในองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น โดยการประเมินขอ้ไดเ้ปรียบหรือจุดเด่นของทรัพยากรทางการบริหารการ
พฒันา ท่ีคาดว่าจะสนับสนุนให้การดาํเนินงานบรรลุผลสําเร็จ ซ่ึงจะพิจารณาจากตวัแปรดา้นต่าง ๆ เช่น 
บุคลากร งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ และการบริหารจดัการ เป็นตน้ 
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  2) การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness = W) เป็นการพิจารณาปัจจยัภายในองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น โดยการประเมินขอ้เสียเปรียบหรือจุดดอ้ยของทรัพยากรทางการบริหารการ
พฒันา ซ่ึงเป็นปัญหาอุปสรรคท่ีขดัขวางมิใหก้ารดาํเนินงานบรรลุผลสาํเร็จ ซ่ึงจะพิจารณาตวัแปรดา้นต่าง ๆ 
เช่นเดียวกบัการวิเคราะห์จุดแขง็ 
  3) การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity = O)  เป็นการพิจารณาปัจจยัภายนอก
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นและจงัหวดัขอนแก่น โดยการประเมินโอกาสหรือเง่ือนไขท่ีคาดว่าจะ
เอ้ืออาํนวยต่อการบริหารการพฒันาให้บรรลุผลสาํเร็จ ซ่ึงจะพิจารณาจากตวัแปรดา้นต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ 
สงัคม การเมืองการปกครอง และเทคโนโลย ีเป็นตน้  
  4) การวิเคราะห์ภาวะคุกคามหรือข้อจํากัด (Threat = T)  เป็นการพิจารณาปัจจยั
ภายนอกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นและจงัหวดัขอนแก่น โดยการประเมินภาวะคุกคาม หรือ
เง่ือนไขท่ีเป็นขอ้จาํกัดต่อการบริหารการพฒันา ซ่ึงจะพิจารณาจากตวัแปรด้านต่าง ๆ เช่นเดียวกับการ
วิเคราะห์โอกาส 
 

รูปที ่1 ผงัสรุปการวิเคราะห์ศกัยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพฒันา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จดุแข็ง (Strength: S)
เป็นการพจิารณาปัจจัยภายใน
องคก์รวา่มสีว่นด ีความ
เขม้แข็ง ความสามารถ 
ศักยภาพ สว่นทีส่ง่เสรมิ
ความสําเร็จ 

จดุแข็ง (Strength: S)
เป็นการพจิารณาปัจจัยภายใน
องคก์รวา่มสีว่นด ีความ
เขม้แข็ง ความสามารถ 
ศักยภาพ สว่นทีส่ง่เสรมิ
ความสําเร็จ 

จดุออ่น (Weakness: W)
เป็นการพจิารณาปัจจัยภายใน
องคก์รวา่มสีว่นเสยี ความ
ออ่นแอ ขอ้จํากัด ความไม่
พรอ้ม รวมทัง้ประเด็นปัญหา
และความตอ้งการพืน้ที่
อยา่งไร

จดุออ่น (Weakness: W)
เป็นการพจิารณาปัจจัยภายใน
องคก์รวา่มสีว่นเสยี ความ
ออ่นแอ ขอ้จํากัด ความไม่
พรอ้ม รวมทัง้ประเด็นปัญหา
และความตอ้งการพืน้ที่
อยา่งไร

โอกาส (Opportunity: O)
เป็นการศกึษาสภาพแวดลอ้ม
ภายนอก(Outside in) วา่มี
สภาพเป็นเชน่ไร และจะสรา้ง
ใหเ้กดิโอกาสใดใหกั้บองคก์ร
อยา่งไร

โอกาส (Opportunity: O)
เป็นการศกึษาสภาพแวดลอ้ม
ภายนอก(Outside in) วา่มี
สภาพเป็นเชน่ไร และจะสรา้ง
ใหเ้กดิโอกาสใดใหกั้บองคก์ร
อยา่งไร

ปัจจยั
ภายใน
ปัจจยั
ภายใน

ปัจจยั
ภายนอก
ปัจจยั
ภายนอก

อุปสรรค (Threat: T)
เป็นการศกึษาสภาพแวดลอ้ม
ภายนอก (Outside in) ทีเ่ป็น
อปุสรรคหรอืภาวะคกุคาม 
กอ่ใหเ้กดิผลเสยีหรอืเป็น
ขอ้จํากัดตอ่องคก์รอยา่งไร

อุปสรรค (Threat: T)
เป็นการศกึษาสภาพแวดลอ้ม
ภายนอก (Outside in) ทีเ่ป็น
อปุสรรคหรอืภาวะคกุคาม 
กอ่ใหเ้กดิผลเสยีหรอืเป็น
ขอ้จํากัดตอ่องคก์รอยา่งไร

การวเิคราะหศ์กัยภาพเพือ่ประเมนิสถานภาพการพฒันาของ
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัขอนแกน่ (SWOT Analysis)
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 ขั้นตอนที ่3 การจัดทาํวสัิยทศัน์การพฒันา  (Vision) พนัธกจิ (Mission) และจุดมุ่งหมายการ
พฒันา (Goals) 
  1) วิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง สภาพดา้นการพฒันาท่ีองคก์ร ตอ้งการจะเป็นใน
อนาคตตามหว้งระยะเวลาท่ีกาํหนด ซ่ึงเป็นการตอบคาํถามว่า “องค์กรต้องการเป็นอะไรในอนาคต” โดยตอ้ง
ระบุเป็นขอ้ความท่ีสะทอ้นถึงความมุ่งมัน่เก่ียวกบัทิศทาง และจุดยนืท่ีตอ้งการผลกัดนัใหเ้กิดข้ึนเป็นจุดหมาย
ปลายทางร่วมกนัของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการกาํหนดวิสยัทศัน์ท่ีดี ตอ้งมีลกัษณะ ดงัน้ี 

(1)  มีความเป็นไปได ้เป็นส่ิงท่ีสามารถเกิดข้ึนไดจ้ริง 
   (2) ทา้ทาย เร้าใจ สามารถใชเ้ป็นกรอบช้ีนาํใหส้มาชิกดาํเนินกิจกรรม    
         เพื่อบรรลุจุดยนืท่ีตอ้งการ 

(3) เป็นขอ้ความง่าย ๆ ท่ีสามารถส่ือใหเ้ห็นทิศทางในอนาคตของ   
      จงัหวดั 
(4) เป็นปรัชญาท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงค่านิยมท่ียดึถืออยูภ่ายในใจของทุกคน 
(5) เป็น “คาํมัน่สญัญา” ของผูบ้ริหารท่ีแสดงถึงการตดัสินใจ และมุ่งมัน่ท่ีตอ้ง

รับผดิชอบการตดัสินใจ 
(6) เป็นตวัประสานปัจจยัต่าง ๆ ในจงัหวดั ใหด้าํเนินไปในทิศทางท่ีพึง

ปรารถนา 
(7) ไดรั้บการสนบัสนุนและเป็นท่ียอมรับจากผูป้ฏิบติั 
(8) ตอ้งตรวจสอบและวดัผลสาํเร็จได ้
(9) สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมขององคก์ร 

    2) พนัธกจิ (Mission) ในการพฒันาทอ้งถ่ิน เป็นการกาํหนดส่ิงท่ีทอ้งถ่ินจะตอ้งทาํ 
โดยจะเกิดข้ึนหลงัจากท่ีทราบว่าทอ้งถ่ินตอ้งการอะไร และเป็นอะไรในอนาคต พนัธกิจจึงเป็นถอ้ยแถลงท่ี
แสดงถึงลกัษณะหรือขอบข่ายในการดาํเนินงานขององคก์ร รวมทั้งแนวคิดเก่ียวกบัองคก์รหรือภาพลกัษณ์ท่ี
ตอ้งการนาํเสนอ ท่ีสอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน์ขององคก์ร 
  3) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาหรือเป้าประสงค์ (Goals) หมายถึง ผลสําเร็จท่ี
ตอ้งการ ซ่ึงเป็นการกาํหนดเป้าหมายในระดบัวิสัยทศัน์ เพื่อตอบว่าองคก์รไดบ้รรลุถึงวิสัยทศัน์ท่ีไดต้ั้งไว้
หรือไม่ โดยเป้าประสงคป์ระกอบดว้ย 2 ส่วนหลกั คือ 
         (1)  ตวัช้ีวดั   โดยตอ้งระบุใหช้ดัเจนวา่จะวดัอะไร ซ่ึงตวัช้ีวดัสามารถพิจารณา
ไดท้ั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ ตน้ทุน เวลา  
   (2) เป้าหมาย  หมายถึง  เป้าหมายของตวัช้ีวดันั้นเป็นเท่าไร เป้าหมายท่ีดี ควรมี
องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
   - เง่ือนเวลา ควรระบุวา่ตอ้งทาํอะไรใหบ้รรลุผลเม่ือไหร่ 
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 - ปริมาณท่ีตอ้งการจะใหเ้กิดข้ึนเป็นจาํนวนเท่าใด 
 - คุณภาพ เป็นสภาพท่ีพึงปรารถนา 
 - สถานท่ี เป็นการระบุถึงเขตพื้นท่ีครอบคลุมท่ีตอ้งการ 
 - มีความเป็นไปไดใ้นการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูจ่ริง 
 - ควรเป็นขอ้ความท่ีแสดงผลลพัธ์ท่ีจะเกิดข้ึนภายหลงัโครงการ 
                ส้ินสุด 
 - กรณีท่ีมีเป้าหมายมากกวา่หน่ึงเป้าหมาย ควรจดัลาํดบัความ 

                                                         สาํคญัหรือความเร่งด่วนไวเ้พื่อใหเ้ห็นถึงความจาํเป็นเร่งด่วน 
 ขั้นตอนที่ 4  การกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา  (Strategics)  และแนวทางการพฒันา เป็นการ
กาํหนดประเด็นท่ีสาํคญัท่ีองคก์รจาํเป็นตอ้งดาํเนินการพฒันา เพื่อให้สามารถบรรลุวิสัยทศัน์ท่ีตั้งไวไ้ด ้โดย
ประเด็นยุทธศาสตร์จะเกิดจากการเปรียบเทียบวิสัยทศัน์ท่ีองคก์รตอ้งการจะเป็น กบัการวิเคราะห์ศกัยภาพ
ขององคก์รในปัจจุบนั 
                     ยุทธศาสตร์การพัฒนา หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการท่ีแยบคายอันบ่งบอกถึง
ลกัษณะการเคล่ือนตวัขององคก์รว่า จะกา้วไปสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการในอนาคตไดอ้ย่างไร อนัเป็นการตอบ
คาํถามว่า “องค์กรจะไปถึงจุดหมายที่ต้องการได้อย่างไร” ดงันั้น ยทุธศาสตร์จึงเป็นกรอบช้ีนาํ หรือส่วนหัว
ขบวนของแนวทางการพฒันา ซ่ึงเป็นการกาํหนดวิธีการแนวทางหรือขั้นตอนท่ีองคก์รเลือกท่ีจะปฏิบติัการ
เพื่อใหบ้รรลุเป้าประสงคท่ี์กาํหนดไว ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่2 กระบวนการในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
การวเิคราะหปั์จจัยทาง

ยทุธศาสตร์

การกําหนดทศิทางของ
หน่วยงาน

การกําหนดจุดมุง่หมายเพือ่
การพัฒนาหรอืเป้าประสงค์

การกําหนดตัวชีวั้ดและ
เป้าหมายของแตล่ะ

เป้าประสงค์

การกําหนดกลยทุธห์รอืสิง่ที่
จะทําเพือ่ใหบ้รรลเุป้าประสงค์

จดุแข็ง จดุออ่น โอกาส ภัยคกุคาม (SWOT)

วสิยัทศัน์ (Vision) และพันธกจิ(Mission)

จดุมุง่หมายเพือ่การพัฒนาหรอืเป้าประสงค์ 
(Goals)

ตวัชีว้ดั (Key Performance Indicators) 
และ เป้าหมาย (Target)

กลยทุธ ์(Strategies)

การวเิคราะหถ์งึประเด็นสําคัญ
ทีจ่ะตอ้งมุง่เนน้/ใหค้วามสําคัญ

เพือ่ทีจ่ะบรรลวุสิัยทัศน์
ประเด็นยทุธศาสตร์ (Strategic Issues)
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 ขั้นตอนที ่5  การอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพฒันา 

                         คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ทบทวนและจดัทาํ “ร่าง” 
แผนยทุธศาสตร์การพฒันา ตามเคา้โครงท่ีกระทรวงมหาดไทยกาํหนด แลว้นาํเสนอต่อคณะกรรมการพฒันา
ทอ้งถ่ิน เพื่อพิจารณาและปรับปรุงก่อนนาํเสนอต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พิจารณาอนุมติัและประกาศใชแ้ผนต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 กระบวนการการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ใน
การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนก่น พ.ศ.2556-2560 ไดด้าํเนินการ
ตามขั้นตอนท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2548 โดยองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ไดด้าํเนินการตามกระบวนการดงัน้ี 
 ขั้นตอนที ่1  คณะกรรมการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นและประชาคมองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น กาํหนดประเดน็หลกัการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2556-2560) สาํหรับเป็นกรอบแนวทางการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ขอนแก่น 
 ขั้นตอนที่ 2  จดัสัมมนาเชิงปฏิบติัการทบทวนแผนยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัขอนแก่น เม่ือวนัท่ี  28  มีนาคม  2555 ณ   ศาลาประชาคม  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น โดย
ผูเ้ขา้สมัมนาประกอบดว้ย หวัหนา้ฝ่าย หวัหนา้งานหน่วยงานในสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  

การเตรียมการการเตรียมการการเตรียมการ

การกําหนด
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา/

แนวทางการพัฒนา)

การกําหนดการกําหนด
ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการพัฒนา//

แนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนา ))

การกาํหนด
วิสัยทัศน์และ
พันธกจิ

การกาํหนดการกาํหนด
วิสัยทัศน์และวิสัยทัศน์และ
พันธพันธกจิกจิ

การวเิคราะห์
สถานการณ์และ
ศักยภาพ

การวเิคราะห์การวเิคราะห์
สถานการณ์และสถานการณ์และ
ศักยภาพศักยภาพ

การอนุมัติและ
ประกาศใช้

การอนุมัติและการอนุมัติและ
ประกาศใช้ประกาศใช้

ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นตอนท่ี 5

• รวบรวมขอ้มูลและ
ประเด็นปัญหาสาํคญั

ปัจจยัภายใน

•Strength จุดแขง็
•Weakness จุดอ่อน
ปัจจยัภายนอก

• Opportunity โอกาส

•Threat 
ภยัคุกคาม

• อปท.ตอ้งการเป็นอะไร
• มีเป้าประสงคแ์ละเป้าหมาย

อยา่งไร
• กาํหนดตวัช้ีวดั และค่า
เป้าหมาย

• มีประเด็นทางยทุธศาสตร์ท่ี
สาํคญัอะไรท่ีตอ้งไดร้ับการ

พฒันา

•อปท.ตอ้งทาํส่ิงใดบา้ง
เพือ่ให้ผลการปฏิบติังาน
บรรลุตามวิสัยทศัน์และ
เป้าประสงคแ์ละ
เป้าหมายท่ีกาํหนด

•  คกก.สนบัสนุนการจดัทาํแผนฯ 
จดัทาํ “ร่าง” แผนยทุธศาสตร์

•  คกก.พฒันาฯ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ

•  เสนอ ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน อนุมติั
ประกาศใชแ้ผน

รูปที่ 3 สรุปขั้นตอนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น
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เจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบการจดัทาํแผนโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ผูแ้ทนประชาคม
ในคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทาํแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  ผูแ้ทนประชาคมใน
คณะกรรมการพฒันาองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น และประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวดั
ขอนแก่น ระดบัอาํเภอ 
 ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาํแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น ไดป้ระชุมพิจารณาทบทวนแผนยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น พ.ศ.
2556-2560 คร้ังท่ี 1/ 2555 เม่ือวนัท่ี  23  เมษายน  2555  เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพฒันาองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัขอนแก่น  
 ขั้นตอนที่ 4  คณะกรรมการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น พิจารณาให้ความ
เห็นชอบแผนยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ในคราวการประชุมคณะกรรมการ
พฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น คร้ังท่ี 1/ 2555 ในวนัท่ี  24  เมษายน  2555   
 ขั้นตอนที ่5  นาํเสนอต่อนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น พิจารณาอนุมติัและลงนาม
ในประกาศบงัคบัใชแ้ผนยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น (พ.ศ.2556-2560) โดย
นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ไดอ้นุมติัแผนยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ขอนแก่น และลงนามในประกาศบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี    30   เมษายน 2555 
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รูปที ่4  แสดงขั้นตอนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบ่งกลุ่มย่อยตามพืนท่ีแบ่งกลุ่มย่อยตามพืนท่ี

กําหนดประเด็นหลักการพัฒนา

“ร่าง” แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ

SWOT/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนา

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาฯ

พิจารณา
“ร่าง” แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ

อนุมัติและประกาศใช้แผนฯ

คกก.พัฒนา อบจ.ขอนแก่น
และประชาคม อบจ.ขอนแก่น

- คกก.สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา อบจ.ขอนแก่น
- หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝาย สังกัด 
  ขอนแก่น
- ผอ.สถานศึกษาสังกัด อบจ.ขอนแก่น
- ประชาคม อบจ.ขอนแก่น

คกก.พัฒนา อบจ.ขอนแก่น

คกก.สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา 
อบจ.ขอนแก่น

นายก อบจ.ขอนแก่น

 

SWOT / วสิยัทัศน ์/ พันธกจิ / ประเด็นยทุธศาสตร/์ 
แนวทางการพัฒนา / โครงการเชงิยทุธศาสตร ์
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1.5 ประโยชน์ของการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์การพฒันา 

          (1) เพื่อให้การวางแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ในระยะ 5  ปี มีทิศทาง
และเป้าหมายท่ีชดัเจน  
 (2) ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการประสานการวางแผนพฒันาทอ้งถ่ินและการบูรณาการ การพฒันาใน
เชิงพื้นท่ีกบัเทศบาล องคก์ารบริหารส่วนตาํบล และส่วนราชการในจงัหวดัขอนแก่น  
 (3) ใช้เป็นกรอบกาํหนดทิศทางการจดัทาํแผนพฒันาสามปีขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั
ขอนแก่น สาํหรับนาํไปจดัทาํขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี 
 (4) ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการกาํกบั ติดตามและประเมินผลการพฒันาขององคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัขอนแก่น 

 


