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ส่วนที่ 1
บทนา
กระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานและใช้เป็ นแนวทางในการพัฒ นาองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น เพื่อการให้ บริการ
สาธารณะ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน สนองตอบต่อความต้องการของประชาชน
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เทศบาลเมือง
สนั่นรักษ์จึงได้จัดทาแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ขึ้น โดยวางแนวทางในการปฏิบัติให้
สอดคล้องกับยุ ทธศาสตร์ การพัฒนาจั งหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด การบูรณาการยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (Country Strategy) ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน และแนวทางดาเนินการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒ นาพื้นที่ ยุทธศาสตร์การเสริมความมั่นคงของชาติ ผังเมืองรวม แผนชุมชน และสภาพ
ปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และใช้แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เป็นกรอบ
ในการจัดทางบประมาณรายจ่ายตามอานาจหน้าที่ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ในลาดับต่อไป
องค์กรในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 ได้กาหนดให้มอี งค์กรในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้สรุปได้ดังนี้
1) คณะกรรมการพัฒนาท้ องถิ่ น เป็นองค์ กรที่ มีหน้าที่ กาหนดแนวทางการพั ฒนาของท้ องถิ่ น
โดยพิจารณาจากอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด กรอบนโยบาย
ทิศทาง แนวทางการพัฒนา นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น แผนชุมชน
2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีหน้าที่จัดทาร่างแผนพัฒนาให้
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกาหนด
สาหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจะมีลักษณะ“ไตรภาคี” โดยมีองค์ประกอบ
จากตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนของราชการบริหารส่วนภูมิภาคและรัฐวิสาหกิจ และตัวแทน
จากภาคประชาชนในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการประสานงานและบูรณาการ รวมทั้งสร้าง
กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่น
ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปีเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนา
หนึ่ งจะมีโ ครงการ/กิจ กรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องนามาดาเนินการเพื่อให้ บรรลุ ตาม
วัตถุประสงค์เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและวิสัยทัศน์ในที่สุดนอกจากนั้นแผนพัฒนาสามปี
เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์กับงบประมาณรายจ่ายประจาปี กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การวางแผน
พัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี โดยนาโครงการหรือกิจกรรมจากแผนพัฒนา
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สามปีไปจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี เพื่อให้กระบวนการจัดทางบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและ
ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน
“แผนพัฒนาสามปี” ตามคานิยามแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นา อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่ งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า
ครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจาทุกปี
แผนพัฒนาสามปีมีลักษณะกว้างๆ ดังต่อไปนี้
1. เอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. เอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒ นาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมี
ลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดาเนินการ
3. เอกสารที่แสดงโครงการ / กิจกรรมพัฒนาที่จะดาเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี
4. เอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี
แผนภาพที่ 1 แสดงความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับแผนพัฒนาสามปี
วิสัยทัศน์ท้องถิ่น

จุดมุ่งหมายการพัฒนา
ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา

จุดมุ่งหมายการพัฒนา
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา

จุดมุ่งหมายการพัฒนา
ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา

โครงการ
โครงการ
โครงการ
- กิจกรรมที่ 1
- กิจกรรมที่ 1
- กิจกรรมที่ 1
- กิจกรรมที่ 2
- กิจกรรมที่2
- กิจกรรมที่ 2
- กิจกรรมที่ 3
- กิจกรรมที่3
- กิจกรรมที่ 3
ดังนั้น โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะในแผนประจาปีแรกของห้วงระยะเวลา
สามปีนั้น ควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย 2 ประการ คือ
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1. มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะดาเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของโครงการ/
กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม
2. กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจาปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี ควรมีความพร้อมในเรื่องรูปแบบ
และรายละเอีย ดประกอบงบประมาณที่ ชั ดเจน เพื่ อ ให้ ส ามารถก าหนดรายการในแผนพัฒ นาที่ ส ามารถ
ดาเนินการได้ จะนาไปใช้จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อไป
วัตถุประสงค์ในการจัดทาแผนพัฒนา
1.1 เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและแสดงความสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
และการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
1.2 เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์
การพัฒนาอย่างมีระบบ
1.3 เป็ น การจั ดเตรี ย มโครงการการพัฒนาต่าง ๆ ให้ อยู่ในลั กษณะที่พร้อมจะบรรจุในงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี และนาไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ
ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
หลังจากที่ได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์แล้วก็จะต้อง
เข้าสูข่ ั้นตอนการปฏิบัติการจัดทาแผนสามปี ซึ่งได้กาหนดขั้นตอนการจัดทาเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนาไปดาเนินการ 7 ขั้นตอน คือ
1.1 การเตรียมการจัดทาแผน
1.2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
1.4 การกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
1.5 การจัดทารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา
1.6 การจัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี
1.7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
ทั้งนี้ ในแต่ละขั้นตอน มีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทาแผน
ก. หน่วยงานที่รับผิ ดชอบการจั ดทาแผนพัฒนาเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ความส าคัญ
และความจาเป็นในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบถึงภารกิจที่จะต้องดาเนินการต่อไป
และดาเนินการเสนอโครงการจัดทาแผนพัฒนาสามปีผ่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่น
อนุมัติโครงการดังกล่าวเป็นการกาหนดทรัพยากรในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี และกาหนดปฏิทินการทางาน
ไว้อย่างชัดเจน
ข. หน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงานภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และประชาคมท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ก. ในขั้น ตอนนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒ นาจะสรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปัญหาความต้องการของท้องถิ่น รวมทั้งสรุป
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด /อาเภอ และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น
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ข. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดการประชุมประชาคมท้องถิ่นส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง
เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยในการจัดทาแผนพัฒนาสามปีในครั้งแรกให้มีเวทีการประชุมร่วมกัน
คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่สมควรนามาใช้เป็นแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
เพื่อใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดทาโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปีต่อไป
ค. เมื่อมีก ารกาหนดแนวทางการพั ฒนาแล้ ว เวทีการประชุมร่วมพิจารณาว่าจะมีโครงการ/กิ จกรรม
อะไรบ้างที่ต้องดาเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้เป็น
กรอบในการพัฒนา
ง. โครงการ/กิจ กรรมที่พิ จ ารณาก าหนดอาจมีเ ป็น จานวนมาก ดั งนั้น ควรพิจ ารณาความสั ม พัน ธ์
ต่อเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องและครอบคลุม
ขัน้ ตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
ก. การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นดาเนินการสารวจและเก็บข้อมูลที่จาเป็นต่อการ
จัดทาแผนพัฒนาสามปี เพื่อเป็นข้อมูลที่นามาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม ได้อย่างถูกต้อง โดย
ในการเก็บ รวบรวมข้อมูล จะต้องเก็บข้อมูล ภายในองค์กรและข้อมูล ภายนอก เพื่อสามารถนามาวิเคราะห์
SWOT ได้
ข. การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ
1) การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา
2) การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา
3) การจัดลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
4) การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี
ขั้นตอนที่ 4 การกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
ก. หลั งจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้ ว ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลื อกวัตถุประสงค์ ของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนามาจัดทาเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาจากแผนยุ ทธศาสตร์การพัฒนาให้ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่ว งสามปี โดยนา
วัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดทาเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
ข.ในขั้นตอนนี้ ที่ประชุมจะร่ วมกันพิจารณากาหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะต้องดาเนินการตาม
แนวทางที่คัดเลื อก และโดยที่กิจกรรมที่จะดาเนินการย่ อมมีความหลากหลาย เช่นพิจารณากิจกรรมที่จะต้อง
ดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่กาหนดอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้กิจกรรม/โครงการที่
ครบถ้วน ซึ่งอาจจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเอง หรือร่วมดาเนินการกับ
หน่วยงานอื่น หรือหน่วยงานอื่นเป็นผู้ดาเนินการ
- พิจารณาจัดลาดับความสาคัญของโครงการ/กิจกรรม ควรพิจารณาทั้งภายใต้แนวทางเดียวกัน และ
ระหว่างแนวทางการพัฒนา
- พิจ ารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งในด้านกระบวนการการดาเนินงานและด้านผลการ
ดาเนินการ เพื่อบรรจุกิจกรรมลงในปีต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
- พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมจากความจาเป็นเร่งด่วน
- ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ความเชื่อมโยงของกิจกรรมและระยะเวลาที่จะดาเนินการ
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ขั้นตอนที่ 5 การจัดทารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาในช่วงสามปี มาจั ดท ารายละเอี ยดโครงการในด้ านเป้ าหมาย ผลผลิ ต ผลลั พธ์ งบประมาณ ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสาเร็จ โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่ จะดาเนินการในปีแรกของ
แผนพัฒนาสามปี เพื่อให้สามารถนาไปจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อไป
ขัน้ ตอนที่ 6 การจัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
1.3 ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
1.4 ประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ในปีที่ผ่านมา
2.1 การสรุปสถานการณ์พัฒนา
2.2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติในเชิงปริมาณ
2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
ส่วนที่ 3 การนาแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
- ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนา
- ผ 02 บัญชีประสานโครงการพัฒนา
- ผ 03 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
ส่วนที่ 4 แนวทางการติดตามประมินผล
4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
4.2 ระเบียบ วิธีการ และเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
ภาคผนวก ก. รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข. การประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา
สาหรับในขั้นตอนที่ 6 การจัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี ประกอบด้วย
ก. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดเวทีประชาคม ประกอบด้วยคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ อเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีและรับฟังความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ แล้วนาไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์ต่อไป
ข. คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น น าร่ า งแผนพั ฒ นาที่ ป รั บ ปรุ ง แล้ ว เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา
ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
ก. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล
ข. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาและเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีตอ่ ผู้บริหารท้องถิ่น
ค. ผู้บริหารเทศบาลพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปี และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ตามข้อ 17แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
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ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี
การจัดทาแผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือ ในการเตรียมการอย่างรอบคอบเพื่อแสดงถึงความเชื่อมโยง
ระหว่างแนวทางการดาเนินงานต่างๆ และส่ งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนามาตัดสินใจกาหนดแนวทางการดาเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่าง
มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด ทั้งนี้ การวางแผนที่ดีย่อมส่งผลให้เกิดประโยชน์ดังต่อไปนี้
1. บรรลุจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ การวางแผนทุกครั้งจะต้องมีจุดหมายเพื่อให้องค์กรบรรลุจุดมุ่งหมายที่
กาหนดไว้ การกาหนดจุดมุ่งหมายจึงเป็นงานขั้นแรกของการวางแผน ถ้าจุดมุ่งหมายที่กาหนดมีความชัดเจนก็
จะช่วยให้การบริหารแผนที่กาหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
2. ประหยั ด การวางแผนเกี่ย วข้อ งกับการใช้ส ติปั ญญาเพื่อคิดวิธีก ารให้ องค์กรบรรลุ ผ ลและมีการ
ประสานงานกันในแต่ละฝ่าย ส่งผลให้กิจกรรมที่ดาเนินมีความต่อเนื่องกัน ก่อให้เกิด ความเป็นระเบียบในงานที่
ทา ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ อย่างคุ้มค่านับว่าเป็นการลดต้นทุนที่ดี ทาให้องค์กรประหยัด
ค่าใช้จ่าย
3. ลดความไม่แน่นอน การวางแผนช่วยลดความไม่แน่นอนในอนาคตลง เพราะการวางแผนเป็นงานที่
เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ในอนาคต การวางแผนที่มีประสิทธิภาพเป็นผลมาจากการวิเคราะห์ข้อมูลข้อเท็จจริง
ที่ปรากฏขึ้น เพื่อที่จะได้หาแนวทางป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
4. เป็นเกณฑ์ในการควบคุม การวางแผนช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้กาหนดหน้าที่การควบคุมขึ้น เพราะ
การวางแผนและการควบคุมเป็นกิจกรรมที่ดาเนินการควบคู่และพึ่งพาอาศัยกัน กล่าวคือ ถ้าไม่มีการวางแผนก็
ไม่สามารถควบคุมการดาเนินงานได้ จึงกล่าวได้ว่าแผนกาหนดจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
5. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ การวางแผนเป็นพื้นฐานด้านการตัดสินใจและเป็นสิ่งที่
ช่วยให้เกิดแนวความคิดนวัตกรรมใหม่ ๆและความคิดสร้างสรรค์ เนื่องจากการจัดการวางแผนนั้นเป็นการระดม
ปัญญาของคณะผู้ทางานด้านการวางแผนและผู้เกี่ยวข้องทาให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ นามาใช้ประโยชน์แก่
องค์กร เป็นการสร้างทัศนคติการมองอนาคต
6. พัฒนาแรงจูงใจ ระบบการวางแผนที่ดีจะเป็นการบ่งชี้ให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจในการทางานของ
ผู้บริหารท้องถิ่น และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นด้วย เพราะจะได้รู้อย่างชัดเจนว่าองค์กรคาดหวังอะไร
นอกจากนั้น การวางแผนยังเป็นเครื่องมือฝึกและพัฒนาแรงจูงใจที่ดีสาหรับผู้บริหารท้องถิ่นในอนาคต
7. พัฒนาการแข่งขัน การวางแผนที่มีประสิทธิภาพทาให้องค์กรมีการแข่งขันกันมากกว่าองค์กรที่ ไม่มี
การวางแผน หรือการวางแผนที่ขาดประสิทธิภ าพ ซึ่งจะส่ งผลต่อ การขยายขอบข่ายการทางานและความ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
8. ทาให้เกิดการประสานงานที่ดี การวางแผนได้สร้างความมั่นใจในเอกภาพที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายของ
องค์กร ทาให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดวางไว้ มุ่งไปที่จุดมุ่งหมายเดียวกัน มีการจัดประสานงานในฝ่ายต่าง ๆ ของ
องค์กรเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้าซ้อนของงานในแต่ละฝ่ายขององค์กร

