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บทท่ี  1 
บทน า 

 
 
ความส าคัญของการวางแผนพัฒนา 
 
       ปัจจุบันการวางแผนถือว่าเป็นหัวใจส าคัญ และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารไม่ว่าจะ เป็นใน
ระดับชาติหรือระดับท้องถิ่น เพราะการวางแผนเป็นการเตรียมการที่จะด าเนินงานตามวัตถุประสงค์เป้าหมายที่
วางไว้ เพื่อการแก้ปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างทันท่วงที 
 การวางแผนพัฒนา  ถือเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างยิ่ง ที่จะช่วยสนับสนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นใน
การวิเคราะห์สภาพปัญหา/ความต้องการของท้องถิ่น เพ่ือน าไปสู่การก าหนดจุดมุ่งหมาย ในการพัฒนา ก าหนด
ภารกิจ และแนวทางการด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่การก าหนดจุดมุ่งหมายดังกล่าวอย่างเป็นระบบซึ่งจะช่วยให้การ
ก าหนดแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทิศทางที่สอดคล้องและประสานสนับสนุนใน
จุดมุ่งหมายร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะท าให้ปัญหา/ความต้องการได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมแล้ว ยังเป็น
การบริหารทรัพยากรที่อยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในขณะเดียวกันด้วย 
   เทศบาลเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ที่มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาและสร้างความ
เจริญให้เกิดขึ้นแก่ชุมชน และการวางแผนการพัฒนาก็เป็นปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่งที่จะท าให้การบริหารและการ
บริการของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ตามกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ก าหนดให้เทศบาลจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลขึ้น 
 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
   พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542  มาตรา 16  และมาตรา 17  บัญญัติให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล และการปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และองค์การบริหารส่วนจังหวัด       
ซึ่งนอกจากจะมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองแล้วยังมีอ านาจหน้าที่ในการประสาน
การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนดอีกด้วย 
   เนื่องจากการวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบาย การปกครอง     
การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่  ที่กฎหมายก าหนด  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีความเป็นอิสระในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินตามแผน ความ
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เป็นอิสระนั้นไม่ได้หมายถึงความเป็นอิสระในฐานะเป็น “รัฐอิสระ” แต่เป็นการมอบอ านาจหน้าที่ในการ
จัดบริการสาธารณะบางส่วนให้ และยังต้องอยู่ในการก ากับดูแล หรือตรวจสอบโดยรัฐบาลและประชาคมอีก
ด้วย 
 
     ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องตระหนักว่าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  นโยบายรัฐบาล  แผนกระทรวง  แผนกรม  ซึ่งเป็นแผนระดับชาติ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และที่ส าคัญอย่างยิ่งแผนพัฒนาของ
ท้องถิ่นจะต้องตรงกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ  
 
ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอและนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นกระบวนการก าหนดทิศทาง
ในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุและแนวทางในการบรรลุบน
พ้ืนฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับศักยภาพ
ของท้องถิ่น และปัญหา/ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย 
 
วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   
   1.  เพ่ือแสดงให้เห็นถึงลักษณะที่พึงประสงค์ของการพัฒนาในอนาคตที่ต้องการให้เกิดขึ้นในเขตพ้ืนที่
ของเทศบาลต าบลพนา 
   2.  เพ่ือแสดงให้เห็นถึงทิศทางในการพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอ านาจเจริญ  ตลอดจนสภาพแวดล้อมของเศรษฐกิจและ
สังคมในพื้นที่ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
   3.  เพ่ือแสดงให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายและแนวทางการด าเนินงานของเทศบาลต าบลพนาในการพัฒนา
ท้องถิ่นเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 4.  เพ่ือแสดงให้เห็นถึงเจตน์จ านงในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเทศบาลต าบล
พนาอย่างสมดุล  โปร่งใส  เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 
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ขัน้ตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้สั่งการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท  0810.02/
ว 082 ลงวันที่ 9 มกราคม 2550 ก าหนดแนวทางการจัดท าและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไว้  ดังนี้ 
 

   1.  เตรียมการจัดท า/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
       1.1  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการจัดท า
แผนพัฒนาสามปี  ดังนั้น  เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแล้ว  จะต้องก าหนดระยะเวลาด าเนินการให้เหมาะสมเพ่ือให้การจัดท า
แผนพัฒนาสามปีแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
      1.2  การจัดการประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือแจ้ง
แนวทางการพัฒนา  รับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจน  
ความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อาจจัดในคราวเดียวกันกับการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพ่ือการจัดท า
แผนพัฒนาสามปี  โดยแจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาทั้ง 2 ประเภทให้ประชาคมท้องถิ่นรับทราบ  
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และน าไปสู่การจัดท าแผนพัฒนาของแต่ละประเภทได้อย่างสมบูรณ์
และมีประสิทธิภาพ 
        1.3  ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยพิจารณาวิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือ
การพัฒนา ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาว่าควรจะต้องปรับปรุง  แก้ไขหรือคงไว้ในประเด็นใดเพ่ือจัดท า
เป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฉบับใหม่ 
      1 .4  ส าหรั บข้ อมู ล ในการจั ดท า /ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ขององค์ กรปกครอง                     
ส่วนท้องถิ่นให้พิจารณาจากปัญหาความต้องการของประชาชน  นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ข้อมูลพ้ืนฐานจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ข้อมูลพ้ืนฐาน (เขตเมือง) ข้อมูลความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน (จปฐ.) กชช.  
2 ค  ผังเมืองหรือผังต าบล เมืองน่าอยู่ วัฒนธรรมของท้องถิ่น เป็นต้น 
      1.5  ใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดย 
      1)  เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาความต้องการ   
        2)  การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT  Analysis)   
ตลอดจนการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
     3)  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนให้เกิดขึ้นในทุกพ้ืนที่ โดยพิจารณา      
น าปัญหา ความต้องการของชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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    2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
                 รูปแบบเค้าโครงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย    
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.02/ว 712  ลงวันที่ 1 มีนาคม 2549 
 

   3.  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
      ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน  แล้วนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ 
ดังนั้น หากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมิได้ก าหนดสมัยประชุมไว้ ให้เสนอขอเปิดประชุมวิสามัญเพ่ือ
พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

   4.  เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แล้วให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปปฏิบัติ   
       รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
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แผนภูมิกระบวนการจัดท า/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด 
 จัดท า/ทบทวน “กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด” 

 ส่งกรอบยุทธศาสตร์ฯ ให้ อปท.และ คกก.ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ 
ภายในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์   

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุม 
ประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกจิที่เกี่ยวข้อง 

 จัดเก็บข้อมลู 
 วิเคราะหศ์ักยภาพของท้องถิ่น 

ทบทวน (แผนยุทธศาสตรฯ์ ฉบับปัจจุบัน) 
 วิสัยทัศน์ 
 พันธกิจ 
 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 รวบรวมแนวทาง/ข้อมลูการพัฒนา/วิเคราะห ์
 จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
-  พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ส าหรับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอร่างแผนฯ ต่อสภา อบต. ให้ความ
เห็นชอบก่อนแล้วนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ 
-  แจ้งสภาท้องถิ่น กบจ. อบจ. อ าเภอและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
-  ประกาศใช้ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบตามระเบยีบฯ 
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ความส าคัญของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

   การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความส าคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้
เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็น
กรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้
อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงเป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้อง
ก าหนดถึงสภาพการณ์ที่ต้องการจะบรรลุและแนวทางในการที่จะท าให้บรรลุถึงสภาพการณ์นั้น 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


