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บทที่ 1 
บทน า 

---------------------------- 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผน พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2548 ก าหนดประเภทของแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ 2 ประเภท คือแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี 
  “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา” หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อ าเภอ และแผนชุมชน 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 1596 ลงวันที่ 10 เมษายน 2556  เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4830 ลงวันที่ 10 เมษายน 2556  เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์
การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ เพ่ือก าหนดทิศทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
และแผนพัฒนาสามปีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโดยค านึงถึงการบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ ( Country Strategy) 
ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และแนวทางด าเนินการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงของชาติ 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติให้เทศบาล  องค์การบริหารส่วนต าบล และการปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งนอกจากจะ
มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองแล้วยังมีอ านาจหน้าที่ในการประสานการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนดอีกด้วยเนื่องจากการวางแผนทั้งในระยะสั้น และระยะยาวเกี่ยวข้องกับการ
ก าหนดนโยบายการปกครองการบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลังและการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่  
ที่กฎหมาย ก าหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีความเป็นอิสระในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินตาม
แผนความเป็นอิสระนั้นไม่ได้หมายถึงความเป็นอิสระในฐานะเป็น  “รัฐอิสระ” แต่เป็นการมอบอ านาจหน้าที่ในการ
จัดบริการสาธารณะบางส่วน  และยังต้องอยู่ในการก ากับดูแลหรือตรวจสอบโดยรัฐบาลและประชาคมอีกด้วยผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องตระหนักว่าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับต่างๆ ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล  
แผนกระทรวง  แผนกรม และรัฐวิสาหกิจต่างๆ  ซึ่งเป็นแผนระดับชาติ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนา
จังหวัดในระดับจังหวัด ตลอดจนยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอและแผนพัฒนาอ าเภอในระดับอ าเภอ  ซึ่งในการก าหนด
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาระดับจังหวัดและอ าเภอนั้น  ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชาคมจะมีส่วน
เกี่ยวข้องอยู่ด้วย 

การวางแผนเป็นการพิจารณาและก าหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ปรารถนาเปรียบเสมือนเป็น
สะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันและอนาคต  (where we are to where we want to go)   เป็นการคาดการณ์สิ่งที่
ยังไม่เกิดขึ้น  ฉะนั้น การวางแผนจึงเป็นกระบวนการทางสติปัญญา ที่พิจารณาก าหนดแนวทางปฏิบัติงาน  มีรากฐาน
การตัดสินใจตามวัตถุประสงค์  ความรู้และการคาดคะเน  อย่างใช้ดุลยพินิจ  การวางแผนจึงมีความเก่ียวข้องกับการ
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คาดการณ์ต่างๆ  ในอนาคตและตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด  โดยผ่านกระบวนการคิดก่อนท า  จึงกล่าวได้ว่า
การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ  (systematic attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับ
อนาคตเพ่ือให้องค์กรหรือเทศบาลฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ปรารถนา นั้น 

องค์ประกอบ ประกอบด้วยลักษณะของแผนยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยน าเสนอ ดังนี้ 

1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ได้
ก าหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นแผนระยะยาว การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นกระบวนการก าหนดทิศทางในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนด
สภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุและแนวทางในการบรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้าน
และเป็นระบบ ทั้งนี้ จะต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น และปัญหา/ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์มีความส าคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ เนื่องจากแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคต เป็นกรอบในการก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 
โดยสามารถจัดสรรทรัยพากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงเป็นการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีต้องก าหนดถึงสภาพการณ์ที่ต้องการจะบรรจุและแนวทาง
ในการที่จะท าให้บรรลุถึงสภาพการณ์นั้น 

 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ดีจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล
อย่างรอบด้านเป็นระบบ ทั้งนี้ เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน าไปสู่การ
แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อปัญหา ความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง 

2) เพ่ือเป็นกรอบ แนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองพลับ 

3) เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบล หนองพลับ  มีแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร   และสามารถใช้แผนเป็น
เครื่องมือในการบริหารงบประมาณ ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

4) เป็นการเตรียมความพร้อมใน การจัดเตรียมโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะเป็น
แนวทางพัฒนาที่พร้อมจะบรรจุในแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบล หนองพลับ สามารถน าไปปฏิบัติได้
ทันทีเม่ือได้รับงบประมาณ       

5) เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะของแผน วัตถุประสงค์ ขั้นตอนในการด าเนินการและประโยชน์ของการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา   

6) เพ่ือน ามาซึ่งการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 
7) เพ่ือให้ทราบถึงวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองพลับในอนาคต  
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8) เพ่ือให้ทราบถึงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาว่ามียุทธศาสตร์ใดบ้าง เพื่อน ามาจัดท าแนวทางการพัฒนาให้มี
ความเชื่อมโยง และสอดคล้องกันระหว่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาชุมชน    
           9) เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางและกลไกในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงต่อๆไปและเป็นการสร้างแนวทางการมีส่วน
ร่วมในท้องถิ่น 

1.3 ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญ 
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาของท้องถิ่นในปัจจุบัน  
ขั้นตอนที่ 4 การก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น 
ขั้นตอนที่ 5 การก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ขั้นตอนที่ 6 การก าหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่น 
ขั้นตอนที่ 7 การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 
ขั้นตอนที่ 8 การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น 
ขั้นตอนที่ 9 การอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
หมวด 3 การจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 16 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมี
ขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 

1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง เพื่อ
แจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เก่ียวข้องตลอดจน
ความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ  และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

2)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูล น ามาวิเคราะห์เพื่อ
จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

3) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
4) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาท้องถิ่น 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหาร ท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาต่อไป 
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1.4  ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

       การวางแผนและการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่ดีย่อมส่งผลให้เกิดประโยชน์ดังต่อไปนี้ 
1) บรรลุจุดมุ่งหมาย  (Attention of Objectives) การวางแผนและการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ท้องถิ่น ทุกครั้งจะมีจุดหมายปลายทาง  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหรือองค์การบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนด เป็น
งานขั้นแรกของการวางแผน   ถ้าจุดมุ่งหมายที่ก าหนดมีความชัดเจน จะท าให้การบริหารแผนมีทิศทางมุ่งตรงไปยัง
จุดมุ่งหมาย ที่ก าหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผลดี 

2) ประหยัด (Economical Operation) การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเป็นการใช้สติปัญญาเพ่ือ
คิดวิธีการให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่คาดการณ์ไว้ ท าให้เกิดประสิทธิภาพ   มีการ
ประสานงานและร่วมกิจกรรม ที่ด าเนินมีความต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความเป็นระบบ ท าให้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ต่าง ๆ เกิดความคุ้มค่า นับว่าเป็นการลดต้นทุนที่ดี ก่อให้เกิดการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 

3) ลดความไม่แน่นอน  (Reduction of Uncertainty) การจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นช่วยลด
ความไม่แน่นอนในอนาคต เพราะการวางแผนยุทธศาสตร์ เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ล่วงหน้าเหตุการณ์ใน
อนาคตการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ เป็นผลมาจากการวิเคราะห์พ้ืนฐานของข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้น 
แล้วท าการคาดคะเน วิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคตและหาแนวทางพิจารณาป้องกันเหตุการณ์ไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นไว้
แล้ว 

4) เป็นเกณฑ์ในการควบคุม  (Basis of control) การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นช่วยให้
ผู้บริหารได้ก าหนดหน้าที่การควบคุมข้ึน  ทั้งนี้ การวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกเป็นกิจกรรรมที่
ด าเนินการควบคู่กัน อาศัยซึ่งกันและกัน คือ ถ้าไม่มีการวางแผนก็ไม่สามารถมีการควบคุม  กล่าวได้ว่าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา สามารถก าหนดจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานในหน้าที่การควบคุม 

5) ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (Encourages innovation and Creativity) การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นพื้นฐานในด้านการตัดสินใจ  และเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดแนวความคิดใหม่  ๆ 
(นวัตกรรม) และความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้ เนื่องจากขณะที่ฝ่ายบริหารจัดการ มีการวางแผนกัน เป็นการระดมความรู้ 
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สติปัญญาของคณะผู้ท างาน ให้เกิดความคิดใหม่  ๆ และความคิดสร้างสรรค์  น ามาใช้ประโยชน์  และยังเป็นการสร้าง
ทัศนคติการมองอนาคตระหว่างคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงาน ในการร่วมพัฒนาท้องถิ่น 

6) พัฒนาแรงจูงใจ  (Improves Motivation) การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่ดีจะเป็นการบ่งชี้ให้เห็นถึงความ
ร่วมแรง ร่วมใจในการท างานของคณะผู้บริหาร  และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดข้ึนการพัฒนาแรงจูงใจเป็น
เครื่องมือที่ดีส าหรับผู้บริหารในอนาคต 

7) พัฒนาการแข่งขัน  (Improves Competitive Strength) การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นที่
มีประสิทธิภาพ ท าให้องค์กรมีการแข่งขันกันมากกว่าองค์กรที่ไม่มีการวางแผนหรือมีการวางแผน  ที่ขาดประสิทธิภาพ  
ทั้งนี้เพราะการวางแผนจะเก่ียวข้องกับการขยายขอบข่ายการท างาน เปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน  ปรับปรุงสิ่งต่าง  ๆ ให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตท าให้เกิดการประสานงานที่ดี  (Better Coordination) การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นได้สร้างความม่ันใจในเรื่องเอกภาพท่ีจะบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร  ท าให้โครงการ/
กิจกรรมต่างๆ ที่จัดวางไว้ มุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกันขององค์กร 

 
 
 
 
 
 


