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บทที่ 1  

บทนำ 
 

  ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2542  ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ 

คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำหนดหนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ

บริการสาธารณะท่ีจำเป็นแก่ท้องถิ่นตลอดจนรายได้ของท้องถิ่นท่ีเพิ่มขึ้น การดำเนินการบริการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นทุกๆ ด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน การวางแผนในการดำเนินการ

บริหารจึงเป็นกลไกท่ีสำคัญท่ีทำให้การบริหารเป็นรูปแบบและมีทิศทางการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีสมดุลและมี

ประสิทธิภาพ จะส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการ บริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาได้

ตรงจุด อันเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมและบรรลุตามความมุ่งหมาย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา หมายถึง “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่นท่ีกำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นซึ่งแสดงถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับ

แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ 

และแผนชุมชน”เป็นแผนระยะยาวเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านสังคม เศรษฐกิจ และ

สิ่งแวดลอ้ม แต่ไม่ได้กำหนดห้วงระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้  

ดังนั้น การกำหนดหว้งระยะเวลาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงขึน้อยู่กับแนวคิดขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นท่ีตอ้งการให้

เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า 

  เทศบาลตำบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ท่ีทำหน้าท่ีในการให้บริการแก้ไข ปัญหาและ

ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ตลอดจนการพัฒนาภายในเขตเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 ได้กำหนดให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น เพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้

สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการและศักยภาพของท้องถิ่น รวมท้ังให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอและการผังเมือง และหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0810.2/ว 

0703 ลงวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2558 เร่ือง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏบัิติ เพื่อกำหนดทิศให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโดยคำนึงถึงการบูรณาการยุทธศาสตร์ ประเทศ 

(Country Strategy) ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และแนวทางดำเนินการเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นท่ียุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อ เสริมความมั่นคงของชาติ 

และท่ีสำคัญให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พระราชบัญญัติกำหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  มาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติให้

เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปพิเศษมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ

ตนเองและองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งนอกจากจะมีอำนาจหน้าท่ีในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองแล้วยังมี

อำนาจหน้าที่ในการประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนดอกีด้วย  เนื่องจากการวางแผน
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ท้ังในระยะสั้นและระยะยาวเกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายการปกครอง การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลังและการ

ปฏบัิตติามอำนาจหน้าท่ีท่ีกฎหมายกำหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมคีวามเป็นอิสระในการวางแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 

และการดำเนินตามแผน ความเป็นอิสระนั้นไม่ได้หมายถึงความเป็นอิสระในฐานะเป็น  “รัฐอิสระ” แต่เป็นการมอบอำนาจ 

หนา้ท่ีในการจัดบริการสาธารณะบางส่วนและยังต้องอยู่ในการกำกับดูแลหรือตรวจสอบโดยรัฐบาลและประชาคมอกีด้วย 

ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องตระหนักว่าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับต่างๆได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล แผน

กระทรวง แผนกรม และรัฐวิสาหกิจต่างๆ ซึ่งเป็นแผนระดับชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัดใน

ระดับจังหวัด ตลอดจนยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอและแผนพัฒนาอำเภอในระดับอำเภอ ซึ่งในการกำหนดยุทธศาสตร์และ

แผนพัฒนาระดับจังหวัดและอำเภอนัน้ ทัง้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาคมจะมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วย 

การวางแผนเป็นการพจิารณาและกำหนดแนวทางปฏบัิตงิานให้บรรลุเป้าหมายท่ีปรารถนาเปรียบเสมอืน เป็นสะพานเชื่อมโยง

ระหว่างปัจจุบันและอนาคต (where we are to where we want to go) เป็นการ คาดการณ์สิ่งท่ียังไม่เกิดขึน้ ฉะนั้น การวางแผนจึงเป็น

กระบวนการทางสติปัญญา ท่ีพิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัติงาน มีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค์ ความรู้และการ

คาดคะเนอย่างใช้ดุลยพินิจ การวางแผนจึงมีความเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ต่างๆ ในอนาคตและตัดสินใจเลือกแนวทาง

ปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด โดยผ่านกระบวนการคิดก่อนทำ จึงกล่าวได้ว่าการวางแผนคือ ความพยายามท่ีเป็นระบบ (systematic attempt) 

เพื่อตัดสนิใจเลอืก แนวทางปฏิบัตท่ีิดท่ีีสุดสำหรับอนาคตเพื่อให้องค์กรหรือเทศบาลฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ปรารถนา 

 1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ให้นิยามของ 

“แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา” หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีกำหนด

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการ

พัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาจังหวัด อำเภอและแผนชุมชน/หมู่บ้าน 

 1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนายทุธศาสตร์การพัฒนา 

  1) เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อปัญหาความตอ้งการ 

ของประชาชนอย่างแท้จริง 

  2) เพื่อเป็นกรอบ แนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านโคก 

  3) เพื่อให้เทศบาลตำบลบ้านโคก มแีผนยุทธศาสตร์ขององค์กรและสามารถใชแ้ผนเป็นเครื่องมือในการ

บริหารงบประมาณ ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

   4) เป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลกัษณะเป็น 

แนวทางพัฒนาที่พร้อมจะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านโคก สามารถนำไปปฏบัิตไิด้ทันทีเมื่อได้รับ

งบประมาณ 

  5) เพื่อให้ทราบถึงลักษณะของแผน วัตถุประสงค ์ขั้นตอนในการดำเนนิการและประโยชน์ของการจัดทำ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  6) เพื่อนำมาซึ่งการวเิคราะห์ศักยภาพการพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านโคก 

  7) เพื่อให้ทราบถึงวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ทศิทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้าน

โคกในอนาคต 

  8) เพื่อให้ทราบถึงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาว่ามียุทธศาสตร์ใดบ้าง เพ่ือนำมาจัดทำแนวทางการพัฒนาให้มี 

ความเชื่อมโยง และสอดคล้องกนัระหว่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดนิ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาชุมชน 
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  9) เพื่อให้ทราบถึงแนวทางและกลไกในการติดตามและประเมนิผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การ 

พัฒนา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงต่อๆไปและเป็นการสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมใน

ท้องถิ่นข้อจำกัดในการวางแผนและการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  อย่างไรก็ตาม การจัดทำแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาท้องถิ่น บางครัง้อาจประสบความล้มเหลวก็ได้หรืออาจขาดประสิทธภิาพ ดังนั้น เพื่อให้การวางแผนและการจัดทำ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ประสบผลสำเร็จได้มีหลายประการ ดังนี้  

  1) ขาดข้อมูลท่ีเชื่อถือได้ในการจัดทำ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลต่างๆท่ีตรงกับ 

สภาพความเป็นจริงเพื่อนำมาพจิารณา กำหนดวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมาย แนวทางการพัฒนา และโครงการ/ กิจกรรมต่างๆ ที่

จะดำเนินงาน แต่ถ้าขณะท่ีมีการวางแผนนั้น กลุ่มท่ีทำงานได้ข้อมูลท่ีเชื่อถือไม่ได้อาจจะทำให้การวางแผนงานเกิดการ

ผิดพลาด ฉะนั้น ข้อมูลท่ัวไปหรือข้อมูลพื้นฐานท่ีสำคัญและจำเป็น นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดแผนงาน โครงการ/

กิจกรรมเป็นอย่างย่ิง 

  2) การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นกระบวนการมองไปข้างหน้า ถ้าผู้บริหารมีแนวโน้มท่ีจะ 

ทำงานในเชิงรับมากกว่าเชิงรุก จะไม่สามารถทำการวางแผนและจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นท่ีดีได้ ผู้จัดทำแผน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตอ้งเป็นบุคคลที่มคีวามคิดริเร่ิมและเป็นคนท่ีมีความกระตอืรือร้น สามารถมองหามาตรการ  

การติดตามและการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ได้อย่างเหมาะสม เข้าใจ เข้าถึงการดำเนินงานของแผน 

อย่างถูกตอ้งและเกดิประสิทธิภาพสูงสุด 

  3) การวางแผนและการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นกระบวนการท่ีต้องใช้เวลาและ 

สิน้เปลืองค่าใชจ้่าย การวางแผนอาจจะทำให้การปฏิบัติการบางกรณีล่าชา้ไปได้ แต่ก็เป็นความจริงว่าถ้าเราไม่ใช ้เวลาในการ

วางแผนอย่างพอเพียงแล้ว แผนท่ีกำหนดขึ้นอาจจะเป็นแผนท่ีใช้ไม่ได้ จึงกล่าวได้ว่าการวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้เวลาและ

ค่าใช้จ่ายในการรวบรวมการวิเคราะห์ สารสนเทศและการประเมินทางเลือกต่างๆ ดังนัน้ ถ้าการจัดการไม่จัดสรรงบประมาณ 

ค่าใช้จ่ายอย่างเพยีงพอในการวางแผนและการจัดทำแผนยุทธศาสตร์  การพัฒนาท้องถิ่นก็ย่อมใช้เวลาให้พอเพียง อย่าคิดแต่

เพียงว่าเสียเวลา สิ้นเปลืองงบประมาณและผลของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะดีและชัดเจนนั้น ก็อาจ

เป็นไปไม่ได้ 

  4) การดำเนนิการภายในเทศบาลหรือองค์การท่ีเข้มงวดเกินไปในเร่ืองต่างๆ จะเป็นอุปสรรคในการนำ

ความคิดริเร่ิมและแนวความคดิใหม่ เข้ามาสู่องค์การ  ฉะนั้นผู้วางแผนหรือผู้จดัทำแผน จำเป็นต้องมกีารยืดหยุ่นการ

ดำเนนิการในบางกรณบ้ีาง ซึ่งจะนำผลดมีาสู่เทศบาลหรือองค์การ 

  5) การต่อตา้นการเปลี่ยนแปลงเป็นอีกปัจจัยหน่ึงท่ีเป็นขอ้จำกัดในการวางแผน บางคร้ังเหตุการณ์ต่างๆ  

ท่ีเกิดขึ้นในเทศบาลตำบลบ้านโคก เป็นผลกระทบอย่างต่อเนื่องมาจากความผันผวนทางงบประมาณ บุคลากรและการเมือง 

ฉะนั้น ผู้วางแผนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไม่สามารถรับรู้ ยอมรับ เร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นได้ ก็

อาจจะนำไปสู่การต่อต้านจากกลุ่มคนและทัศนคติ เช่นนี้จะส่งผลต่อกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีเกิดขึ้น

ขาดประสิทธิภาพ 

  6) ประสิทธภิาพในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น อาจมขี้อจำกัดมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่

สามารถควบคุมได้เพราะปัจจัยภายนอกบางอย่างยากแก่การทำนายและคาดการณ์ เช่ น  การเกิ ด  ส งค ราม  ภั ยคุ กคาม 

การเมือง การปกครอง การควบคุมของรัฐบาล หรือภัยธรรมชาติต่าง ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผู้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ท้องถิ่น ไม่สามารถควบคุมได้ อาจทำให้การดำเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ประสบปัญหายุ่งยากได้ 
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 หลักการพื้นฐานในการวางแผนและการจัดทำแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  

ประกอบด้วยหลักการพื้นฐาน 4 ประการ คือ 

  1. การวางแผนและการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น จะต้องสนับสนุนเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ขององค์การ(Contribution to Purpose and Objectives)  ในการวางแผนผู้วางแผนจะต้องตระหนักถึงความสำคัญว่า

เป้าหมายของแผนทุกแผนท่ีกำหนดขึ้นนั้นจะตอ้งเกือ้หนุนและอำนวยความสะดวกให้เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของเทศบาล

ตำบลหรือองค์การให้สัมฤทธ์ิผล หลักการนี้เกิดขึ้นจากธรรมชาติขององค์กรต่างๆ ท่ีจัดตั้งขึ้น เพื่อให้วัตถุประสงค์ของกลุ่ม

บุคคลท่ีร่วมกันในองค์กรบรรลุตามเป้าหมาย หรือประสบความสำเร็จได้ด้วยความร่วมมอื ร่วมใจของสมาชกิในองค์กร อย่าง

จรงิใจ 

  2. การวางแผนและการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการจัดการ 

(Primacy of Planning) กระบวนการจัดการ ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การบริหารงานบุคคล 

(Staffing) การสั่งการ (Leading) และการควบคุม (Controlling) การวางแผนเป็นงานเร่ิมตน้ก่อนขั้นตอนอื่น ทัง้นี้เพราะการวางแผนจะ

เป็นตัวสนับสนุนให้งานด้านอื่นๆ ดำเนนิไปด้วยความสอดคล้อง 

  3. การวางแผนเป็นหน้าท่ีของผู้บริหารทุกคน (Pervasiveness of Planning) การวางแผนเป็นงานของผู้บริหารทุก

ระดับท่ีจะต้องทำ แล้วแต่ขอบเขตของอำนาจหน้าท่ีท่ีแตกต่างกัน ทั้งนี้ การวางแผนจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับการ

ตัดสนิใจของผู้บริหารในทุกระดับ 

   4. ประสิทธิภาพของแผนงาน (Efficiency of Plans) ในการวางแผนนั้นผู้วางแผนจะต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพ

ของการวางแผน ซึ่งสามารถพิจารณาจากการบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยการลงทุนอย่างประหยัดและคุ้มค่า เช่น เวลา เงิน 

เครื่องมือ แรงงาน และการบริหารท่ีดสีร้างความพงึพอใจให้แก่สมาชกิในองค์กร 

  หลักการพืน้ฐาน 4 ประการนี้ นับว่ามีส่วนสำคัญในการปูพื้นฐานของความคิดในดา้นการวางแผนและการ 

จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านโคกใหป้ระสบความเจรญิก้าวหนา้อย่างแท้จริง 

 1.3 ข้ันตอนในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพฒันา 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 3  

ข้อ 16 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ดำเนนิการตามระเบียบนี้ โดยมีขัน้ตอนดำเนนิการ ดังนี้ 

  1. คณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง  

เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาทอ้งถิ่น รับทราบปัญหา ความตอ้งการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนความ

ช่วยเหลือทางวชิาการ และแนวทางปฏบัิติท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี  เพื่อนำมากำหนดแนวทางกาจัดทำแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนา โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพจิารณาประกอบการจัดทำแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทอ้งถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลนำมาวิเคราะห์ เพื่อ

จัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแลว้เสนอคณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิ่น 

  (2) คณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิน่พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหาร 

ท้องถิ่น 

  (3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศใช้แผน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

  สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อสภา องค์การ

บริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แลว้ผู้บริหารฯจึงพจิารณาอนุมัตแิละประกาศใชแ้ผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป 
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ผังการจัดทำแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 

 1. คณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิ่น  จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น   เพื่อ รับทราบปัญหา/ความต้องการ 

 2. คณะกรรมการสนับสนุนแผนฯ  รวบรวมแนวทางและข้อมูล 

      เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 3. คณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิน่  พจิารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

      เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

 4. ผู้บริหารท้องถิ่น   อนุมัต/ิประกาศใช้ 

  การวางแผนและการจัดทำแผนยุทธศาสตรท์ีด่ีย่อมส่งผลให้เกิดประโยชนด์ังต่อไปนี้ 

  1) บรรลุจุดมุ่งหมาย (Attention of Objectives) การวางแผนและการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ท้องถิ่น 

ทุกคร้ังจะมีจุดหมายปลายทาง เพื่อให้เทศบาลตำบลหรือองค์การบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีกำหนด เป็นงานขั้นแรกของการวางแผน 

ถ้าจุดมุ่งหมายท่ีกำหนดมีความชัดเจน จะทำให้การบริหารแผนมีทิศทางมุ่งตรงไป ยังจุดมุ่งหมาย ที่กำหนดไวไ้ด้อย่างสะดวก

และเกิดผลดี 

  2) เทศบาลตำบลสามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์ท่ีคาดการณ์ไว ้ทำให้เกิดประสิทธิภาพ มีการประสานงาน

และร่วมกิจกรรมท่ีดำเนินมีความต่อเนื่อง  ก่อให้เกิดความเป็นระบบ ทำให้การใช้ประโยชน์จาก ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความ

คุ้มค่า นับว่าเป็นการลดตน้ทุนท่ีด ีก่อให้เกิดการใชง้บประมาณอย่างคุ้มค่า 

  3)  ลดความไม่แน่นอน (Reduction of Uncertainty) การจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นช่วยลดความไม่

แน่นอนในอนาคต เพราะการวางแผนยุทธศาสตร์ เป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ล่ วงหน้าเหตุการณ์ ในอนาคตการ

จัดทำแผนยุทธศาสตร์ท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นผลมาจากการวิเคราะห์พื้นฐานของ 

  4)  ข้อเท็จจริงท่ีปรากฏขึ้นแลว้ทำการคาดคะเน วิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคตและหาแนวทางพิจารณา  

ป้องกันเหตุการณ์ไม่แน่นอนท่ีจะเกดิขึน้ไว้แลว้ 

  5) เป็นเกณฑ์ในการควบคุม (Basis of control) การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นช่วยให้ผู้บริหารได้

กำหนดหนา้ที่การควบคุมขึ้น   ท้ังน้ี  การวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งท่ีแยกกันไม่ออกเป็นกิจกรรรมท่ี ดำเนินการควบคู่กัน 

อาศัยซึ่งกันและกัน คือ ถ้าไม่มกีารวางแผนก็ไม่สามารถมีการควบคุม กล่าวได้ว่าแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาสามารถกำหนด

จุดมุ่งหมายและมาตรฐานการปฏบัิตงิานในหน้าท่ีการควบคุม 

  6) ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (Encourages innovation and Creativity) การจัดทำแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาท้องถิ่นเป็นพื้นฐานในด้านการตัดสินใจ และเป็นสิ่งท่ีช่วยให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ (นวัตกรรม) และความคิด

สร้างสรรค์ ท้ังนี้ เนื่องจากขณะท่ีฝ่ายบริหารจัดการ มีการวางแผนกันเป็นการระดมความรู้ สติปัญญาของคณะผู้ทำงาน ให้

เกิดความคิดใหม่ ๆ และความคิดสร้างสรรค์ นำมาใช้ประโยชน์และยังเป็นการสร้างทัศนคติการมองอนาคตระหว่างคณะ

ผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงาน ในการร่วมพัฒนาทอ้งถิ่น 

  7) พัฒนาแรงจูงใจ (Improves Motivation) การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ท่ีดจีะเป็นการบ่งชีใ้ห้เห็นถึงความร่วมแรง 

ร่วมใจในการทำงานของคณะผู้บริหาร และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นการพัฒนาแรงจูงใจเป็นเคร่ืองมือท่ีดีสำหรับ

ผู้บริหารในอนาคต 

  8) พัฒนาการแข่งขัน (Improves Competitive Strength) การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพฒันา ท้องถิ่นท่ีมี

ประสิทธิภาพ ทำให้องค์กรมกีารแข่งขันกันมากกว่าองค์กรท่ีไมม่ีการวางแผนหรือมกีารวางแผน ที่ขาดประสิทธิภาพ  
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ท้ังนีเ้พราะการวางแผนจะเกี่ยวข้องกับการขยายขอบข่ายการทำงาน เปลี่ยนแปลงวธีิการทำงาน ปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้ทันต่อ

การเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกดิขึน้ในอนาคต 

  9) ทำให้เกิดการประสานงานท่ีดี (Better Coordination) การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ได้สร้าง

ความมั่นใจในเร่ืองเอกภาพท่ีจะบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร ทำให้โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่จดัวางไว้ มุ่ง ไปสู่จุดมุ่งหมาย

เดียวกันขององค์กร 

 

****************** 

 

เทศบาลตำบลบ้านโคก 


