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1. ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542 มาตรา 16  บัญญัติให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบลและการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปพิเศษ     
มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง   ซึ่งนอกจากจะมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองแล้วยังมีอ านาจหน้าที่ในการประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบ  
ที่คณะรัฐมนตรีก าหนดอีกด้วย และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542         
ได้ก าหนดรูปแบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นอิสระมากขึ้น นอกจากกฎหมายทั้งสองฉบับ
แล้วยังมีกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ท าให้เห็นได้ว่ามีการก าหนดตัวกฎหมายและกลไกทางกฎหมาย    เพ่ือให้การ
กระจายอ านาจเป็นไปอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ จากประชาชนและองค์กรต่าง ๆ ตามที่กฎหมาย
บัญญตัิไว้ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีบทบาทอ านาจหน้าที่อย่างกว้างขวางในการให้บริการสาธารณะ
พ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่น รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม           
ของท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมของท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบในการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น  การวางแผนถือเป็นกลไกส าคัญประการหนึ่ง  ที่จะท า
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าวโดยใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องวางแผนทรัพยากรเหล่านั้นให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุดแก่ประชาชนทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต    มีการปฏิบัติตามแผนงานในโครงการที่ก าหนด  ให้เกิดสัมฤทธิ์ผลในช่วงเวลาที่ก าหนด 
มีการควบคุม ติดตามและประเมินผลโครงการ การบริหารจัดการตามแผนงาน โครงการนั้น  จะต้องเป็นการ
บริหารจัดการที่ดีมีความโปร่งใสและพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบทั้งในหน่วยงานของรัฐและประชาคม  

การวางแผนเป็นการพิจารณาและก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันและอนาคต เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ฉะนั้นการ
วางแผนจึงเป็นกระบวนการทางสติปัญญา  ที่พิจารณาก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน   มีรากฐานการตัดสินใจ
ตามวัตถุประสงค์ความรู้และการคาดคะเนอย่างใช้ดุลพินิจ 

การวางแผนจึงมีความเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ต่าง ๆ ในอนาคตและตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ    
ที่ดีที่สุดโดยผ่านกระบวนการคิดก่อนท า ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า การวางแผน คือ ความพยายามที่เป็นระบบเพ่ือ
ตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต เพ่ือให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา 

ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จะต้องอาศัยเครื่องมือที่ส าคัญส าหรับการก าหนดทิศทาง
และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น นั่นคือ แผนพัฒนาท้องถิ่น การวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเกี่ยวข้อง
กับการก าหนดนโยบายการปกครองการบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลังและการปฏิบัติ   
ตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีความเป็นอิสระในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและการด าเนิน ตามแผน ความเป็นอิสระนั้นไม่ได้หมายถึงความเป็นอิสระในฐานะเป็น “รัฐอิสระ”   
แต่เป็นการมอบอ านาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะบางส่วนให้ และยังต้องอยู่ในการ ก ากับดูแล        
หรือตรวจสอบ โดยรัฐบาลและประชาคมอีกด้วย 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม     
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์     และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่น  ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้อง          
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กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอและนโยบายในการพัฒนา
ท้องถิ่น การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    จึงเป็นกระบวนการก าหนด
ทิศทางในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุและแนวทางในการ
บรรลุบนพ้ืนฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบทั้งนี้จะต้องสอดคล้อง     
กับศักยภาพของท้องถิ่น  และปัญหา/ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย  

การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  มีความส าคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง        
ทั้งนี้เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   เป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต      
เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     ให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์              
อันพึงประสงค์  ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่าง         
มีประสิทธิภาพ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงเป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   ที่ต้องก าหนดถึงสภาพการณ์ที่ต้องการจะบรรลุ     และแนวทางในการที่จะท าให้บรรลุ              
ถึงสภาพการณ์นั้น  

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ดีจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรวบรวม    และการวิเคราะห์
ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง       
“อย่างรอบด้าน” หมายถึง การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องตั้งอยู่   
บนพ้ืนฐานของการค านึงถึงสภาพการณ์ที่ต้องการจะบรรลุและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งมิติด้านการพัฒนา 
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม องค์กร(การบริหารจัดการ) และการเปลี่ยนแปลงขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตลอดจนมิติ ในเชิง พ้ืนที่  ทั้ ง พ้ืนที่ ใกล้เคียงขยายไปสู่ พ้ืนที่ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด 
ระดับประเทศ ระดับทวีป  

เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  เป็นแผนพัฒนาที่ก าหนดทิศทางความต้องการพัฒนาในอนาคต  
ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนการจัดท าแผนพัฒนา
สามปี  แผนด าเนินงาน  เพื่อการพัฒนาของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ จึงมีลักษณะต่างๆ ดังนี้ 

1. เป็นกระบวนการตัดสินใจเพ่ือก าหนดทิศทางในอนาคตของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่    โดยก าหนด
สภาพการณ์อนาคตที่ต้องการบรรลุ และก าหนดแนวทางในการบรรลุสภาพการณ์ที่ก าหนดพ้ืนที่ข้อมูลที่รอบ
ด้านอย่างเป็นระบบ 

2. เป็นการก าหนดแนวทางท่ีจะบรรลุสภาพการณ์ในอนาคตที่ต้องการให้เกิดขึ้น โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ของข้อมูลที่รอบด้านและจะต้องค านึงถึงท้ังสภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดศักยภาพ    หรือขีดความสามารถของ
เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง และ
สิ่งแวดล้อม 

3. เป็นการก าหนดแนวทางที่จะบรรลุสภาพการณ์ในอนาคตที่ต้องการให้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ     
โดยแนวทางท่ีก าหนดขึ้นต้องด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน  มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

4. เป็นแผนแม่บทส าหรับการเป็นกรอบในการพัฒนาในช่วง 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563) ที่มีความ
สอดคล้องกันระหว่าง วิสัยทัศน์ พันธกิจหรือภารกิจหลัก เป้าประสงค์หรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา 

5. เป็นเอกสารแผนพัฒนาที่แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์อ าเภอ  นโยบาย
ผู้บริหารท้องถิ่น ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ ปัญหาความต้องการของประชาชน  แผนชุมชน 

การวางแผนเป็นการมองเพ่ือเพ่ิมทฤษฎีการวางแผนข้างหน้า อาจเป็นช่วงระยะเวลาสั้น ระยะเวลา
ปานกลาง หรือระยะยาว และเป็นกระบวนการก าหนดการใช้ทรัพยากรขององค์กร     โดยก าหนดกิจกรรม      
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ต่าง ๆ ในช่วงเวลาให้บรรลุภารกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย และเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
จะเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนในอนาคต  การที่ท้องถิ่นจะพัฒนาไปในทิศทางใด 
จ าเป็นต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์หรือภาพในอนาคตและแปลงมาสู่การปฏิบัติ  และด้วยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548 เทศบาลต าบล 
รังกาใหญ่  จึงทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   (พ.ศ. 2559-2563)  ขึ้น 
  
2. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
 ในการกระจายอ านาจการบริหารของรัฐไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   ก าหนดบทบาทอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ตลอดจนการให้มีการกระจายอ านาจในการบริหาร  และการ
จัดบริการสาธารณะไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้เพ่ือให้การบริหารงานและการให้บริการสาธารณะ
ของรัฐเป็นไปด้วยความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และสามารถสนองตอบต่อปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน ได้อย่างดียิ่ง  และรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการในการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ
และอัตราก าลังของราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการ
ก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขที่ระบุไว้อย่างชัดเจน   เพ่ือให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง  ปัจจุบัน
สภาพการณ์ของประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก  ทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง     
อีกทั้งการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายในปี 2558  ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมต่อวิถีการด ารงชีวิต
ของประชาชนอย่างกว้างขวาง 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งก าหนดจุดมุ่งหมาย  หรือทิศทางในการพัฒนาของตนเอง      
ให้ชัดเจน มีการก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง  กับจุดมุ่งหมายในการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบ  โดยมีความครอบคลุมภารกิจการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและ
ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะสามารถบริหารงานในความรับผิดชอบตามที่ราชการส่วนกลาง 
และราชการส่วนภูมิภาคจะถ่ายโอนมาให้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 แผนพัฒนาท้องถิ่นจึงถือเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างยิ่ง ที่จะช่วยสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการของท้องถิ่น เพ่ือน าไปสู่การก าหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนา     
การก าหนดภารกิจ และแนวทางการด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่จุดมุ่งหมายดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วย     
ในการก าหนดแผนงาน โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีทิศทางที่สอดคล้องและประสานสนับสนุน
ในจุดมุ่งหมายร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะท าให้ปัญหา ความต้องการ ได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมแล้ว      
ยังเป็นการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์ในขณะเดียวกันด้วย 
 หลักการส าคัญที่ถือเป็นหัวใจของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นก็คือ การก าหนดจุดมุ่งหมายในการ
พัฒนา  และการก าหนดแนวทางการพัฒนาที่จะน าไปสู่การบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้เพราะ
หากไม่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาที่ชัดเจนแล้ว การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะเป็นการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อย ๆ เมื่อมีปัญหาหรือความต้องการอะไรเกิดขึ้นก็ก าหนดแนวทางด าเนินการเป็น
เรื่อง ๆ ไป ซึ่งนอกจากจะต้องแก้ไขปัญหาอย่างซ้ าซ้อนและไม่มีที่สิ้นสุดแล้ว ยังอาจท าให้ปัญหามีความรุนแรง
มากขึ้นจนเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะแก้ไขได้  ดังนั้นการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น     
ในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้ก าหนดจุดมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนา     
ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของตนเองอย่างเป็นระบบ เป็นบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่ม่ีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนให้มากที่สุด 
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 อย่างไรก็ดี เราสามารถสรุปวัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาได้ ดังต่อไปนี้ 
2.1 เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.2 เพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน 
2.3 เพ่ือเป็นการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับแผนพัฒนาสามปี 

3. ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
3.1 คณะกรรมการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการและ

รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ 
ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

3.2 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูล น ามาวิเคราะห์
เพ่ือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

3.3 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
3.4 ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ 
     การพัฒนา   
 
 
 
 

                         ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยสังเขป 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการพฒันาท้องถิน่ 
- จดัประชุมประชาคมทอ้งถ่ิน    ส่วน
ราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อก าหนดแนว
ทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พฒันา 
 

 

คณะกรรมการสนับสนุน 

การจดัท าแผนพฒันาท้องถิน่ 
- จดัท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพฒันา 
เพ่ือเสนอคณะกรรมการพฒันาท้องถ่ิน
พิจารณา 
 

 

คณะผู้บริหาร 
- อนุมติัแผนยทุธศาสตร์การพฒันา 
-ประกาศใชแ้ผนยทุธศาสตร์การพฒันา 

 

คณะกรรมการพฒันาท้องถิน่ 
- พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การ
พฒันา 
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4. ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ เป็นกระบวนการก าหนดทิศทาง   
ในอนาคตของเทศบาล โดยก าหนดสภาพการที่ต้องบรรลุและแนวทางในการบรรลุบนพ้ืนฐานการรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบครอบและเป็นระบบ โดยมีความสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่นและปัญหาความ
ต้องการของประชาชน ทั้งนี้เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลสามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหา  
และสนองตอบตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  และการจัดท าแผนยุทธศาสตร์    
การพัฒนา มีประโยชน์โดยสังเขป ดังนี้ 

4.1 เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เทศบาลสามารถด าเนินการพัฒนาได้บรรลุวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.2 สามารถตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 
4.3 เป็นมาตรการที่แสดงถึงความเชื่อมโยงกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา                 

แผนพัฒนาสามปี  และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของท้องถิ่น 
 


