บทที่ 1 บทนำ
แผนยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำ
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542 และที่ แก้ไ ขเพิ่ มเติ ม ถึ งปั จจุ บนั ก าหนดให้รัฐต้องถ่ ายโอนภารกิ จในการบริ หารสาธารณะที่ รัฐ
ดาเนิ นการตามมาตรา 16 และ มาตรา 17 บัญญัติให้ เทศบาล องค์การบริ หารส่ วนตาบล และการปกครองส่ วน
ท้องถิ่นรู ปแบบพิเศษ มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาแผน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตนเอง
ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
พ.ศ.2542 กาหนดให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จัดทาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่น ซึ่ งเป็ นแผนระยะ
ยาวกาหนดทิ ศทางการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิ จ และสิ่ งแวดล้อม การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ท้องถิ่น เป็ นกระบวนการใช้ทรัพยากรท้องถิ่น โดยกาหนดภารกิจไว้ล่วงหน้า เพื่อดาเนิ นการตามภารกิ จให้
บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ นโยบาย และเป้ าหมายขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้น พร้ อมทั้งให้ความสาคัญกับ
การพัฒนาคุ ณภาพชี วิต พัฒนาสังคมเศรษฐกิ จ ให้นามาซึ่ งชี วิตความเป็ นอยู่ที่ดีของคนในท้องถิ่ นในอนาคต
เพื่อปฏิ บตั ิให้เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่ น พ.ศ. 2548 องค์การบริ หารส่ วนตาบลสวนหม่อน จึงจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา เพื่อกาหนด
ทิ ศทางในอนาคต ของการพัฒนากาหนดภารกิ จที่ตอ้ งดาเนิ นการและแนวทางปฏิบตั ิให้บรรลุ เป้ าหมายบน
พื้นฐานของการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างรอบด้าน เป็ นระบบโดยสอดคล้องกับศักยภาพของ
ท้องถิ่ น ปั ญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่ นให้ส อดคล้องกับ ยุท ธศาสตร์ ป ระเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ จงั หวัด แผนพัฒนาอาเภอ นโยบายองค์การ
บริ หารส่ วนตาบล โดยมุ่งหวังที่พฒั นาองค์การบริ หารส่ วนตาบลให้เป็ นเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม สู่ การพัฒนา
ที่สมดุลและยัง่ ยืน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการบริ หารจัดการที่ดี
แผนยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒนาขององค์ก ารบริ หารส่ วนตาบลสวนหม่ อนที่ ผ่า นมาได้ก าหนด
ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2554-2558) เพื่อเป็ นกรอบในการกาหนดทิศทางการพัฒนา และกาหนดทิศทางสาหรับ
การจัดทาแผนพัฒนาสามปี ซึ่ งระยะปี สุ ดท้ายของแผนยุทธศาสตร์ สิ้นสุ ดในปี 2558 อาจกระทบต่อการจัดทา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ดาเนิ นการต่อไป โดยมีแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาครอบคลุมแผนพัฒนา
สามปี เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและสภาวการณ์ ในพื้นที่ ที่ เปลี่ ยนแปลงไป โดยดาเนิ นการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์การบริ หารส่ วนตาบลสวนหม่อน (พ.ศ. 2557-2561)
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญในกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำท้องถิ่น
การที่ทอ้ งถิ่นจะพัฒนาไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง จาเป็ นต้องมีการกาหนดวิสัยทัศน์ หรื อ
ภาพในอนาคตและแปลงมาสู่ การปฏิบตั ิ ดังนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 จึงได้กาหนดประเภทของแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่ วน
ท้องถิ่นไว้ 2 ประเภทคือ

1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็ นแผนพัฒนาระยะยาว
2. แผนพัฒนาสามปี เป็ นแผนพัฒนาแบบหมุนเวียนที่ตอ้ งการมีการทบทวนและจัดทาทุกปี
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น เป็ นแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและ
สังคมขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นที่กาหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่ นซึ่ งแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิ จ และจุ ดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น
การวางแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจึงเป็ นกระบวนการกาหนด
ทิศทางในอนาคตขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยกาหนดสภาพการณ์ที่ตอ้ งการบรรลุและแนวทางในการ
บรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างรอบด้านและเป็ นระบบ ทั้งนี้ จะต้องสอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น และปั ญหา/ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย
การวางแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามีความสาคัญต่อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นเป็ นอย่างยิ่ง
ทั้งนี้ เนื่ องจากแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาเป็ นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่ สภาพการณ์ที่ตอ้ งการให้เกิ ดขึ้นในอนาคต
เป็ นกรอบในการก าหนดทิ ศ ทางการพัฒนาขององค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ นให้มุ่ ง ไปสู่ ส ภาพการณ์ อนั พึ ง
ประสงค์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาจึงเป็ นการกาหนดทิศทางการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ตอ้ งกาหนดถึงสภาพการณ์ ที่ตอ้ งการบรรลุและแนวทางในการที่จะทาให้บรรลุ
สภาพการณ์ น้ นั การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาที่ ดีจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรวบรวมและการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างรอบด้านและเป็ นระบบ ทั้งนี้ เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นสามารถนาไปสู่ การแก้ไขปั ญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริ ง
1.1 ลั ก ษณะของแผนยุ ท ธศำสตร์ กำรพั ฒ นำ “ แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นา ” หมายความถึ ง
แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ที่กาหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่ งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดย
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ และนโยบายในการ
พัฒนาท้องถิ่นการวางแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จึงเป็ นกระบวนการกาหนด
ทิศทางในอนาคตขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น โดยกาหนดสภาพ การณ์ที่ตอ้ งการบรรลุและแนวทางใน
การบรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างรอบด้านและเป็ นระบบ ทั้งนี้ จะต้องสอดคล้อง
กับศักยภาพของท้องถิ่น และปั ญหา / ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วยการวางแผนยุทธศาสตร์ การ
พัฒนามีความสาคัญต่อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็ นอย่างยิ่งทั้งนี้ เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาเป็ น
แผนพัฒนาเป็ นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่ สภาพการณ์ ที่ตอ้ งการให้เกิ ดขั้นในอนาคต เป็ นกรอบในการกาหนดทิ ศ
ทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นให้มุ่งไปสู่ สภาพการณ์ อนั พึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจากัดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การจัดทาแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาจึงเป็ นการกาหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ที่ตอ้ งกาหนดถึงสภาพการณ์ที่
ต้องการจะบรรลุและแนวทางในการที่จะทาให้บรรลุถึงสภาพการณ์น้ นั การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาที่ดี
ต้องตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างรอบด้านและเป็ นระบบ ทั้งนี้ เพื่อให้แผน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นสามารถนาไปสู่ การแก้ไขปั ญหาและสนองตอบความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่ นได้อย่างแท้จริ ง อย่างรอบด้าน หมายถึ ง การวางแผนยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาขององค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ นจะต้องตั้ง อยู่บนพื้ นฐานของการค านึ ง ถึ ง สภาพการณ์ ที่ ต้องการจะ
บรรลุ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้ง มิติดา้ นการพัฒนา ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้อม องค์กร (การ
บริ หารจัดการ) และการเปลี่ยนแปลงขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ตลอดจนมิติในเชิ งพื้นที่ใกล้เคียงขยาย
ไปสู่ พ้ืนที่ระดับอาเภอ ระดับจังหวัด ระดับประเทศ ระดับทวีป จนกระทั้งในระดับโลกด้วยสาเหตุที่ตอ้ งมอง
อ ย่ า ง ร อ บ ด้ า น ก็ เ พ ร า ะ ว่ า ใ น โ ล ก ข อ ง ค ว า ม เ ป็ น จ ริ ง นั้ น ป ร า ก ฏ ก า ร ณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ งใ น ด้ า น
เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อม สังคมและองค์กร ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับทวีปและในระดับโลกล้วน
ส่ งผลกระทบต่อเขตขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นไม่ทางตรงก็ทางอ้อม
ดังนั้น ในการวางแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาจึ ง ไม่ค วรมองรอบด้า นแต่ เพีย งเขตพื้ นที่ ก าร
ปกครองของตนเองเท่านั้น แต่ตอ้ งมองให้กว้างอออกไปครอบคุลมเขตพื้นที่อื่นด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การวางแผน
วางแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามีประสิ ทธิ ภาพและมีประสิ ทธิ ผลในการรับมือกับสถานการณ์ หรื อผลกระทบที่
อาจเกิ ดขึ้นตามมาจากเขตพื้นที่เหล่านี้ นอย่างรู ้ เท่าทันจนทาให้สามารถใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ ได้อย่าง
เต็มที่หรื อหาหนทางในการป้ องกันอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ (Proactive)
1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำ
1) เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาที่ตอบสนองต่อปั ญหา ความต้องการ และศักยภาพของจังหวัด
2) เพื่อเป็ นกรอบในการพัฒนาในระยะกลาง และเป็ นแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี เพื่อให้
องค์การบริ หารส่ วนตาบลสวนหม่อน มีแผนยุทธศาสตร์ของตนเอง และสามารถใช้แผนเป็ นเครื่ องมือใน
บริ หารงบประมาณให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
3) เป็ นการจัดเตรี ยมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยูใ่ นลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณ
ประจาปี และนาไปปฏิบตั ิได้ทนั ทีเมื่อได้รับงบประมาณ
4) เพื่อให้ทราบถึงลักษณะของแผน วัตถุประสงค์ ขั้นตอนในการดาเนินการและประโยชน์ของการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
5) เพื่อให้ทราบถึงสภาพโดยทัว่ ๆไป ขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
6 ) เพื่อให้ทราบถึงการวิเคราะห์ศกั ยภาพการพัฒนาขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
7) เพื่อให้ทราบถึงวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์และเป้ าหมายการพัฒนาขององค์การบริ หารส่ วนตาบลใน
อนาคตและสามารถนามาตรวจสอบแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การพัฒนา
เพียงใดหรื อมีจุดเน้นไปในทิศทางใด

8) เพื่อให้ทราบถึงยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาว่ามียทุ ธศาสตร์ ใดบ้าง เพื่อนามาจัดทาแนวทางการพัฒนาให้
สอดคล้องกันกับแผนพัฒนาชาติ แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอาเภอ
9) เพื่อให้ทราบถึงแนวทางและกลไกในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาในช่วงต่อๆไปและเป็ นการสร้างแนว
ทางการมีส่วนร่ วมในท้องถิ่น
1.3 ขั้นตอนกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำ
1. การเตรี ยมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. การรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญ
3. การวิเคราะห์ศกั ยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาของท้องถิ่นในปั จจุบนั
4. การกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น
5. การกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
6. การกาหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่น
7. การกาหนดยุทธศาสตร์ และบูรณาการแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
8. การกาหนดเป้ าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
9.การอนุมตั ิและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
1.4 ประโยชน์ ของกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำ การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา เป็ นการกาหนด
ทิศทางและประสานการปฏิบตั ิระหว่างแผนพัฒนาชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ และระหว่าง
ท้องถิ่น เพื่อให้เป็ นเครื่ องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นได้พิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อให้เล็งเห็น
ถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทาง การดาเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยง และส่ งผลทั้งในเชิงสนับสนุน
และเป็ นอุปสรรคต่อกันเพื่อให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นสามารถนามาตัดสิ นใจ กาหนดแนวทางการ
ดาเนินงานและใช้ทรัพยากร การบริ หารของท้องถิ่นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสู งสุ

