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ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่น 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งหมายความว่า 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดย
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา จังหวัด อ าเภอ นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น และแผนชุมชน ดังนั้น องค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกตูม   จึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

การวางแผนเป็นกระบวนการมองไปข้างหน้าและก าหนดการใช้ทรัพยากรขององค์กร โดยก าหนด
กิจกรรมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า ให้บรรลุตามภารกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย ขององค์กร  ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น การที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมจะพัฒนาไปในทิศทางใด
จ าเป็นต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์เพ่ือแปลงสู่การปฏิบัติ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกตูม (พ.ศ.๒๕๕9-๒๕๖3) มีลักษณะเป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี ซึ่งอาศัยกระบวนการ
ในการวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมเพ่ือให้ทราบถึงจุดเด่น จุดด้อย อุปสรรค และโอกาสจากแผน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาต าบล เพ่ือน ามาก าหนดทิศทางในการพัฒนาโดยการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา เพ่ือให้การบริหารการจัดสรรทรัพยากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกตูม ซึ่งมีอยู่อย่างจ ากัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความยืดหยุ่นและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ และสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมได้จัดท าขึ้นโดยอาศัยหลักการ
และกรอบแนวทางที่ส าคัญ ดังนี้ 

๑. นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม ที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกตูม  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ๒๕๕7 

๒. กรอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ก าหนดไว้และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑1   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผนอ าเภอ แผนชุมชน 

๓. ปัญหาความต้องการที่ส าคัญจากประชาคมต าบลโคกตูม 

องค์ประกอบในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ จะประกอบไปด้วย ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์ 
วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และประโยชน์ของการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยเสนอตามรายหัวข้อดังนี้ 
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๑.๑  ลักษณะแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนด

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน
อนาคต โดยสอดคล้องกันแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด อ าเภอ และแผนชุมชน 

       การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความส าคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง ท้ังนี้เนื่องจากแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มุ่งไปสู่ภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถ
จัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงเป็นการก าหนดทิศทางการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องก าหนดถึงสภาพการณ์ที่ต้องการจะบรรลุและแนวทางในการที่จะท าให้บรรลุถึง
สภาพการณ์นั้น 

      การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาหมอบุญ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการ
รวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้เพื่อให้ได้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ส ามารถน าไปสู่การ
แก้ไขปัญหาและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 

๑.2 วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
(๑)  เพื่อก าหนดสภาพการพัฒนาที่พึงประสงค์หรือเปา้หมายการพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบล ตาม

ความต้องการของประชาชน 
(๒)  เพื่อก าหนดแผนงาน โครงการและกิจกรรมการพัฒนาและแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและ

เพื่อน าไปสู่การบรรลเุป้าหมายการพัฒนา 
(๓)  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลได้อย่างทั่วถึง 

เป็นธรรม และเป็นไปตามล าดับความจ าเป็นเร่งด่วน 
(๔)  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประสานการปฏบิัติการพัฒนากับหน่วยงานอ่ืนๆในพ้ืนท่ี 
(๕)  เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี และแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

๑.3 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
           ขั้นตอนที่ ๑  กำรเตรียมกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

  งานโยบายและแผน ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ ความส าคัญ แนวทาง และขั้นตอนในการ
จดัท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารทราบ และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ ข้อมูลพ้ืนฐานในการ
พัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลจากแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบ 
 
 ๑.๑ กำรรวบรวมข้อมูลและปัญหำส ำคัญ 
  (๑.) การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกตูม ได้มีการรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูล ได้แก่ข้อมูลเบื้องต้นในด้านการเมือง   การปกครอง 
เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ โดยข้อมูลได้แสดงแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไป แสดงค่าเฉลี่ยร้อยละ และการวิเคราะห์
ข้อมูล ตลอดจนการให้ความเห็น ซึ่งข้อมูลที่จัดท าได้แก่ข้อมูลประชากร อาชีพและรายได้ สุขภาพ การศึกษา 
ทรัพยากร การคมนาคมขนส่ง การพาณิชย์ การลงทุน อุตสาหกรรม และข้อมูลงบประมาณ เป็นต้น 
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(๒.) การรวบรวมปัญหาส าคัญ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมน าข้อมูลที่ได้จากการท า
ประชาคมและข้อมูลทุติยภูมิที่ผ่านการวิเคราะห์และจัดเก็บอย่างเป็นระบบขององค์กรเจ้าของข้อมูล เพ่ือน ามา
วิเคราะห์และเลือกปัญหาที่เหมาะสมเพ่ือน ามาก าหนดยุทธศาสตร์ในการตอบสนองปัญหา ความต้องการของ
สาธารณชนนอกจากนี้ยังได้น าข้อมูลจากแผนพัฒนาของท้องถิ่นอ่ืน   และแผนแม่บทชุมชนมาประกอบการ
พิจาณาด้วยแล้ว 

 ๑.๒ กำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำของท้องถิ่นในปัจจุบัน 
  เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะ
แวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของท้องถิ่น 
อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของ
ท้องถิ่นในปัจจุบันส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานในอนาคต โดยใช้เทคนิค SWOT 
Analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง (Strength – S) จุดอ่อน (Weak – W) และปัจจัย
ภายนอก ได้แก่ โอกาส (Opportunity – O) และอุปสรรค (Threat – T) 

๑.๓  กำรก ำหนดวิสัยทัศน์และภำรกิจหลักกำรพัฒนำท้องถิ่น 
วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นถ้อยแถลงที่ระบุถึงสภาพการณ์ในอุดมคติ เป็นจุดหมายที่ต้องการ

ให้เกิดขึ้นในอนาคต ต้องการให้องค์กรพัฒนาหรือเป็นไปในทิศทางใด โดยการประเมินสภาพที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน ผลการพัฒนาที่ผ่านมาในอดีต และความต้องการของทุกฝ่ายในท้องถิ่นให้บรรลุถึงความต้องการใน
อนาคต 

ภำรกิจหลัก เป็นถ้อยแถลงที่แสดงถึงลักษณะหรือขอบข่ายในการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกตูม เกี่ยวกับลักษณะการบริหารและการจัดบริการสาธารณะ รวมทั้งแนวคิดและ
ภาพลักษณ์ที่ต้องการน าเสนอ ปณิธานหรือปรัชญาในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม เป็น
ขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักหรือขอบเขตของกิจกรรมที่มุ่งเน้นเป็นพิเศษที่จะต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 

การก าหนดภารกิจมีแนวทางการด าเนินการแยกเป็น ๒ ระดับ คือ 
 ๑) ภารกิจตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ก าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน

ต าบล 
 ๒) พันธกิจหลักท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมมุ่งม่ันที่จะด าเนินการเพ่ือให้บรรลุถึง

วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ การก าหนดพันธกิจหลักมีลักษณะที่สอดคล้องกับนโยบาย กฎหมาย และระเบียบและไม่
ขัดแย้ง  ต่อบทบาทและความรับผิดชอบในอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

๑.๔  กำรก ำหนดจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำที่ย่ังยืน 
จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรวำงแผนพัฒนำที่ยั่งยืน หมำยถึง ขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรม 

ที่ควรค่าแก่การด าเนินงานทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ทีก่่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจหลัก และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 

๑.๕  กำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำท้องถิ่น 
เป็นการก าหนดปริมาณหรือจ านวนสิ่งที่ต้องการให้บรรลุผลส าเร็จที่ต้องการในแต่ละ

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาหรือแนวทางการพัฒนา ภายในเวลาที่ก าหนด โดยสามารถก าหนดตัวชี้วัดผลส าเร็จ
ในเชิงยุทธศาสตร์ไวด้วยเพื่อใช้ในกระบวนการติดตามและประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนา 

 



  ๔  

๑.๖ กำรก ำหนดตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินงำนหลัก  
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก หรือ KPI (Key Performance Indicator) เป็นการวัด

ความก้าวหน้าของการบรรลุปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ หรือผลสัมฤทธิ์ขององค์กร โดยเทียบผลการปฏิบัติงาน
กับเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

๑.๗  กำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแนวทำงพัฒนำ 
เมื่อได้ด าเนินการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจหลัก วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา  

โดยอาศัยพ้ืนฐานการวิเคราะห์ SWOT แล้วจึงได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   
โคกตูม ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น คือแนวคิดหรือวิธีการที่แยบคายอันบ่งบอกถึงลักษณะ การเคลื่อนตัว
ขององค์กรว่าจะก้าวไปสู่เป้าหมายที่ต้องการในอนาคตอย่างไร ยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงเป็นกรอบชี้น าหรือหัว
กระบวนของชุดแผนงาน ซึ่งก าหนดวิธีการ หรือขั้นตอนที่ปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

 ขั้นตอนที่ ๒  กำรจัดท ำร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล รวบรวมแนวทางและ
ข้อมูลน ามาจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นก าหนด โดยมีเค้า
โครงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 
  บทที่ ๑  บทน า 
  บทที่ ๒  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  บทที่ 3  แผนยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559-2563 
  บทที่ 4  รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559-2563 

  ขั้นตอนที่ ๓  กำรพิจำรณำร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล เสนอร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือพิจารณา และปรับปรุงแก้ไขให้
สมบูรณ์ หากมีข้อบกพร่อง ก่อนน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

  ขั้นตอนที่ ๔  กำรอนุมัติและประกำศใช้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

 เมื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเสนอ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และส่งคืนให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้ และแจ้งให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ าเภอ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป 

 

 

 

 

 

 



  ๕  

แผนผังขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ประชุมประชาคม สว่นราชการต่างๆเพือ่รับทราบขอ้มูล ปญัหา 
ความต้องการน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 

รวบรวมแนวทาง วิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อจัดท าร่างแผนฯ 

เสนอร่างแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา 

เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อสภาทอ้งถิ่น 

พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การ
พฒันา 

พิจารณาอนุมตัิร่างแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 

ประกาศใชแ้ผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา 

 
 
 
 
 
  

   

 

 

               
 
   
 
      

 
 
       
พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒ 
 

            
 
 
 
 
       
 
 
 
 
         
        
 

 

 

 

 

 

 

 
 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารทอ้งถิน่ 

สภาท้องถิ่น 

ผู้บริหารทอ้งถิน่ 



  ๖  

 
 

๑.๔  ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
  การจัดท าแผนพัฒนาสามปี  เป็น เครื่องมือที่ จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  
ได้ พิจารณาอย่างรอบคอบให้ เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆ ที่ อาจมี                       
ความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพ่ือให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
น ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 
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