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บทท่ี  1 
บทน า 

 
ความเป็นมา 
  

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๒  มาตรา ๑๖ บัญญัติให้เทศบาล มีหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งหมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นโยบายรัฐบาลด้านความมั่นคง
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้
ฝั่งอ่าวไทย แผนอ าเภอ นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น และแผนชุมชน  ดังนั้น เทศบาล
เมืองทุ่งสง จึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

การวางแผนเป็นกระบวนการมองไปข้างหน้าและก าหนดการใช้ทรัพยากรขององค์กร โดยก าหนด
กิจกรรมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า ให้บรรลุตามภารกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมายขององค์กร ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น การที่เทศบาลเมืองทุ่งสงจะพัฒนาไปในทิศทางใดจ าเป็นต้องมี
การก าหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์เพ่ือแปลงสู่การปฏิบัติ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล เมืองทุ่งสง 
(พ.ศ.๒๕๕9-๒๕๖3) มีลักษณะเป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี ซึ่งอาศัยกระบวนการในการวิเคราะห์
สถานการณ์และสภาพแวดล้อม  เพ่ือให้ทราบถึงจุดเด่น จุดด้อย อุปสรรค และโอกาส และน ามาก าหนดทิศทาง
ในการพัฒนาโดยการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา เพ่ือ ให้
การบริหารการจัดสรรทรัพยากรของเทศบาลเมืองทุ่งสงซึ่งมีอยู่อย่างจ ากัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับสถานการณ์ และสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้จัดท าขึ้นโดยอาศัยหลักการและกรอบ
แนวทางท่ีส าคัญ ดังนี้ 

๑. นโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง  ที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เมื่อวันที่ ๑๕
กรกฎาคม  ๒๕๕๔  
 ๒. กรอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ก าหนดไว้และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด แผนอ าเภอ และแผนชุมชน 

๓. ปัญหาความต้องการที่ส าคัญจากประชาคมเมืองทุ่งสง 
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องค์ประกอบในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ จะประกอบไปด้วย ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ของ
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และประโยชน์ของการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยเสนอตามรายหัวข้อดังนี้ 

1.1  ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย  และแนวทางเพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  แผนพัฒนาจังหวัด  กรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แผนพัฒนาอ าเภอ  นโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น   แผนชุมชน  และ
ปัญหา/ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นกระบวนการก าหนด
ทิศทางในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยก าหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุและแนวทางในการ
บรรลุบนพ้ืนฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ  ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น  และปัญหา/ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความส าคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง  ทั้งนี้  
เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์อนาคต  เป็นกรอบในการก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่า งเท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง  โดยสามารถจัดทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาจึงเป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ต้องก าหนดถึงสภาพการณ์ที่
ต้องการบรรลุและแนวทางที่จะท าให้บรรลุถึงสภาพการณ์นั้นความส าคัญของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเป็นอย่างยิ่ง  โดยลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองทุ่งสงจะสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  แผนพัฒนาจังหวัด  กรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แผนพัฒนาอ าเภอ  นโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น  และ
ปัญหา/ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นโดยการจัดท าประชาคมท้องถิ่น 

1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1.  เพ่ือก าหนดกรอบยุทธศาสตร์  แนวทาง  และจุดมุ่งหมายในการพัฒนาของเทศบาลเมือง   

ทุ่งสงให้มีประสิทธิภาพ 
2.  เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน  

ภายใต้ศักยภาพของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
3.  เพ่ือเป็นกรอบยุทธศาสตร์และแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
4.  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระหว่างเทศบาลเมืองทุ่งสง และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  และส่วนราชการอ่ืน ๆ 
5.  เพ่ือประสานการพัฒนาให้สอดคล้องกันทั้งในระดับกลาง  ส่วนภูมิภาค  และส่วนท้องถิ่น 
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1.3  ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา หลังจากที่ได้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาแล้วก็จะต้องถึงขั้นตอนในการแปลงสู่การปฏิบัติโดยการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ซึ่งได้ก าหนด
ขั้นตอนการจัดท าเป็น 7  ขั้นตอน ดังนี้ 

 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดท าแผน 
-  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ร่วมกับประชาคมท้องถิ่นก าหนดประเด็นหลักการ

พัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้ง
สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน 

 

ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนา

และแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องปัญหาความต้องการของ
ท้องถิ่น น ามาจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 

2. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสงพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้สอดคล้องกับ

ปัญหาความต้องการของประชาชน นโยบายของผู้บริหารเทศบาล  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เป็นกรอบในการพิจารณาจัดท าโครงการกิจกรรมในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป 

ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   ได้จัดประชุมประชาคมเทศบาลเมืองทุ่งสง  ส่วน
ราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนา รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการ
พัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนที่ โดยพิจารณาวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ว่าควร
จะต้องปรับปรุง แก้ไขหรือคงไว้ในประเด็นใด  

 

ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล ด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่

จ าเป็นต่อการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางการพัฒนา 
เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งภายในองค์กรและข้อมูลภายนอก เพ่ือน ามาวิเคราะห์ SWOT ได ้

 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล  ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ 
1)  วิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น 
2)  พันธกิจ 
3)  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 
4)  ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
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ขั้นตอนที่ 4 การก าหนดวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
หลังจากที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือกโครงการจากการประชาคมเทศบาลเมืองทุ่งสงมา

จัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด 
 

ขั้นตอนที่ 5 การจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น มาจัดท ารายละเอียดโครงการไปสู่การปฏิบัติและการติดตาม
ประเมินผล เพ่ือให้น าไปใช้ในแผนพัฒนาสามปีต่อไป 

 

ขั้นตอนที่ 6 การจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนา 

เค้าโครงประกอบด้วย  ๕   บท ดังนี้ 
บทที่ 1 บทน า 
บทที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล 
บทที่ 3 แผนยุทธศาสตร์ 
บทที่ 4 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
บทที่ 5 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

 

 2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล น าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อพิจารณา 
 

ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แล้วน าเสนอร่างแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  และน าไป
ปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด คณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ  คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
อ าเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 

องค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
1. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นให้

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายรัฐบาล  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  ตลอดจนร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา  เสนอแนะแนวทางการพัฒนา  และการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการจัดท าร่าแผนพัฒนา 

2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  เป็นองค์กรที่มีหน้าที่จัดท าร่างแผน
ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นก าหนด 
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แผนผังขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประชุมประชาคม ส่วนราชการต่างๆเพื่อรับทราบ
ข้อมูล ปัญหา 

ความต้องการน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร ์

รวบรวมแนวทาง วิเคราะห์ข้อมลู เพื่อจัดท า
ร่างแผนฯ 

พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

เสนอร่างแผนยุทธศาสตรฯ์ ต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

พิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพฒันา 

รายงานสภาเทศบาล 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
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1.4  ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 1.  มีกรอบยุทธศาสตร์  แนวทาง  และจุดมุ่งหมายในการพัฒนาของเทศบาลเมืองทุ่งสงท าให้การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพ 

 2.  มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน  ภายใต้
ศักยภาพของเทศบาลเมืองทุ่งสง 

 3.  มีกรอบยุทธศาสตร์และแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลเมืองทุ่งสง 

 4.  เป็นเครื่องมือในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระหว่างเทศบาลเมืองทุ่งสง  และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน  และส่วนราชการอ่ืน ๆ 

 5.  เป็นแนวทางในการประสานการพัฒนาให้สอดคล้องกันทั้งในระดับส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  และ
ส่วนท้องถิ่น 

.............................................................. 


