
 
 

                                       

 

 

  

1.1.1 ความเป็นมาในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 

บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าท่ีในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและประสานการจัดท าแผนพัฒนา

จังหวัดตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งหมายความว่า 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีก าหนดกรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

แผนพัฒนาอ าเภอ แผนชุมชน  และนโยบายของผู้บริหาร ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

  การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นกระบวนการ มองไป

ข้างหน้า และก าหนดการใช้ทรัพยากรขององค์กร ซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชน ในท้องถิ่น ดังนั้นการท่ี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะพัฒนาไปในทิศทางใด จ าเป็นต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา รวมท้ังยุทธศาสตร์เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2557-2561) เป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ระยะ 5 ปี โดยอาศัยกระบวนการในการวิเคราะห์

สถานการณ์และสภาพแวดล้อมเพื่อให้ทราบถึงจุดเด่น จุดด้อย อุปสรรคและโอกาส เพื่อน ามาก าหนดทิศทางในการพัฒนา

โดยการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนา เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรและการ

บริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับ

สถานการณ์และสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2557-2561) ได้ด าเนินการทบทวน/ปรับปรุงโดยถือยุทธศาสตร์การพัฒนาเดิม

เป็นหลัก และผ่านกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 เพื่อให้

สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันท่ี  15 ตุลาคม 2556 
 
 

 

 บทที่ 1 
บทน า 

1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 



 
 

 
 

   
         1.1.2 ความส าคัญในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

         การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความส าคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง ท้ังนี้

เนื่ อ งจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เ ป็นแผนพัฒนา ท่ีมุ่ ง ไปสู่ สภาพการณ์ ท่ี ต้องการใ ห้ เกิดขึ้ น ในอนาคต  

เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่าง    

เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา จึงเป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีต้องก าหนดถึงสภาพการณ์ท่ี

ต้องการจะบรรลุและแนวทางในการท่ีจะท าให้บรรลุถึงสภาพการณ์นั้น 
         การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีต้ังอยู่บนพื้นฐาน

ของการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้เพื่อให้ได้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 
 
     1.1.3 องค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
   1. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีหน้ าท่ีก าหนดแนวทางการ

พัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และนโยบายของผู้บริหาร  
          2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

มีหน้าท่ีจัดท าร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาท่ีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นก าหนด   
 

 
   

1. เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าหมายการพัฒนาให้ชัดเจน 
  2. เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองของท้องถิ่น 
  3. เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี    
  4. เพื่อแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนา 

                      จังหวัด  และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 

 

 
 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 



 
 

 
 
               

                องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดท า/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อก าหนด 
ทิศทางการพัฒนาและห้วงระยะเวลาให้ครอบคลุมแผนพัฒนาสามปี ซึ่งมีแนวทางด าเนินการและขั้นตอน ดังนี้ 
              ข้ันตอนท่ี 1 เตรียมการจัดท า/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1.1 การจัดท า/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการจัดท า

แผนพัฒนาสามปีและจะต้องก าหนดระยะเวลาด าเนินการให้เหมาะสมเพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาสามปีแล้วเสร็จภายใน

ระยะเวลาก าหนด 
1.2 การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการ

พัฒนา รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและ

แนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อาจจัดในคราว

เดียวกันกับการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นการจัดท าแผนพัฒนาสามปี โดยแจ้งวัตถุประสงค์และน าไ ปสู่การจัดท า

แผนพัฒนาของแต่ละประเภทได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 
1.3 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยพิจารณาวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์

และแนวทางการพัฒนา ว่าควรจะต้องปรับปรุง แก้ไขหรือคงไว้ในประเด็นใด เพื่อจัดท าเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฉบับ

ใหม่ 
1.4 ส าหรับข้อมูลในการจัดท า/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ให้พิจารณาจากปัญหาความต้องการของประชาชน นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อมูลพื้นฐาน จากหน่วยงานต่าง ๆ  
1.5 ใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยเปิด

โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา ความต้องการ การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

(Swot Analysis) ตลอดจนการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา 
      ข้ันตอนท่ี 2 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการ 

ประชุมมาจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็น ตามรูปแบบเค้าโครงแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ข้ึนตอนท่ี 3 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 

เปลี่ยนแปลงและให้ความเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
      ข้ันตอนท่ี 4 ผู้บริหารท้องถิ่น พิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

 

1.3 ขั้นตอนการจัดท า/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 



 
 

  
 

    1. เป็นเครื่องมือท่ีจะช่วยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  สามารถด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมี  

        เป้าหมาย 
      2. ประหยัดเวลา  บุคลากร  และงบประมาณในการด าเนินการ 

 3. ช่วยให้สามารถวิเคราะห์หรือศึกษาแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเป็นระบบ  มีแนวทางการพัฒนาและมี 

        เป้าหมายท่ีชัดเจน 

 4. ช่วยให้ทราบถึงแผนการท่ีจะด าเนินการพัฒนาในช่วง 5 ปี   

 5. ช่วยให้ทราบถึงความเชื่อมโยง ระหว่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด

และแผนกลุ่มจังหวัด ฯ แผนพัฒนาประเทศ แผนยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด   
 
 

1.4 ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 


