
บทที่ 1 

บทนํา 

การจัดทํายุทธศาสตร�การพัฒนาท�องถ่ิน ถือเป�นเรื่องสําคัญท่ีเทศบาลตําบลเมืองแกลงจะต�อง
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเป�นต*อการบริหารงาน การกําหนดแนวทางการพัฒนาท�องถ่ินท่ีมี
ความเหมาะสมกับสภาวการณ�ของท�องถ่ินในป/จจุบัน การจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาท�องถ่ินหมายถึง 
การจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค�กรปกครองส*วนท�องถ่ิน ซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศน�   
พันธกิจ และจุดมุ*งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล�องกับ ยุทธศาสตร�และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห*งชาติ และรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห*งชาติ แผนระดับชาติ (national plan) 
นโยบายรัฐบาล นโยบายประชารัฐ แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แผนการบริหารราชการแผ*นดิน ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาประเทศ (Country Strategy) ยุทธศาสตร�การพัฒนาพ้ืนท่ี ยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัด/กลุ*มจังหวัด 
โครงสร�างพ้ืนฐาน การผังเมืองรวมชุมชน ยุทธศาสตร�การพัฒนาของเทศบาลตําบลเมืองแกลง แก�ไขป/ญหาและ
ตอบสนองความต�องการของประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ือให�เกิดผลท่ีจะนําไปสู*การบรรลุเปKาหมายตามนโยบาย
ผู�บริหารท�องถ่ิน อย*างไรก็ตามเทศบาลตําบลเมืองแกลง อาจทบทวนยุทธศาสตร�การพัฒนาท�องถ่ินเม่ือมีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบาย/แนวทางดําเนินการท่ีเก่ียวข�อง ท่ีมีความสําคัญต*อการพัฒนาท�องถ่ิน โดยอาจนําเอา
ยุทธศาสตร�การพัฒนาเดิมเป�นหลัก หรือพิจารณาปรับเปลี่ยนโครงสร�างเดิมของแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา
ท�องถ่ินให�สอดคล�องกับระเบียบและสถานการณ�ป/จจุบันตอบสนองต*อป/ญหา และความต�องการของประชาชน 
โดยจะต�องอาศัยการประสานความร*วมมือระหว*างหน*วยงานต*าง ๆ ในทุกระดับ ท้ังในระดับส*วนกลาง  
ส*วนภูมิภาค และภาคประชาชน ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาท�องถ่ิน 

แผนยุทธศาสตร�การพัฒนาท�องถ่ินของเทศบาลตําบลเมืองแกลง (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖3) 
ฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาท�องถ่ินของเทศบาลตําบลเมืองแกลง (พ.ศ. ๒๕60 – 
๒๕๖3) ในการกําหนดทิศทางให�สอดคล�องกับสถานการณ�ป/จจุบัน และเป�นไปตามแนวทางและหลักการจัดทํา
และประสานแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค�กรปกครองส*วนท�องถ่ิน (หนังสือสั่งการด*วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ 
ว 0600 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2559) ดังนั้นการวางแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาของเทศบาลตําบลเมืองแกลง
จึงมีความสําคัญอย*างยิ่ง เนื่องจากเป�นแผนพัฒนาในการกําหนดกระบวนการและทิศทางในอนาคตของเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง จากการวิเคราะห�ข�อมูลรอบด�านอย*างเป�นระบบสอดคล�องกับสภาพป/ญหา/ความต�องการของ
ประชาชนในเขตเทศบาล เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร�และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห*งชาติ และรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห*งชาติ แผนระดับชาติ (national plan) นโยบายรัฐบาล นโยบายประชารัฐ 
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แผนการบริหารราชการแผ*นดิน ยุทธศาสตร�การพัฒนาประเทศ (Country 
Strategy) ยุทธศาสตร�การพัฒนาพ้ืนท่ี ยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัด/กลุ*มจังหวัด เป�นการบูรณาการเพ่ือ
พัฒนาในทุกด�าน ทุกภาคส*วนอย*างสมดุล เป�นกรอบแนวทางพัฒนาท�องถ่ินให�มีประสิทธิภาพและเป�นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 



ลักษณะของแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาท�องถ่ิน 

แผนยุทธศาสตร�การพัฒนา หมายความว*าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค�กรปกครอง
ส*วนท�องถ่ินท่ีกําหนดยุทธศาสตร� และแนวทางการพัฒนาขององค�กรปกครองส*วนท�องถ่ิน ซ่ึงแสดงถึง วิสัยทัศน�
พันธกิจ และจุดมุ*งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห*งชาติ
แผนการบริหารราชการแผ*นดิน ยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัด อําเภอ และแผนชุมชน มีลักษณะดังต*อไปนี้ 

๑. แผนยุทธศาสตร�การพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ.2560 - 2563) ฉบับนี้ เป�นแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตําบลเมืองแกลง โดยกําหนดยุทธศาสตร�และแนวทางการพัฒนาท�องถ่ินเป�น
แผนท่ีแสดงถึงวิสัยทัศน� พันธกิจและจุดมุ*งหมายเพ่ือการพัฒนาของเทศบาลตําบลเมืองแกลง ในอนาคต 

๒. แผนยุทธศาสตร�การพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ.2560 - 2563) เป�นแผนระยะปานกลาง 
(Medium – Term Plan) จัดทําข้ึนตามนโยบายผู�บริหารท�องถ่ิน สอดคล�องกับแผนพัฒนาต้ังแต*ระดับล*างสุด 
– บนสุด ซ่ึงมีระยะเวลาดําเนินการประมาณ 4 ปd โดยแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาของเทศบาลตําบลเมืองแกลง 
(พ.ศ.2560 - 2563) เป�นการพัฒนาไปในทิศทางทางเดียวกัน กับแผนพัฒนาทุกระดับ 

3. แผนยุทธศาสตร�การพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ.2560 - 2563) เป�นแผนท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือนําไป
จัดทําแผนพัฒนาสามปd (พ.ศ.2560 - 2562) ประกอบด�วย โครงการพัฒนาท่ีนําไปสู*การจัดทําข�อบัญญัติ
งบประมาณรายจ*ายประจําปd พ.ศ. 2560 เม่ือพิจารณาลักษณะของแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาท�องถ่ิน 
(พ.ศ.2560 – 2563) ของเทศบาลตําบลเมืองแกลงแล�ว  นับว*ามีความสําคัญในลําดับแรกของแผนพัฒนา
ท�องถ่ิน กล*าวคือ เป�นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีกําหนดแนวทางพัฒนาในการบริการสาธารณะแก*
ประชาชนในท�องถ่ิน โดยเป�นเครื่องมือในการกําหนดทิศทางการพัฒนาท�องถ่ินสู*อนาคตว*า ถ�าสามารถ
ดําเนินการตามเปKาประสงค�ท่ีวางไว�เทศบาลตําบลเมืองแกลงจะอยู* ณ ระดับใด 

วัตถุประสงค�ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาท�องถ่ิน 

แผนยุทธศาสตร�การพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ.2560 - 2563) ของเทศบาลตําบลเมืองแกลง
จัดทําข้ึนเพ่ือวัตถุประสงค� ดังต*อไปนี้ 

1. เพ่ือให�เป�นแนวทางในการพัฒนาท่ีสอดคล�องกับ ยุทธศาสตร�และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห*งชาติ และรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห*งชาติ แผนระดับชาติ (national plan) 
นโยบายรัฐบาล นโยบายประชารัฐ แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แผนการบริหารราชการแผ*นดิน ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาประเทศ (Country Strategy) ยุทธศาสตร�การพัฒนาพ้ืนท่ี ยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัด/กลุ*มจังหวัด 
และยุทธศาสตร�การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาเทศบาล 
   2. เพ่ือเป�นเครื่องมือในการประสานและจัดทําแผนพัฒนาสามปd (พ.ศ.2560 - 2562)  
ของเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

3. เพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาท่ีตอบสนองต*อป/ญหาและความต�องการของ
ประชาชนในภาพรวมและสอดคล�องกับสภาพพ้ืนท่ีอย*างแท�จริง 

4. เพ่ือเป�นเครื่องมือของผู�บริหารท�องถ่ินในการใช�เป�นแนวทางการบริหารงานของเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง 



ข้ันตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ.2560 – 2563)  

แผนยุทธศาสตร�การพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ.2560 - 2563) ของเทศบาลตําบลเมืองแกลง 
มีข้ันตอนและแนวทางปฏิบัติดังต*อไปนี้ 

1. กองวิชาการและแผนงาน  (งานวิเคราะห�นโยบายและแผน)  นําเสนอนายกเทศมนตรี 
ตําบลเมืองแกลง เพ่ือขออนุมัติจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ.2560 - 2563) ของเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง ให�เป�นไปตามหนังสือด*วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 0600 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2559  
เรื่อง แนวทางและหลักการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค�กรปกครองส*วนท�องถ่ิน 

2. คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินจัดประชุมประชาคมท�องถ่ิน ส*วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 
ท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือแจ�งแนวทางการพัฒนาท�องถ่ิน รับทราบป/ญหา ความต�องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็น
ท่ีเก่ียวข�องตลอดจนความช*วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี เพ่ือนํามา
กําหนดแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา โดยให�นําข�อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน*วยงานต*าง ๆ 
และข�อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา 

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน รวบรวมแนวทางและข�อมูล นํามา
วิเคราะห�เพ่ือจัดทําร*างแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาแล�วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน 

4. คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินพิจารณาร*างแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา เพ่ือเสนอผู�บริหาร
ท�องถ่ิน 

5. ผู�บริหารท�องถ่ินพิจารณาอนุมัติร*างแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา และประกาศใช�แผน
ยุทธศาสตร�การพัฒนา 

กล*าวโดยสรุปข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ.2560 - 2563) ของเทศบาล 

ตําบลเมืองแกลงนั้น ข้ันตอนการจัดเก็บข�อมูลพ้ืนฐานและการนําป/ญหา / ความต�องการแปลงไปสู*แผนงาน / 
โครงการพัฒนาถือว*ามีความสําคัญ  เพราะข�อมูลท่ีดีส*งผลให�การพัฒนาท�องถ่ินบรรลุตามเปKาประสงค�ท่ีวางไว� 

ประโยชน�ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาท�องถ่ิน 

แผนยุทธศาสตร�การพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ.2560 - 2563) ของเทศบาลตําบลเมืองแกลง 
จัดทําข้ึนเพ่ือประโยชน�ต*อเทศบาลตําบลเมืองแกลงและประชาชนในจังหวัดระยอง ดังต*อไปนี้ 

1. ทําให�การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท�องถ่ิน แผนพัฒนาสามปdของเทศบาลตําบล 
เมืองแกลง มีทิศทางการพัฒนาท�องถ่ินท่ีชัดเจนและเป�นไปในแนวทางเดียวกัน 

2. ทําให�เกิดการมีส*วนร*วมของภาคประชาชน นําป/ญหา/ความต�องการของประชาชนมาแก�ไข
ตามเปKาหมายท่ีวางไว� 

3. ทําให�เทศบาลตําบลเมืองแกลง เกิดการพัฒนาอย*างมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการร*วมกัน
ระหว*างทุกภาคส*วน 

4. ทําให�ผู�บริหารท�องถ่ินมีเครื่องมือในการบริหารงานเทศบาลตําบลเมืองแกลง  
5. ทําให�เกิดกระบวนการตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมการดําเนินงานโครงการพัฒนาต�าง ๆ 

อย�างมีประสิทธิภาพ 



ดังนั้น แผนยุทธศาสตร�การพัฒนาท�องถ่ินจึงเป�นแผนพัฒนาท�องถ่ินท่ีมีความสําคัญในอันดับ

แรกเพราะเป�นการวางแผนพัฒนาในการตอบสนองต*อป/ญหา/ความต�องการของประชาชนในท�องถ่ินท่ีมีจํานวน

มากภายใต�งบประมาณรายจ*ายท่ีมีอยู*อย*างจํากัด โดยใช�แนวคิดการวางแผนทางยุทธศาสตร�ท่ีว*าการแก�ไข

ป/ญหา/ความต�องการของประชาชนในด�านใดท่ีสามารถเอ้ือต*อการแก�ไขป/ญหา/ความต�องการด�านอ่ืนได�ด�วย 

ความเช่ือมโยงระหว7างแผนพัฒนาระดับต7างๆ กับแผนพัฒนาท�องถ่ิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห7งชาติ 
(กําหนดวิสัยทัศน� และยุทธศาสตร�การพัฒนาประเทศ) 

นโยบายรัฐบาล 
(นโยบายเร*งด*วน และนโยบายท่ัวไป) 

นโยบายกระทรวง กรม 
(นโยบายรายสาขาตามภารกิจหน*วยงาน) 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ยุทธศาสตร�บูรณาณาการทุกภาคส*วนในจังหวัด) 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาอําเภอแบบบูรณาการ 
(บูรณาการในมิติเชิงพ้ืนท่ี) 

แผนยุทธศาสตร�การพัฒนาท�องถ่ิน 
(วิสัยทัศน� พันธกิจ จุดมุ*งหมายการพัฒนา  

ยุทธศาสตร� และแนวทางการพัฒนาท�องถ่ิน) 

แผนพัฒนาสามป<ขององค�กรปกครองส7วนท�องถ่ิน 
(แปลงนโยบายสู*การปฏิบัติ  
นําไปสู*การทํางบประมาณ) 

ป=ญหา / ความต�องการของประชาชน 
และนโยบายผู�บริหารท�องถ่ิน 


