
 
 
 
 
ความเป็นมาและความส าคัญในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน 
 ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติให้เทศบาล มีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง อีกท้ังระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอ าเภอและแผนชุมชน 
 การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นกระบวนการการก าหนด
ทิศทางในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดสภาพการณ์ท่ีต้องการบรรลุและแนวทางในการ
บรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ท้ังนี้จะต้องสอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น ปัญหา/ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีสมดุล
และมีประสิทธิภาพจะส่งผลให้เทศบาลต าบลริมปิงสามารถด าเนินการบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถแก้ไขปัญหาได้ถูกจุด อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมและบรรลุตามความมุ่งหมายท่ีต้ังไว้ 

1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ี
ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การบริหาร
ราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอ าเภอและแผนชุมชน  ท่ีได้เน้นให้ความส าคัญกับการพัฒนาท่ี
สมดุลท้ังด้านตัวคน  ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านส่ิงแวดล้อม เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายต่างๆได้  โดยการใช้ยุทธศาสตร์ท่ีเหมาะสมในการพัฒนา   โดยเฉพาะการวาง
แผนการปฏิบัติงาน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นค่อนข้างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด  รวมท้ังมี
การติดตามประเมินผลโดยการจัดท าแผนงาน/โครงการ ท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี  มีความโปร่งใส และส่งเสริม
ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับประโยชน์และร่วมรับผิดชอบ   

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนา 

 ความส าคัญของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลริมปิง(พ.ศ.2560 – 2563) 
1. เพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในด้านต่างๆของเทศบาลต าบลริมปิงใน 

พ.ศ. 2560 – 2563 และน าไปสู่การปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
2. เพื่อเป็นแผนแม่แบบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  แผนการด าเนินงาน  และงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีของเทศบาลต าบลริมปิงในช่วง พ.ศ. 2560 – 2563 

บทที่ 1 
บทน า 



3. เพื่อแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายการพัฒนาในอนาคตและสอดคล้องกับศักยภาพของ
เทศบาลต าบลริมปิงในช่วง พ.ศ. 2560 – 2563 

4. เพื่อเป็นเอกสารท่ีแสดงถึงการวางแผนการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลริมปิงอย่างมีระบบและเกิดประสิทธิภาพ 

5. เพื่อเป็นการรวบรวมและประเมินสถานภาพการพัฒนาของเทศบาลต าบลริมปิงได้อย่างครอบคลุม
และตรงประเด็นในการพัฒนาท่ีต้องการให้เกิดข้ึนในท้องถิ่น 

6. เพื่อพัฒนาระบบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นการพัฒนาท่ีดีต้ังอยู่บนพื้นฐานของการ
รวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ 

7. เพื่อเปล่ียนแปลงมิติด้านการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม องค์กร(การบริหาร
จัดการ)และการเปล่ียนแปลงของเทศบาลตลอดจนมิติเชิงพื้นท่ีขยายไปสู่พื้นท่ีระดับสูงขึ้น 

8. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหาร การด าเนินงานพัฒนาท้องถิ่นและขจัดปัญหาการซ้ าซ้อนในการ
ปฏิบัติงานของท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรม 

1.3 ข้ันตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ขั้นตอนท่ี 2 การรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญ โดย 
    - การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    - การรวบรวมปัญหาความต้องการส าคัญของท้องถิ่น 
ขั้นตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาของท้องถิ่นในปัจจุบัน 
ขั้นตอนท่ี 4 การก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น 
ขั้นตอนท่ี 5 การก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ขั้นตอนท่ี 6 การก าหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนา 
ขั้นตอนท่ี 7 การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
ขั้นตอนท่ี 8 การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น 
ขั้นตอนท่ี 9 การอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 



แผนผังกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลริมปิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลริมปิง                
ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนา                

รวบรวมแนวทางและข้อมูลมาจัดท าร่าง
แผนยุทธศาสตร์ 

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลริมปิง                พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร ์

ผู้บริหารเทศบาลต าบลริมปงิ  อนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ 



1.4  ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 แผนพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลริมปิง  (พ.ศ. 2560 – 2563) ซึ่งได้ด าเนินการ
จัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  โดยมีจุดมุ่งหมายมุ่งสู่สภาพการณ์ของเทศบาลท่ีต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตและเป็นกรอบการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปล่ียนแปลงและเพื่อให้
การบริหารงานเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับภาระหน้าท่ีการรับผิดชอบท้ังในด้าน
สาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนาศักยภาพคน  ด้านคุณภาพชีวิต  ด้านส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  ด้านสังคมและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง   อบอุ่นปลอดภัย  และด้านการบริหารจัดการให้
เกิดการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลรวมท้ังสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลริมปิง ประจ าปี พ.ศ. 2560 – 2563 เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลริมปิงในห้วงระยะเวลา พ.ศ. 2560 – 
2563  ซึ่งแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาเทศบาล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ี
คาดหวังในอนาคตอย่างเป็นระบบ โดยเน้นเชิงรุกและเชิงรับ มีการพัฒนาควบคู่กันกับการสร้างภูมิคุ้มกัน และ
สามารถน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล ไปสู่การปฏิบัติและติดตามผล  ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน แผนพัฒนาจังหวัด และนโยบายในการ
พัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหาร  ท้ังนี้ยังมีความสัมพันธ์กับการจัดท าแผนพัฒนาสามปี การจัดท าแผนการ
ด าเนินงานและการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาล  ในห้วงระยะเวลา พ.ศ. 2560 – 2563
ซึ่งการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลริมปิงได้พิจารณาน าข้อมูลจากการประชุมระดมความ
คิดเห็นโดยการประชุมประชาคมมาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยถือเป็นส่วนส าคัญใน
การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายและประเด็นหลักในการพัฒนาเพื่อตอบสนองปัญหา ความต้องการ
ของประชาชนในอนาคต   


