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      สวนที่ 1 
บทนํา 

1.1  ความเปนมา 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช  2540 ใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจการ 
ปกครองไปสูทองถ่ิน โดยกาํหนดไวในหมวด 5  แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ มาตรา  78  กําหนดใหรัฐตอง
กระจายอํานาจใหทองถ่ินและตัดสินใจในกิจการของทองถ่ินไดเอง พฒันาเศรษฐกิจทองทองถ่ินและระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสรางพื้นฐาน สารสนเทศในทองถ่ินใหทัว่ถึงและเทาเทียมกนั
ทั่วประเทศ รวมท้ังพัฒนาจังหวัดที่มีความพรอมใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญ โดยคํานึงถึง
เจตนารมณของประชาชนในจังหวดันั้น 
 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.  
2542  มาตรา  16 และมาตรา  17   ไดบัญญัติใหเทศบาล องคหารบริหารสวนตําบลและการปกครองสวนทองถ่ิน
รูปแบบพิเศษมีอํานาจหนาที่ในการจดัทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง และองคการบริหารสวนจังหวัด  ซ่ึง 
นอกจากจะมีอํานาจหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบทีค่ณะรัฐมนตรีกําหนดอีกดวย  
กระทรวงมหาดไทย ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองจัดทําแผนพัฒนาขององคกรเอง โดยให
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจดัทําจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548  ซ่ึงไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดทําแผนพัฒนา  ซ่ึงหมายความถึงแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา และแผนพัฒนาสามป 
  1.  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนแผนพฒันาระยะยาว  โดยเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่กําหนดยุทธศาสตร  และแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  ซ่ึงแสดงถงึวิสัยทศัน  พันธกิจ  และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ แผนการบรหิารราชการแผนดิน  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  อําเภอ และแผน
ชุมชน 
  2.  แผนพัฒนาสามป เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร  ที่ตองมีการทบทวนและจัดทําทุกป  โดยเปนแผนทีแ่สดงรายละเอยีดแผนงาน  
โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป  และมีความตอเนื่อง และเปนแผนกาวหนาครอบคลุม
ระยะเวลาสามป  ซ่ึงจะนําไปสูกระบวนการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดงักลาว จะตองสอดคลองกับระเบียบ 
วาดวย  การประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวดัขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงกําหนดไวในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  ขอ 6  ซ่ึงระเบียบ 
ดังกลาวอยูระหวางการพิจารณาขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และเนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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จะตองจดัทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554) ใหแลวเสร็จภายในเดอืนมิถุนายน 2551 อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา  5  แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย จึงไดกําหนดแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.
2552-2554)   ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยใหคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวดั   
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอ ทีจ่ัดตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0810.2/ว 1047 ลงวันที่ 1 เมษายน 2551 ยังคงปฏิบัติหนาทีต่อไป โดยใหมีอํานาจหนาที่   ดังตอไปนี ้

1. คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวดั ซ่ึงมีนายกองคการบริหาร 
สวนจังหวัด เปนประธาน และมีปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด เปนกรรมการและเลขานุการ อํานาจหนาที่ ดังนี้ 
   (1)  กําหนดทํา/ทบทวนกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
เขตจังหวัด 

(2) กําหนดขอบเขต/ประเภทโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(3) บูรณาการโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวมของ 

จังหวัดและพิจารณาใหองคการบริหารสวนจังหวัดนําไปบรรจุ ไวในรางแผนพัฒนาขององคการบริหารสวน
จังหวัดตามอํานาจหนาที่ 
   (4)  จัดทําบัญชีโครงการที่ เกินศักยภาพขององคการบริหารสวนจังหวัด เสนอตอ
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
   (5)  แจงผลการพิจารณาใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอทราบ 
  2.  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอ โดยประธานกรรมการใหมาจากการ
คัดเลือกกันเองของผูบริหารทองถ่ินในเขตอําเภอ มีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 
   (1)  พิจารณาบูรณาการโครงการที่เกินศ ัยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม
ของอําเภอ 
   (2)  จัดทําบัญชีโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอ
เสนอตอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด 

(4) แจงผลการพิจารณาใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอทราบ 
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รูปท่ี  1  แสดงกระบวนการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554)  
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด 
จัดทํา/ทบทวน “กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจับหวัด” 
กําหนดขอบเขต “ประเภทโครงการที่เกินศักยภาพของ อปท.” 
สงกรอบยุทธศาสตร ฯ และขอบเขตประเภทโครงการ ที่เกินศักยภาพให 

 อปท. และ คกก.ประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอ  
                        (ภายในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ 2551) 

 
   

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
จัดเก็บขอมูลและกําหนดประเด็นการพัฒนา (ก.พ. -  มี.ค. 51) 
จัดทํารางแผนพัฒนาสามป/พิจารณารางแผนฯ (เม.ย –พ.ค. 51) 
อนุมัติ/ประกาศใชแผนพัฒนาสามปฯ (พ.ค. – มิ.ย. 51) 
อปท.ในเขตอําเภอ เสนอโครงการที่เกินศักยภาพ ซึ่งสอดคลองกับขอบเขต    

     ประเภทโครงการทีเกินศักยภาพของ อปท. (มิ.ย.51)(แบบ บ/ช ศ.1) 
 
 

คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอ 
พิจารณาบูรณาการโครงการที่เกินศักยภาพของ อปท. ในภาพรวมของอําเภอ 
จัดทํา “บัญชีโครงการที่เกินศ ักยภาพของ อปท.ในเขตอําเภอ” (แบบ บ/ช ศ.2) 
เสนอบัญชีโครงการที่เกินศักยภาพตอ คกก.ประสานแผนพัฒนาทองถิ่น  

     ระดับจังหวัด 
แจงผลการพิจารณาให อปท. ทราบ 

                                     (ภายในวันที่  15  กรกฎาคม 2551) 
 
  

คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด 
พิจารณาบูรณาการโครกการที่เกินศ ักยภาพในภาพรวมจังหวัดและใน  

     อบจ.พิจารณาบรรจุในรางแผนพัฒนาของ อบจ.ตามอํานาจหนาที่ 
จัดทํา “บัญชีโครงการที่เกินศักยภาพของ อบจ.”(แบบ บ/ช ศ.3) 
เสนอบัญชีโครงการที่เกินศักยภาพตอ คกก. บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
แจงผลการพิจารณาให อปท. และ คกก.ประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอ 

     ทราบ 
                                          (ภายในเดือนกรกฎาคม 2551) 

 



                                                                   แผนยทุธศาสตรการพฒันา(2552-2555) อบต. หาดขาม                                         
                                                                                                                                                                           

                                  สวนที่   1    บทนํา                                                                        

1 -4 

1.2 ความสําคัญของการจัดทํากรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดกลาวไวในคูมือการจดัทําแผนพัฒนาทองถ่ินวา “แผนยุทธศาสตร 

การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ที่กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนถ่ิน   ซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศน    พันธกิจ  และ 
จุดมุงหมายเพือ่การพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอําเภอและนโยบายในการพัฒนาทองถ่ิน” 
 ดังนั้น  การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจึงเปนกระบวนการกําหนดทิศทางในอนาคตขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ินโดยกําหนดสภาพการณที่ตองการบรรลุและแนวทางในการบรรลุบนพื้นฐานของการ
รวบรวมและวเิคราะหขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ  ทั้งนี้จะตองสอดคลองกับศักยภาพของทองถ่ินและ
ปญหาความตองการของประชาชนในทองถ่ินดวย 
 การวางแผนยทุธศาสตรการพัฒนามีความสําคัญตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนอยางยิ่ง  ทั้งนี้  
เนื่องจากแผนยุทธศาสตร ฯ เปนแผนพัฒนาที่มุงไปสูสภาพการณที่ตองการใหเกิดขึน้ในอนาคต เปนกรอบ 
ในการกําหนดทิศทางการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมุงไปสูสภาพการณอัน    พึงประสงคได
อยางเทาทันกบัการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากดัไดอยางมีประสิทธิภาพ การ 
จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจึงเปนการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ตองการ
กําหนดถึงสภาพการณที่ตองการจะบรรลุและแนวทางในการที่จะทําใหบรรลุถึงสภาพการณนัน้แผนยุทธศาสตร 
เปนแผนทีแ่สดงทิศทางหรือแนวทางการพฒันาในอนาคตเชิงนโยบายหรือยุทธศาสตรที่ครอบคลุมทุกดาน โดย
แสดงถึงวิสัยทศัน เปาหมายการพัฒนา ประเด็นยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาทีส่อดคลองกับนโยบายของ
รัฐบาล แผนยทุธศาสตรจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการนํานโยบายของรฐับาลและระเบียบวาระแหงชาติ แปลง
ไปสูการปฏิบัติในระดับจังหวัดเปนระเบยีบวาระแหงพืน้ที่  ซ่ึงจะมีความสอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ ปญหา 
และความตองการของประชาชน โดยเนนการมีสวนรวมของทุกภาคีการพัฒนา 
 การพัฒนาของแตละองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะเปนประโยชน และสงผลตอความเจริญของทองถ่ิน
ดียิ่งขึ้น  หากไดมีการเชี่อมโยงการพัฒนาของแตละองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสอดคลองสนับสนนุการ
พัฒนาซึ่งกันและกัน  และเปนไปตามความตองการของประชาชนในทองถ่ินรวมทั้งสอดคลองกับนโยบาย 
รัฐบาล  ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิยุทธ-ศาสตรการพัฒนา 
กลุมจังหวัดและยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
 ดังนั้น  กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  ซ่ึงจะนําไปใชเปน
กรอบแนวทางในการจดัทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จงึเปนแผน 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่กาํหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวดันั้น ที่สอดคลองและเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ แผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด และยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงแสดงใหเห็น
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ความสัมพันธระหวางแผนพฒันาระดับตาง ๆ กับแผนพัฒนาทองถ่ิน ตลอดจนมีความเหมาะสมสอดคลองกับ
ศักยภาพของแตละทองถ่ินปญหาและความตองการของประชาชนในแตละทองถ่ินดวย 
 การจัดทํากรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวดัจึงมีความสําคัญ 
ตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนั้นเปนอยางยิ่ง  เพราะกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ินจะเปนเครื่องมือในการประสานการจัดทําแผนพฒันาและกลไกในการรวบพลังการ 
ขับเคลื่อนการพัฒนาในทองถ่ิน ที่มุงไปสูสภาพการณทีต่องการใหเกดิขึ้นในอนาคต รวมทั้งเปนกรอบกําหนด
ทิศทางการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในระยะ 3 ป ใหมุงไปสูสภาพการณอันถึงประสงคไดอยาง 
เทาท ันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจาํกัดไดอยางมปีระสิทธิภาพ และประสาน
บูรณาการกากรพัฒนาที่สอดคลองและเกื้อกูลซ่ึงกันและกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด
กับสวนราชการสวนกลาง และสวนภูมภิาคใตอยางมีประสิทธิภาพ   
รูปท่ี 2 แสดงความสัมพันธของกรอบยุทธศาสตรการพฒันาฯกับแผนพัฒนาของ อปท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แผนยุทธศาสตร 
- แผนพัฒนาสามป 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาของ 
อปท.ในเขตจังหวัด 

แผนพัฒนาของ อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ขอบเขตประเภทโครงการ 
ที่เกินศักยภาพของ อปท.ในเขตอําเภอ 

เทศบาล 
แบบ บ/ช ศ.1 

อบต. 
แบบ บ/ช ศ.1 

คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอ 
พิจารณาโครงการที่เกินศักยภาพของ อปท. 

โครงการที่ อปท.ในเขตอําเภอ 
สามารถบูรณาการกันได 

(อปท.ในเขตอําเภอดําเนินการ)

โครงการที่เกินศักยภาพของ อปท. 
ในเขตอําเภอ รายงานตาม 

แบบ บ/ช ศ.2 

คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด 
พิจารณาโครงการที่เกินศักยภาพของ อปท.ในเขตอําเภอ 

อบจ.บรรจุไวในแผนพัฒนา อบจ. 

โครงการที่เกินศักยภาพของ อบจ. 
รายงานตามแบบ บ/ช ศ.3 

เสนอคณะกรรมการบริหารงาน 
จังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) 
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1.3  วัตถุประสงคในการจัดทํากรอบยุทธศาสตรฯ 
   1.  เพื่อแสดงใหเห็นถึงลักษณะที่พึงประสงคของการพัฒนาในอนาคตที่ตองการใหเกิดขึ้นใน
เขตพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 
   2.  เพื่อแสดงใหเห็นถึงทิศทางในการพัฒนาที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แหงชาติ  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ   ตลอดจนสภาพแวดลอมของ
เศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
   3. เพื่อแสดงใหเห็นถึงจุดมุงหมายและแนวทางการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
หาดขามในการพัฒนาทองถ่ินเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

4.  เพื่อแสดงใหเห็นถึงเจตนจํานงในการพฒันาและยกระดับคุณภาพชีวติของประชาชนในเขต 
องคการบริหารสวนตําบลหาดขามอยางสมดุล  โปรงใส เปนธรรมและสามารถตรวจสอบได 

5.  เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ มีกรอบยุทธศาสตรการ 
พัฒนาทองถ่ินที่สอดคลองสัมพันธกับแผนพัฒนาระดับตาง ๆ และตอบสนองตอปญหา ความตองการของ
ประชาชน  ภายใตศกัยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ  โดยกระบวนการมี
สวนรวม และใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554) ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวดัประจวบคีรีขันธ 
  6.  เพื่อเปนเครือ่งมือในการประสานการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินระหวางองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวดัประจวบคีรีขันธกับสวนราชการสวนกลาง และสวนภูมิภาค 
  7.  เพื่อประสานการพัฒนาใหสอดคลองและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับตาง ๆ ทั้งในระดับ
สวนกลาง สวนภูมภิาค และสวนทองถ่ิน 
 

1.4  ขั้นตอนในการจัดทํากรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ไดมีหนงัสือส่ังการดวนที่สุด ที่  มท 0810.02/ว 082   
ลงวันที ่9  มกราคม  2550  กําหนดแนวทางการจัดทําและทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินไว  ดังนี ้

1. เตรียมการจัดทํา/ทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จกอนการจัดทํา 
แผนพัฒนาสามป  ดังนั้น  เมื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการ 
ปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดแลว  จะตองกําหนดระยะเวลาดําเนินการใหเหมาะสมเพื่อใหการจัดทํา 
แผนพัฒนาสามปแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 
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1.2 การจัดการประชุมประชาคมทองถ่ิน  สวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ เพื่อ 
แจงแนวทางการพัฒนา รับทราบปญหา ความตองการ  ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวของ  ตลอดจน
ความชวยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนํามากําหนดแนวทางการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  อาจจัดในคราวเดียวกันกับการจัดประชุมประชาคมทองถ่ินเพื่อการจัดทําแผนพัฒนา
สามป  โดยแจงวัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาทั้ง 2 ประเภทใหประชาคมทองถ่ินรับทราบ เพื่อใหได 
ขอมูลที่ถูกตองตามวัตถุประสงคและนําไปสูการจัดทําแผนพัฒนาของแตละประเภทไดอยางสมบูรณและมี 
ประสิทธิภาพ 

1.3 ทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดระยะเวลา 
ของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไวส้ินสุดในป 2552  โดยพิจารณาวิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา  
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาวาควรจะตองปรับปรุง  แกไขหรือคงไวในประเด็นใดเพื่อจัดทําเปนแผน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาฉบับใหม 

1.4 สําหรับขอมูลในการจัดทํา/ทบทวนแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ใหพิจารณาจากปญหาความตองการของประชาชน  นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน  ยุทธศาสตรการพัฒนา 
จังหวดั/กลุมจงัหวัด คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ขอมูลพื้นฐาน
จากหนวยงานตาง ๆ  เชน  ขอมูล จปฐ. กชช 2 ค  ผังเมืองหรือผังตําบล เมืองนาอยู วัฒนธรรมของทองถ่ินเปนตน 

1.5 ใชหลักการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  โดย 
1.5.1  เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอปญหาความตองการ  การ 

วิเคราะหศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (SWOT  Analysis)  ตลอดจนการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ  
จุดมุงหมายเพือ่การพัฒนา  ยทุธศาสตรและแนวทางการพฒันา 

1.5.2  สงเสรมิ สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนใหเกิดขึ้นในทุกพื้นที่  โดยพิจารณา 
นําปญหา  ความตองการของชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
        2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  รูปแบบเคาโครงแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0810.2/ว 1047 ลงวันที่ 1 เมษายน 2551 
                              3. ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและประกาศใชแผน 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
  สําหรับองคการบริหารสวนตําบลเสนอรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอสภาองคการบริหาร
สวนตําบลเพื่อใหความเห็นชอบกอน  แลวนายกองคการบริหารสวนตําบลจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช  
 ดังนั้น  หากสภาองคการบริหารสวนตําบลมิไดกําหนดสมัยประชุมไว ใหเสนอขอเปดประชุมวิสามัญ 
เพื่อพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
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4. เม่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศใชแลวใหผูบริหารทองถิ่นนําไปปฏบิัติ  รวมทั้งแจง 
สภาทองถ่ิน  และหนวยงานที่เกี่ยวของ  และประกาศใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกันภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ประกาศใชและปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวนั 
    

แผนภูมกิระบวนการจัดทํา/ทบทวนแผนยทุธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(พ.ศ. 2552 – 25..) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด 
 จัดทํา/ทบทวน “กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด” 

 สงกรอบยุทธศาสตรฯ ให อปท.และ คกก.ประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอ 
ภายในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ  2551 

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นจัดประชุม 
ประชาคมทองถิ่น สวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวของ 

 จัดเก็บขอมูล 
 วิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น 

ทบทวน (แผนยุทธศาสตรฯ ฉบับปจจุบัน) 
 วิสัยทัศน 
 พันธกิจ 
 จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 
 ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
   รวบรวมแนวทาง/ขอมูลการพัฒนา/วเิคราะห 

   จัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
• พิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

ผูบริหารทองถิ่น 
 พิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

-  สําหรับ องคการบริหารสวนตําบลใหนายก องคการบริหารสวนตําบล เสนอรางแผนฯ     
ตอสภา อบต. ใหความเห็นชอบกอน แลวนายก องคการบริหารสวนตําบลจึงพิจารณาอนุมัติ
และประกาศใช 

 แจงสภาทองถิ่น กบจ. อบจ. อําเภอ และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 ประกาศใหประชาชนในทองถิ่นทราบตามระเบียบฯ 



                                                                   แผนยทุธศาสตรการพฒันา(2552-2555) อบต. หาดขาม                                         
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1.5 การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพฒันา 
  ในกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหาดขามนั้น  
ประชาชนไดเขามามีสวนรวมใน 2 สวนดวยกัน คือ  การมีสวนรวมโดยตรงและการมีสวนรวมโดยออม 
 

กระบวนการมีสวนรวมโดยตรง 
องคการบริหารสวนตําบลหาดขามไดดําเนินการใหประชาชนเขามามีสวนรวมโดยตรงในการ 

จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโดยจดัเวทีประชาคมใน  11 หมูบาน  เพื่อใหประชาชนไดรวมกําหนดวิสัยทัศน
และนําเสนอปญหา  ความตองการ รวมถึงขอเสนอแนะตาง ๆ  และ องคการบริหารสวนตําบลหาดขามไดนํามา
กําหนดเปนยทุธศาสตร แนวทางและเปาหมายการพัฒนาในระยะเวลา 5 ปขางหนา 
              กระบวนการมีสวนรวมโดยออม 
  เมื่อประชาชนไดนําเสนอสิ่งที่คาดหวัง ปญหาและขอเสนอแนะตาง ๆ ผานเวทีประชาคม 
หมูบานแลว  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา ฯ และคณะกรรมการพฒันาองคการบริหารสวน
ตําบลหาดขามจะดําเนินการจัดทํารางแผน ฯ และพจิารณารางแผน ฯ ตามลําดับ กอนนําเสนอตอผูบริหารและ
สภาองคการบริหารสวนตําบลหาดขามเพื่อขอความเห็นชอบและประกาศใชตอไป  ซ่ึงคณะกรรมการ ฯ ทั้ง  2  
ชุดนั้น มีตวัแทนภาคประชาชน คือ ประชาคมหมูบานและประชาคมตาํบลรวมเปนกรรมการ  รวมไปถึงผูบริหาร
และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดขามเองก็เปนตวัแทนโดยตรงของประชาชนเชนเดียวกัน 

จึงนับไดวาในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดทําแผน ฯ ขององคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 
ประชาชนไดเขามามีสวนรวม  นับตั้งแตเร่ิมตนจนกระทั่งจบกระบวนการและตอเนื่องไปถึงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯ ซ่ึงจะไดกลาวถึงในบทที่  6  ตอไป 
 

1.6 ประโยชนของการจัดทํากรอบยุทธศาสตรฯ 
                             องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ มีกรอบยุทธศาสตรการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ิน  ที่สอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติแผนการ
บริหารราชการแผนดิน  ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดและจังหวัด  ภายใตศักยภาพขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  โดยกระบวนการมสีวนรวม ที่ตอบสนองตอปญหา และความตองการของประชาชนในทองถ่ินอยาง 
แทจริง  สําหรับนําไปใชเปนกรอบแนวทางในการจดัทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวดัประจวบคีรีขันธ และใชในการประสานการจัดทําแผนพัฒนาระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับ
สวนราชการสวนกลาง และสวนภูมภิาค ตลอดจนการกํากับติดตาม การดําเนินงานพฒันาทองถ่ินในเขตจังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ 
                                                                      
 
 


