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พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน       
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได�ถ�ายโอนภารกิจในการให�บริการสาธารณะที่จําเป1น และรายได�ที่รัฐจัดเก็บให�แก�องค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินเพิ่มข้ึน การดําเนินการบริการขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินทุก ๆ  ด�านให�เกิดประโยชน�สูงสุด มีความโปร�งใส  
สามารถตรวจสอบได�ทุกข้ันตอน การวางแผนในการดําเนินการบริหารจึงเป1นกลไกท่ีสําคัญที่ทําให�การบริหาร
เป1นรูปแบบและมีทิศทางการกําหนดยุทธศาสตร�การพัฒนาท่ีสมดุลและมีประสิทธิภาพจะส�งผลให�เทศบาล
ตําบลสามารถดําเนินการบริหารเป1นไปอย�างมีประสิทธิภาพ แก�ป:ญหาได�ถูกจุด อันเกิดประโยชน�แก�ส�วนรวม 
และทําให�บรรลุตามความมุ�งหมายประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ได�กําหนดให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินดําเนินการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร�การพัฒนาซ่ึง หมายถึง “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินที่กําหนด
ยุทธศาสตร� และแนวทางการพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศน� พันธกิจ และ
จุดมุ�งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ�นดิน    ยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัด   อําเภอและแผนชุมชน”     เป1นแผนระยะยาวเพื่อกําหนด
ทิศทางการพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินทั้งในด�านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล�อม แต�ไม�ได�กําหนด
ห�วงระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินไว� ดังนั้น การกําหนดห�วง
ระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาจึงข้ึนอยู�กับแนวคิดขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีต�องการให�
เกิดข้ึนในอนาคตข�างหน�ายาวนานเพียงใดประกอบกับข�อมูลป:ญหาท่ีต�องการแก�ไขประกอบกัน 
 การวางแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน เป1นกระบวนการกําหนดทิศทางใน
อนาคตขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน โดยกําหนดสภาพการณ�ที่ต�องการบรรลุและแนวทางในการบรรลุบน
พื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห�ข�อมูลอย�างรอบด�านและเป1นระบบ ทั้งนี้ต�องสอดคล�องกับศักยภาพของ
ท�องถ่ิน ป:ญหา และความต�องการของประชาชนในท�องถ่ินด�วย 
 ดังนั้น การวางแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาจึงมีความสําคัญต�อองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเป1นอย�างย่ิง  
ทั้งน้ี เน่ืองจากแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาเป1นแผนพัฒนาที่มุ�งไปสู�สภาพการณ�ที่ต�องการให�เกิดข้ึนในอนาคต
เป1นกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินให�มุ�งไปสู�สภาพการณ�อันพึงประสงค�
ได�อย�างเท�าทันกับการเปล่ียนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู�อย�างจํากัดได�อย�างมีประสิทธิภาพ  
การจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา จึงเป1นการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององค�การบริหารส�วนท�องถ่ิน     
ที่ต�องกําหนดถึงสภาพการณ�ที่ต�องการขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ที่ต�องกําหนดถึงสภาพการณ�ที่ต�องการ
จะบรรลุและแนวทางในการที่จะทําให�บรรลุถึงสภาพการณ�น้ัน 

การจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาท่ีดีจะต�องต้ังอยู�บนพ้ืนฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห�
ข�อมูลอย�างรอบด�านและเป1นระบบ ท้ังนี้เพื่อให�แผนยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
สามารถนําไปสู�การแก�ไขป:ญหาและสนองตอบความต�องการของประชาชนในท�องถ่ินได�อย�างแท�จริง 
 เน่ืองจากเทศบาลตําบลปรุใหญ� ได�กําหนดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาไว�โดยมี       
ระยะเวลาสุดท�ายของแผนยุทธศาสตร�พัฒนา คือ ปA พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ่ึงอาจมีผลกระทบต�อการจัดทําแผนพัฒนา
สามปA (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) 
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ดังนั้น เพ่ือให�การจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาเป1นเคร่ืองกําหนดทิศทางการพัฒนา เทศบาลตําบล
ปรุใหญ� จึงได�ดําเนินการจัดทํา/ทบทวนแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๘- ๒๕๖๒) ข้ึนเพ่ือกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาและระยะเวลาให�ครอบคลุมแผนพัฒนาสามปA โดยพิจารณาวิสัยทัศน� พันธกิจ จุดมุ�งหมายเพื่อ
การพัฒนายุทธศาสตร�และแนวทางการพัฒนาว�าควรจะต�องปรับปรุง แก�ไขหรือคงไว�ในประเด็นใด โดยใช�
หลักการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา 
๑.๑  ลักษณะของแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา 
 แผนยุทธศาสตร�การพัฒนา เป1นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน        
ที่ได�กําหนดแผนยุทธศาสตร�และแนวทางในการพัฒนา เป1นการแสดงถึงวิสัยทัศน� พันธกิจ และจุดมุ�งหมายที่จะ
ดําเนินการพัฒนาในอนาคต โดยแผนดังกล�าวสอดคล�องกับแผนเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด  
แผนพัฒนาอําเภอ และนโยบายในการพัฒนาท�องถ่ิน    

ลักษณะของแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาที่ดีคือ เป1นลักษณะของการกําหนดวิธีการดําเนินงานล�วงหน�า
ว�าในแต�ละจุดหมายของการพัฒนาจะดําเนินการโดยวิธีการใดและมีการกําหนดจุดมุ�งหมายที่ต�องการจะบรรลุ
ได�อย�างชัดเจน ท้ังด�านคุณภาพ ปริมาณ กลุ�มเปIาหมายและเวลา เป1นการทํางานในเชิงรุกท่ีมุ�งจะเข�าไปเอาชนะ
ป:ญหาและอุปสรรครวมทั้งปIองกันมิให�เกิดป:ญหาอุปสรรคซํ้าซ�อนข้ึนมาอีก โดยการอาศัยข�อมูลในอดีต  
สภาวการณ�ในป:จจุบัน และแนวโน�มในอนาคต ตลอดถึงศักยภาพขององค�กรและระเบียบกฎเกณฑ�ต�าง ๆ 
ตลอดทั้งความจําเป1นเร�งด�วนประกอบการพิจารณา เป1นรูปแบบที่สามารถนําไปปฏิบัติให�บรรลุถึงเจตนารมณ�ได�
จริง โดยแนวทางการดําเนินการของแผนจะต�องมีความเป1นไปได�ในทางปฏิบัติและต้ังอยู�บนพื้นฐานของความ
เป1นจริงและอยู�บนหลักเหตุและผล เป1นรูปแบบปฏิบัติสัมพันธ�ที่ ดีระหว�างองค�กรและสิ่งแวดล�อม แผน
ยุทธศาสตร�จะต�องมีความยืดหยุ�นหรือปรับปรุงได�ง�าย เพ่ือให�ทันต�อสภาพการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล�อมหรือ
ป:จจัยภายนอกที่ส�งผลกระทบต�อการปฏิบัติงานขององค�กร และเป1นเคร่ืองมือในการยึดโยงค�านิยมและ
วัฒนธรรมองค�กรเข�าด�วยกัน ผู�ปฏิบัติงานในองค�กรมีความรู�สึกท่ีจะต�องร�วมกันปฏิบัติเพ่ือให�บรรลุจุดมุ�งหมาย
ร�วมกัน 
๑.๒ วัตถุประสงค�ของการจดัทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา 
 การวางแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน เป1นกระบวนการกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาในอนาคตขององค�กร โดยกําหนดสถานะภาพความต�องการและแนวทางในการดําเนินการ
เพ่ือให�บรรลุเปIาหมาย บนพื้นฐานของการรวบรวมข�อมูล การวิเคราะห�ข�อมูลอย�างเป1นระบบ สอดคล�องกับ
ศักยภาพ ป:ญหาและความต�องการของชุมชน เพื่อให�การดําเนินการตามข�อกําหนดต�าง ๆ บรรลุตามเปIาหมาย  
โดยสามารถแก�ไขป:ญหาและสามารถตอบสนองความต�องการของชุมชน ครอบคลุมทุกด�าน ดังน้ันเทศบาล
ตําบลปรุใหญ� จึงจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาข้ึนเพ่ือ 
  ๑.๒.๑  เพ่ือเป1นกรอบในการกําหนดทิศทางในการพัฒนาของเทศบาลตําบลปรุใหญ� 
  ๑.๒.๒  เพื่อให�การพัฒนาท�องถ่ินมีทิศทางสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม    
แห�งชาติ แผนการบริหารราชการแผ�นดิน แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนชุมชนและนโยบายในการ
พัฒนาท�องถ่ิน 
  ๑.๒.๓  เพ่ือให�สามารถนําไปสู�การแก�ไขป:ญหาและสนองตอบสนองความต�องการของ
ประชาชนได�อย�างแท�จริง 
  ๑.๒.๔  เพ่ือเป1นกรอบในการดําเนินการจัดทาํแผนพัฒนาสามปA 
  ๑.๒.๕  เพ่ือให�มีการพัฒนาอย�างต�อเนื่อง 
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๑.๓ ข้ันตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
ข�อ ๑๖ ได�กําหนดข้ันตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร�พัฒนาไว�ดังน้ี 
 ๑. คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินจัดประชุมประชาคมท�องถ่ิน ส�วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข�อง  
เพ่ือแจ�งแนวทางการพัฒนาท�องถ่ิน รับทราบป:ญหาความต�องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เก่ียวข�อง
ตลอดจนความช�วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือนํามากําหนดแนว
ทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา โดยให�นําข�อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน�วยงานต�าง ๆ และข�อมูล
ในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา 
 ๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน รวบรวมแนวทางและข�อมูล นํามาวิเคราะห�
เพ่ือจัดทําร�างแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาแล�วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน 
 ๓. คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินพิจารณาร�างแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาเพื่อเสนอผู�บริหารท�องถ่ิน 
 ๔. ผู�บริหารท�องถ่ินพิจารณาอนุมัติร�างแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา และประกาศใช�แผนยุทธศาสตร�การพัฒนา 
ในการจัดทําแผนมีคณะกรรมการที่ดําเนินงานดังน้ี 
 ๑.  คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน  เป1นองค�กรที่มีหน�าท่ีกําหนดแนวทางการพัฒนาของท�องถ่ินให�
สอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ นโยบาย แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ การผัง
เมือง ป:ญหาของท�องถ่ินและให�คําปรึกษาหารือเก่ียวกับการพัฒนาท�องถ่ิน โดยการจัดประชุมประชาคมเพื่อ
ระดมป:ญหาและข�อคิดเห็นในการพัฒนา 

๒.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน จัดทําร�างแผนพัฒนาให�สอดคล�องกับแนว
ทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินกําหนด แล�วเสนอคณะกรรมการพัฒนาเพื่อพิจารณาต�อไป 

๓. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลปรุใหญ� เป1นองค�กรที่ทําหน�าท่ีให�ความเห็นชอบแผนพัฒนา
ท�องถ่ินหลังจากคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินพิจารณาแล�ว 

๔.  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท�องถ่ิน เป1นองค�กรท่ีทําหน�าท่ีในการประสานแผนพัฒนาของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด โดยเฉพาะการประสานโครงการ/กิจกรรมท่ีเกินศักยภาพของท�องถ่ิน 
กับองค�การบริหารส�วนจังหวัด เป1นองค�กรที่ทําหน�าที่กําหนดกรอบ ทิศทาง แนวทาง รวมทั้งประสานการ
พัฒนาองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในจังหวัดให�สอดคล�องกับยุทธศาสตร�และแนวทางการพัฒนาจังหวัด อําเภอ  
ตรวจสอบวิเคราะห�และประสานแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในจังหวัด และให�ความเห็นชอบ
ร�างแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาหรือแผนพัฒนาสามปAขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในจังหวัด รวบรวมข�อมูล
ขององค�กรปกครองเพ่ือประโยชน�ในการประสานแผน 

คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท�องถ่ิน อาจมอบอํานาจในการให�ความเห็นชอบร�างแผนพัฒนาให�
คณะอนุกรรมการประสานแผนระดับอําเภอเพื่อปฏิบัติหน�าที่แทนได�ภายใต�การกําหนดกรอบนโยบายแนว
ทางการพัฒนาที่คณะกรรมการประสานแผนกําหนด 
 ๕.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน เป1นองค�กรท่ีทําหน�าท่ีกําหนดแนวทาง
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและ
เสนอความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผลพัฒนาต�อสภาท�องถ่ิน ผู�บริหารท�องถ่ิน คณะกรรมการ
พัฒนาท�องถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบโดยทั่วกัน
อย�างน�อยปAละหนึ่งคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปA 
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 สําหรับองค�ประกอบขององค�กรในการจัดทําและประสานแผนพัฒนา (ยกเว�นคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนา) จะมีลักษณะ “ไตรภาคี” โดยมีองค�ประกอบจากตัวแทนขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
ตัวแทนของราชการบริหารส�วนภูมิภาคและรัฐวิสาหกิจ และตัวแทนจากภาคประชาชนในสัดส�วนที่ใกล�เคียงกัน 
โดยมีจุดมุ�งหมายเพ่ือการประสานงานและบูรณาการ รวมทั้งสร�างกระบวนการการมีส�วนร�วมของประชาชนใน
การบริหารงานท�องถ่ิน  
ในการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร�มีกระบวนการและข้ันตอนการดําเนินการดังน้ี 
 ข้ันตอนที่ ๑  การเตรียมการจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา 
        หน�วยงานที่รับผิดชอบ เตรียมการจัดทําโครงการเพื่อเสนอให�ผู�บริหารอนุมัติ 
 ข้ันตอนที่ ๒  การรวบรวมข-อมูลและป/ญหา 
        รวบรวมข�อมูลและป:ญหาของท�องถ่ิน โดยนําแผนชุมชนมาใช�พิจารณาประกอบพร�อมกับ
จัดลําดับความสําคัญของป:ญหา 
 ข้ันตอนที่ ๓  การวิเคราะห�ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการณ�พัฒนาของท-องถ่ินในป/จจุบัน 
        ประเมินสถานภาพของท�องถ่ินในป:จจุบัน โดยใช�เทคนิค SWOT analysis โดยการ
วิเคราะห�ถึงโอกาส และสภาวะคุกคามหรือข�อจํากัด รวมถึงการวิเคราะห�จุดอ�อน จุดแข็งของท�องถ่ิน ซ่ึงเป1น
การพิจารณาถึงป:จจัยภายในและภายนอก 
     SWOT  analysis 
 

 
 ข้ันตอนที่ ๔  การกําหนดวิสัยทัศน�และภารกิจหลักการพัฒนาท-องถ่ิน 
  เป1นการนําข�อมูลจากข้ันตอนท่ี ๒ และข้ันตอนที่ ๓ มากําหนดวิสัยทัศน�และภารกิจหลักการ
พัฒนาท�องถ่ิน 
  วิสัยทัศน� (Vision) หมายถึง ถ�อยแถลงท่ีระบุถึงสภาพในอุดมคติ ซ่ึงเป1นจุดหมายท่ีต�องการให�
เกิดข้ึนในอนาคต อันเป1นการตอบคําถามท่ีว�า ท�องถ่ินต�องการอะไรในอนาคต 
  ภารกิจหลัก (Mission) หมายถึง ข�อความหรือถ�อยแถลงที่แสดงถึงลักษณะหรือขอบข�ายใน
การดําเนินงานท่ีเก่ียวกับการบริหารและการจัดการบริการสาธารณะ รวมทั้งแนวคิดเก่ียวกับองค�กรหรือ
ภาพลักษณ�ที่ต�องการนําเสนอ และปณิธานหรือปรัชญาในการดําเนินงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเป1น
ขอบเขตของบทบาทหน�าที่หลักหรือขอบเขตของกิจกรรมที่มุ�งเน�นเป1นพิเศษท่ีต�องดําเนินการเพ่ือให�บรรลุ
วิสัยทัศน�ท่ีกําหนดไว� 
 ข้ันตอนที่ ๕  การกําหนดจุดมุ6งหมายเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 
        เป1นการนําเอาวิสัยทัศน�และภารกิจหลักมาพิจารณากําหนดจุดมุ�งหมายเพื่อเป1นการ
กําหนดขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมที่ควรจะดําเนินการเพ่ือนําไปสู�การบรรลุวิสัยทัศน�และภารกิจหลักที่
กําหนดไว� 
 ข้ันตอนที่ ๖  การกําหนดวัตถุประสงค�การพัฒนาท-องถ่ิน 
        เป1นการกําหนดผลสําเร็จที่ต�องการ โดยดําเนินการหลังจากที่ทราบภารกิจหลักท่ีจะต�อง
ทําแล�วเพ่ือนําท�องถ่ินไปให�บรรลุความต�องการท่ีจะเป1นในอนาคต 
 

S 
Strength : จุดแข็ง 

W 
Weak : จุดอ�อน 

ภายใน 

O 
Opportunity : โอกาส 

T 
Threat :  อุปสรรค 

ภายนอก 
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 ข้ันตอนที่ ๗  การกําหนดยุทธศาสตร�การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
        เม่ือได�ดําเนินการกําหนดวิสัยทัศน� ภารกิจหลัก วัตถุประสงค�และยุทธศาสตร�การพัฒนา  
โดยอาศัยพ้ืนฐานการวิเคราะห� SWOT แล�ว ข้ันตอนต�อไปคือการกําหนดแนวทางการพัฒนาท�องถ่ิน           
ซ่ึงยุทธศาสตร�การพัฒนาท�องถ่ินหมายถึง แนวคิดหรือวิธีการที่แยบคายอันบ�งบอกถึงลักษณะการเคลื่อนตัวของ
องค�กรว�าจะก�าวไปสู�เปIาหมายท่ีต�องการในอนาคตได�อย�างไร จะไปถึงจุดหมายท่ีต�องการได�อย�างไร 
 ข้ันตอนที่ ๘ การกําหนดเป:าหมายการพัฒนาท-องถ่ิน 
       เป1นการกําหนดปริมาณหรือจํานวนสิ่งที่ต�องการให�บรรลุในแต�ละแนวทางการพัฒนา
ภายในเวลาที่กําหนด 
 ข้ันตอนที่ ๙  การอนุมัติและประกาศใช-แผนยุทธศาสตร�การพัฒนา 
        คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินนําผลที่ได�จากข้ันตอนที่ ๑        
ถึงข้ันตอนที่ ๘ มาจัดทําร�างแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาของเทศบาลตําบลเสนอต�อคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน
เพ่ือพิจารณาและปรับปรุงก�อนนําเสนอต�อผู�บริหารท�องถ่ิน 
        คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเสนอร�างแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาต�อ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพื่อให�ความเห็นชอบก�อน แล�วเสนอผู�บริหารพิจารณาอนุมัติและประกาศใช�แผน
ยุทธศาสตร�การพัฒนาต�อไป 
๑.๔ ประโยชน�ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา 
         ๑.  ท�องถ่ินมีจุดมุ�งหมายและแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจน 
         ๒.  ท�องถ่ินสามารถจัดสรรและบริหารทรัพยากรท่ีมีอยู�ได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
         ๓.   ผู�บริหารบริหารจัดการได�อย�างเหมาะสม  และสอดคล�องกับความต�องการของชุมชนอย�างมีประสิทธิภาพ 
         ๔.  แนวทางพัฒนาเป1นการประสานความร�วมมือระหว�างองค�กรต�าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน   
                        และชุมชนมีส�วนร�วมในการกําหนดแนวทางการพัฒนา   
         ๕.  การพัฒนามีประสทิธิภาพมีทิศทางการพัฒนาเทศบาลตําบลที่แน�นอนและบรรลุ 
                        วัตถุประสงค� 
         ๖.  ใช�เป1นกรอบหรือแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาสามปA 
         ๗.  ทําให�การบริหารจัดการงานในเทศบาลตําบลเป1นไปอย�างมีระบบ โปร�งใสและตรวจสอบได� 
         ๘.  สามารถกํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาได� 
 

  
 
 


