บทที่ 1
บทนํา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 281 กําหนดให้รัฐจะต้องให้ความ
เป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน
ในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ
และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยในมาตรา 283 กําหนดไว้ว่า องค์กรปกครอง
ส่ว นท้องถิ่น ย่อมมีอํานาจหน้าที่โ ดยทั่วไปในการดูแลและจัด ทําบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ข อง
ประชาชนในท้องถิ่น และย่อมมีความเป็นอิสระในการกําหนดนโยบาย การบริหาร การจัดการบริการ
สาธารณะ การบริ ห ารงานบุ คคล การเงิ น และการคลั ง และมี อํ า นาจหน้ า ที่ ข องตนเองโดยเฉพาะ
โดยต้องคํานึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวมด้วย ประกอบกับ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
มาตรา 16(1) กําหนดให้เทศบาล เมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจและหน้าที่ในการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนเอง และมาตรา 17(1) กําหนดให้องค์การบริหารส่วนจัง หวัดมีอํานาจและหน้าที่ในการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง
และประสานการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด ตามระเบี ย บที่ ค ณะรั ฐ มนตรี กํ า หนด ดั ง นั้ น จึ ง ทํ า ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ทั้งการให้บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้ อ งเปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนในท้ อ งถิ่ น เสนอปั ญ หาและความต้ อ งการของตนเอง เพื่ อ ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําไปจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ซึ่งการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ถือเป็น
กลไกสําคัญที่จะทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ แก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น ได้อย่างแท้จริง
ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ ว ยการจั ด ทํา แผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ.2548 กําหนดให้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี 2 ประเภท คือ
แผนยุทธศาตร์การพัฒนา หมายความว่า แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กําหนดยุทธศาสตร์แ ละแนวทางการพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุด มุ่ง หมายเพื่อการพัฒ นาในอนาคต โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
อําเภอ และแผนชุมชน

แผนพัฒนาสามปี หมายความว่า แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสัง คมขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒ นาที่ จั ด ทํ าขึ้ น สํา หรั บ ปีง บประมาณแต่ล ะปี ซึ่ ง มี ความต่ อเนื่ องและเป็ น แผนก้ า วหน้ า
ครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจําทุกปี
1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ที่กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลเมือง
ศรีสะเกษ ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
(ยุ ท ธศาสตร์ ร ะดั บ ประเทศ) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาจั ง หวั ด อํ า เภอ และแผนชุ ม ชน ยุ ท ธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยคํานึงถึง
การบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และ
แนวทางดําเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
แนวทางการพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เป็นกระบวนการตัดสินใจเพื่อ
กําหนดทิศทางการพัฒนาในอนาคตของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยการกําหนดสภาพการณ์ในอนาคตที่
ต้องการบรรลุ และกําหนดแนวทางในการบรรลุสภาพการณ์ที่กําหนดบนพื้นฐานข้อมูลที่รอบด้านอย่าง
เป็นระบบ การกําหนดแนวทางที่จะบรรลุสภาพการณ์ในอนาคตที่ต้องการให้เกิด จะต้องตั้ง อยู่บน
พื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้าน กล่าวคือ จะต้องคํานึงถึงข้อมูลในทุกๆ เรื่องที่เกี่ยวข้อง ทั้งสภาพการณ์ที่
ต้องการให้เกิดศักยภาพหรือขีดความสามารถของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ และการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มีความสําคัญต่อเทศบาลเมืองศรีสะเกษเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้
เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต
เป็นกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึง
ประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา จึงเป็นการกําหนดทิศทางในการที่จะทําให้บรรลุถึง
สภาพการณ์นั้น และสามารถนําไปสูการ แก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้อย่างแท้จริง
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. เป็น การลดความไม่แน่น อนและปัญ หาความยุ่ง ยากซับซ้อนในอนาคต ทั้ง นี้ เพราะการ
วางแผนเป็นการจัดโอกาสทางด้านการจัดการให้ผู้วางแผนมีสายตากว้างไกล มองเหตุการณ์ต่างๆ ใน
อนาคตที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความผันผวนของสิ่งแวดล้อม อันได้แก่ สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง
2. ทําให้เกิดการยอมรับแนวคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร ทั้งนี้ เนื่องจากปรัชญาของการวางแผน
ยึดถือและยอมรับเรื่องการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น
3. การดําเนินงานขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา ทั้งนี้ เพราะงานวางแผนเป็นงานที่ต้อง
กระทําเป็นจุดเริ่มแรกของทุกฝ่ายในองค์กร เพื่อความเจริญเติบโตและความมั่นคงขององค์กรร่วมกัน

4. เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซับซ้อน เพราะการวางแผนทําให้มองเห็นภาพรวม
ขององค์กรที่ชัดเจนและยังเป็นการอํานวยประโยชน์ในการจัดระเบียบขององค์กรให้มีความเหมาะสมกับ
ลักษณะงานมากยิ่งขึ้น
5. ทําให้เกิดความแจ่มชัดในการดําเนินงาน เนื่องจากการวางแผนเป็นการกระทําโดยอาศัย
ทฤษฎีหลักการ มาเป็นตัวกําหนดจุดมุ่งหมายและแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในอนาคตอย่างเหมาะสม
1.3 ขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. การเตรียมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และเก็บรวบรวมข้อมูล
2. การรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญ
3. การวิเคราะห์ศักยภาพเพือ่ ประเมินสถานการณ์พัฒนาของท้องถิน่ ในปัจจุบัน
4. การกําหนดวิสัยทัศน์
5. การกําหนดพันธกิจหลักของการพัฒนาท้องถิ่น
6. การกําหนดจุดมุง่ หมาย(เป้าประสงค์) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
7. การกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
8. การกําหนดแนวทางการพัฒนา
9. การอนุมตั ิร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
1.4 ประโยชน์ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. เพื่อให้องค์กรบรรลุจุดมุ่งหมายที่กําหนดรวมทั้งทําให้การบริหารงานมีทิศทางมุ่งตรงไปยัง
จุดมุ่งหมายที่กําหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผลดี
2. เพื่อก่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการปฏิบัติงานต่างๆ และทําให้เกิดการประหยัด
ทรัพยากร รวมถึงการประสานงานระหว่าง สํานัก/กอง ต่างๆ ดําเนินไปด้วยดี
3. พัฒนาแรงจูงใจ เนื่องจากการวางแผนจะเป็นการบ่งชี้ให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจในการ
บริหารของผู้บริหาร นอกจากนั้น ยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นในกลุ่มคนงานโดยรวมอีกด้วย
4. ลดความไม่แน่นอน การวางแผนช่วยลดความไม่แน่นอนในอนาคตลง เพราะการวางแผนเป็น
งานที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ในอนาคต และได้หาแนวทางป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นไว้
แล้ว
5. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ การวางแผนเป็นพื้นฐานด้านการตัดสินใจและ
เป็นสิ่ง ช่ว ยให้เกิด แนวความคิดใหม่ๆ และนํามาใช้ประโยชน์กับองค์กรนอกจากนี้ ยัง เป็น การสร้าง
ทัศนคติการมองอนาคตระหว่างคณะผู้บริหาร
......................................

