ส่วนที่ 1
บทนํา
ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์ กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่ ง ระเบีย บดั ง กล่ าวได้ กํา หนดให้อ งค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนยุทธศาสตร์พัฒนาและแผนพัฒนาสามปี เพื่อเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะกําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาซึ่งจะแสดงถึงวิสัยทัศน์
พัน ธกิจ และจุด มุ่งหมายเพื่อการพัฒ นาในอนาคต ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คม
แห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น
และแผนชุมชน รวมทั้งการจัดทําแผนพัฒนาสามปีเพื่อแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การปฏิบัติให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาและบรรลุวิสัยทัศน์ในที่สุด
แผนพัฒนาสามปี หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า ครอบคลุม
ระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจําทุกปี
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีลักษณะ
เป็นแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน (Rolling Plan) ที่จะต้องมีการทบทวนและจัดทําทุกปี แผนพัฒนาสามปี
เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่ว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา
หนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทางและภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/
กิจกรรม ได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ที่จะต้องนํามาดําเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อการบรรลุเป้าหมาย จุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนา และวิสัยทัศน์ในที่สุด ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 25 ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็น
กรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทาง
เพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี จะเห็นว่า การ
จัดทําแผนพัฒนาสามปีมีความเชื่อมโยงกับการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีอย่างใกล้ชิด
แผนพัฒนาสามปี จึงมีลักษณะกว้าง ๆ ดังต่อไปนี้
1.เป็นเอกสารที่แสดงความต้องการกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2.เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดแจนและ
มีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดําเนินการ
3.เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่จะดําเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี
4.เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กับงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
การจัดทําแผนพัฒนาสามปี มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาเทศบาลด้านเศรษฐกิจ สังคม การบริหาร เป็นยุทธศาสตร์และ
แนวทางการพัฒนา เพื่อแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุด มุ่งหมายเพื่อการพัฒนาของเทศบาลใน
อนาคตให้สอดคล้องกับแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสัง คมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์การพัฒ นาจังหวัด
แผนพัฒนาอําเภอ และนโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น
2. เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนา และการจัดทํา
งบประมาณประจําปี
3. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
4. เป็ น การจั ด เตรี ย มโครงการพั ฒ นาต่ า งๆให้ อ ยู่ ใ นลั ก ษณะที่ พ ร้ อ มจะบรรจุ ใ นเอกสาร
งบประมาณประจําปี และนําไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ
๑.๓ ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
การจัดทําแผนพัฒนาสามปี มีขนั้ ตอนดังนี้
1. การเตรียมการจัดทําแผน
2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
4. การกําหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
5. การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
6. การจัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี
7. การอนุมตั ิแผนและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
1.4 ประโยชน์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
การจัดทําแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พิจารณา
อย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดําเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและ
ส่งผลทั้งในเชิงลบสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนํามาตัดสินใจ
กําหนดแนวทางการดําเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สาธารณะสูงสุด โดยคํานึงถึง
1.ทําให้ทราบทิศทางการพัฒนาเทศบาลด้านเศรษฐกิจ สังคม การบริหาร เป็นยุทธศาสตร์และ
แนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน และแสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อ
การพั ฒ นาของเทศบาลในอนาคตที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒ นาจัง หวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนชุมชน และนโยบายการพัฒนาของผู้บริห าร
ท้องถิ่น
2. ทําให้การพัฒนาเทศบาลเมืองศรีสะเกษสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้จัดทํา
ไว้แล้ว
3.ใช้ เ ป็ น แนวทางสํ า หรั บ การปฏิ บั ติ ใ นการดํ า เนิ น การพั ฒ นาในช่ ว งสามปี ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลแก่องค์กร และประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุด

4.ใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัดในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ
5.เป็ น แนวทางในการประสานการปฎิ บั ติ ง านของท้ อ งถิ่ น ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ
และหน่วยงานอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2558 - 2560 ) ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษได้เห็นความสําคัญของการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล จึงได้เตรียมการ
ในการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาเทศบาลโดยได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ ตามคํ า สั่ ง เทศบาลเมื อ งศรี ส ะเกษ
ที่ 549 / 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2557 และ คําสั่งเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ที่ 572 / 2557 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2557 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
และได้จัดทําโครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อให้การดําเนินการจัดทํา
แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาและแผนพั ฒ นาสามปี สํ า เร็ จ ลุ ล่ ว งตามวั ต ถุ ป ระสงค์ และเพื่ อ เป็ น การ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(ตามคําสั่งเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ที่ 549 / 2557 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2557) ประกอบด้วย
1. ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
2. รองปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
3. หัวหน้าส่วนการบริหารราชการในสังกัดเทศบาลทุกคน
4. นางมัลลิกาฐินี คูรานา
ผู้แทนประชาคมท้องถิน่
5. นายสถิตย์
โลปัตถา
ผู้แทนประชาคมท้องถิน่
6. นายสกล
อุดมสุข
ผู้แทนประชาคมท้องถิน่
7. หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
8. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(ตามคําสั่งเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ที่ 572 / 2557 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2557) ประกอบด้วย
1. นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
2. รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษทุกคน
3. นายนนทวัชร์ เกษชุมพล
ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
4. นายสันติชัย ชาลากูลพฤฒิ
ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
5. นายสฤษฎ์
นาควารินทร์
ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
6. นายดําริห์
รินทะวงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นายศรีวรรณ เกียรติสรุ นนท์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รุ้งแก้ว
ผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นายทิวา
9. ท้องถิน่ อําเภอเมืองศรีสะเกษ
ผู้แทนภาคราชการ

10. ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ
11. ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคจังหวัดศรีสะเกษ
12. นางยุพาพร วิเศษหมื่น
13. นายนิพนธ์ สมหมาย
14. นางบุญช่วย ปุกสันเทียะ
15. นายสุรพันธ์ สมหมายโชติภัทร
16. นางอรสา
โสภา
17. นายชาลี
สุขศรี
18. ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
19. รองปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
20. หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทําแผน

ผู้แทนภาครัฐวิสาหกิจ
ผู้แทนภาครัฐวิสาหกิจ
ผู้แทนประชาคมท้องถิน่
ผู้แทนประชาคมท้องถิน่
ผู้แทนประชาคมท้องถิน่
ผู้แทนประชาคมท้องถิน่
ผู้แทนประชาคมท้องถิน่
ผู้แทนประชาคมท้องถิน่

สําหรับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น มีดงั นี้
1. เทศบาลได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์และออกพบปะประชาชนในเขตพื้นที่ทั้ง 47 ชุมชน
2. เจ้าหน้าที่แนะนําการจัดทําแผนพัฒนา/โครงการต่างๆที่ชุมชนมีความเดือดร้อนและต้องการ
ให้เทศบาลช่วยเหลือทั้งเหตุการณ์เฉพาะหน้า และการแก้ไขปัญหาในระยะสามปี
3. เมื่อรวบรวมและจัดทําเป็นร่างแผนงาน/โครงการ ได้เชิญประธานกรรมการและเลขานุการ
ชุมชนเข้าร่วมทั้ง 47 ชุมชน และเสนอแนะแนวทางต่าง ๆ รวมทั้งปัญหาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีก
ครั้งหนึ่งร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาล
4. แผนพั ฒ นาเทศบาลอนุมัติแ ละประกาศใช้ แล้ว เทศบาลได้ปิด ประกาศ และเผยแพร่ใ น
วารสารนครลําดวนของเทศบาล และประกาศเสียงตามสายให้กับชุมชนต่าง ๆ ได้รับทราบข้อมูลอย่าง
ทั่วถึง
การจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้ดําเนินการจัดทําตามขั้นตอนการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาสามปี ตามที่กําหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ทุกขั้นตอน ได้ให้ความสําคัญในการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและประชาคมในท้องถิ่น ร่วมในกระบวนการจัดทําแผนทุกขั้นตอน ทั้งนี้เพื่อให้แผนของ
เทศบาลเป็นตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และเพื่อเป็นพื้นฐานในการที่จะนําองค์กร
เทศบาลเมืองศรีสะเกษไปสู่การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป
**************************************************

