-1แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2554-2558)ขององค์การบริ หารส่วนจังหวัดสุ รินทร์

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมา
ตามพระราชบัญญัติก าํ หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํา นาจให้แก่ องค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่ น พ.ศ.2542 และแผนการกระจายอํานาจให้แก่ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นพ.ศ.2543 ได้กาํ หนด
ภารกิจตลอดจนรายได้เพิ่มขึ้นและชัดเจนขึ้น ดังนั้นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจึ งจําเป็ นที่จะต้องมี การ
บริ หารทรัพยากรรายได้ ทั้งที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง รายได้ที่รัฐบาลจัดสรร ที่มีอยู่อย่าง
จํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ และประสานการจัดทําแผนพัฒนาทุกระดับให้เกิด
ความเชื่อมโยงการพัฒนา
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสุ รินทร์ เป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นรู ปแบบหนึ่ ง ทําหน้าที่
พัฒนาท้องถิ่นทั้งจังหวัดตามภารกิ จที่ กาํ หนดไว้ และสนองต่อปั ญหาและความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่ นเป็ นสําคัญจึ งต้องจัดทําแผนยุท ธศาสตร์ การพัฒนาขององค์การบริ หารส่ ว นจังหวัด ทั้งนี้ เ พื่อให้
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาเป็ นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่ สภาพการณ์ที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็ นกรอบใน
การกําหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้มุ่งสู่ สภาพการณ์อนั พึงประสงค์ได้อย่างเท่า
ทันกับการเปลี่ยนแปลง สามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูไ่ ด้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

1.2 แนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์ การบริหารส่ วนจังหวัดสุ รินทร์
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ว ยการจัด ทํา แผนพัฒ นาขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น
พ.ศ.2548 “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา” หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นที่ กาํ หนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่ งแสดงถึ ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนการบริ หารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อําเภอ และแผนชุมชน
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒ นาท้อ งถิ่ นเป็ นแผนระยะยาวที่ กาํ หนดทิ ศ ทางการพัฒ นาขององค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ น ทั้งในด้านเศรษฐกิ จ สังคมและสิ่ งแวดล้อม แต่ ไม่ได้กาํ หนดห้วงระยะเวลาของ
แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ไว้ การกํา หนดห้ ว งระยะเวลาของ
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาจึ งขึ้ นอยู่กบั แนวคิ ดขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่ นที่ ต ้องการให้เกิ ดขึ้ นใน
อนาคตข้างหน้ายาวนานเพียงใด ประกอบกับข้อมูลปั ญหาที่ตอ้ งการแก้ไข
ดังนั้น องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสุ รินทร์ จึงจําเป็ นต้องทบทวนแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ
อบจ.สุ รินทร์ ให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2552
เห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด 75 จังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด ที่ผา่ นการทบทวนจาก
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คณะกรรมการบริ หารงานจังหวัดแบบบูรณาการและคณะกรรมการบริ หารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
จึงจําเป็ นต้องทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.2554-2558) ขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสุ รินทร์
1.2.1 แนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์การบริหารส่ วนจังหวัดสุ รินทร์
1.2.1.1 องค์การบริ หารส่ ว นจังหวัดสุ รินทร์ ได้ใช้แ ผนพัฒ นาจังหวัดเป็ นกรอบในการ
ดําเนิ นการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา ขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสุ รินทร์ และให้สอดคล้องกับ
ปฏิทินการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปี ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
1.2.1.2 การจัดประชุ มประชาคมขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสุ รินทร์ เพื่อแจ้งแนว
ทางการพัฒนา รับทราบปั ญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา ประเด็นที่ เกี่ ยวข้อง ตลอดจนความ
ช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบตั ิที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิ ทธิภาพ
1.2.1.3 ทบทวนยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด โดยพิ จ ารณา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา ว่าควรจะต้องปรับปรุ ง
แก้ไขหรื อคงไว้ในประเด็นใด เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสุ รินทร์
(พ.ศ.2554 - 2558)
1.2.1.4 ข้อมูลการจัดทํา/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
สุ รินทร์ พิจารณาจากปั ญหาความต้องการของประชาชน นโยบายของผูบ้ ริ หาร ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
จังหวัดสุ รินทร์ / กลุ่มจังหวัด คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 10 ข้อมูลพื้นฐานจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ข้อมูล จปฐ กชช 2 ค ผังเมืองหรื อผังตําบล เมืองน่าอยู่
วัฒนธรรมของท้องถิ่น เป็ นต้น
1.2.1.5 องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสุ รินทร์ เปิ ดโอกาสให้ประชาชนมี ส่วนร่ วมในการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และมีแนวทางในการสนับสนุนการจัดทําแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง ใน
ระดับจังหวัด เช่น สนับสุ นนการฝึ กอบรมวิทยากรกระบวนการแผนชุมชน สร้างกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ร่วมกัน สนับสนุ นกิจกรรมจากแผนชุ มชนในส่ วนที่เกินอํานาจหน้าที่หรื อฐานะการคลังขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นที่อยูใ่ นอํานาจหน้าที่ขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
1.2.1.6 ให้ยดึ ถือปรัชญาและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง อันประกอบด้วย 3 ลักษณะ คือ
พอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุม้ กันที่ดีในตัว เป็ นแนวทางในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปั ญหา
ในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่า งยิ่งการแก้ไขปั ญ หาความยากจนของประชาชน ให้ยึดหลักความพอเพียงใน
3 ระดับ คือ ระดับบุคคล/ครอบครัว ระดับชุมชน/องค์กร และระดับประเทศ โดยบูรณาการให้สอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาลที่มีการปฏิบตั ิในพื้นที่
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1.3 ขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
1.3.1 คณะกรรมการพัฒ นาท้อ งถิ่ น จัด ประชุ ม ประชาคมท้อ งถิ่ น ส่ ว นราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปั ญหา ความต้องการ ประเด็นการ
พัฒนาและประเด็นที่เกี่ ยวข้อง ตลอดจนความช่ วยเหลื อทางวิชาการและแนวทางปฏิ บตั ิ ที่เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่ เพื่อนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา โดยให้นาํ ข้อมูลพื้นฐานการ
พัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
1.3.2 คณะกรรมการสนับสนุ นการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูล
นํามาวิเคราะห์เพื่อจัดทําร่ างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1.3.3 คณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่ น พิจ ารณาร่ า งแผนยุทธศาสตร์ การพัฒ นาเพื่ อเสนอ
ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
1.3.4 ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น พิจารณาอนุมตั ิร่างแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาและประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1.4 ประโยชน์ ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์ การบริหารส่ วนจังหวัดสุ รินทร์
1.4.1 การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสนองต่อปั ญหาความต้องการและศักยภาพของ
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสุ รินทร์
1.4.2 การกํา หนดทิ ศ ทางการพัฒ นาขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด สุ ริ นทร์ มุ่ ง สู่
สภาพการณ์อนั พึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง การกําหนดถึงสภาพการณ์ที่ตอ้ งการจะ
บรรลุและแนวทางในการที่จะทําให้บรรลุถึงสภาพการณ์น้ นั
1.4.3 การรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างรอบด้านและเป็ นระบบ นําไปสู่ การแก้ไข
ปั ญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริ ง
1.4.4 เป็ นการลดความสู ญเปล่าของหน่ วยงานที่ซ้ าํ ซ้อนทําให้เห็นภาพรวมขององค์กรที่
ชัดเจนและอํานวยประโยชน์ในการจัดระเบียบขององค์กรให้มีความเหมาะสมกับลักษณะงานมากยิง่ ขึ้นเป็ น
การจําแนกงานแต่ละแผนกไม่ให้เกิดความซํ้าซ้อนกัน
1.4.5 เกิ ด การยอมรั บ แนวความคิ ด ใหม่ ๆ เข้า มาองค์ก ร มี แ นวคิ ด เชิ ง ระบบ(System
approach) เข้ามาใช้ในยุคปั จจุบนั
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