ส่ วนที่ 1 บทนำ
“ แผนพัฒนำสำมปี ” หมายถึง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
ที่สอดคล้องกันแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา อันมีลกั ษณะเป็ นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จดั ทาขึ้น
สาหรับปี งบประมาณแต่ละปี ซึ่ งมีความต่อเนื่ องและเป็ นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อ
ปรับปรุ งเป็ นประจาทุกปี

 ลักษณะของแผนพัฒนำสำมปี
ดังได้กล่าวมาแล้วว่า แผนพัฒนาสามปี เป็ นการแปลงแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาไปสู่ การปฏิบตั ิ โดยมีหลัก
คิดที่วา่ ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนา
หนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องนามาดาเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้ าหมายที่ตอ้ งการในแต่ละยุทธศาสตร์ การพัฒนา ซึ่ งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
และวิสัยทัศน์ในที่สุด
นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปี เป็ นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจาปี กล่าวคือ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นใช้การวางแผนพัฒนาเป็ นเครื่ องมือในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี โดยนาโครงการ/
กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี ในปี ที่จะจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี ไปจัดทางบประมาณ เพื่อให้กระบวนการจัดทา
งบประมาณเป็ นไปด้วยความรอบครอบ และผ่านกระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชน
ดังนั้น โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะในแผนประจาปี แรกของห้วงระยะเวลาสามปี
นั้น ควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย 2 ประการ คือ
1. มีความแน่ นอนของกิ จกรรมที่จะดาเนิ นการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป็ นไปได้ของโครงการ/กิ จกรรม
รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ / กิจกรรม
2. กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจาปี แรกของห้วงระยะเวลาสามปี ควรมีความพร้ อมในเรื่ องรู ปแบบและรายละเอียด
ทางเทคนิ คพอสมควร เพื่อให้สามารถกาหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนาไปใช้จดั ทา งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ได้ต่อไป
 ลักษณะแผนพัฒนำสำมปี ของ อบต. ควรมีดงั นี้
1. วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาสามปี ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
2. ใช้กาหนดนโยบายการพัฒนา อบต. ประจาปี เพื่อใช้เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิงาน
3. แผนพัฒนาสามปี ของ อบต. ต้องเป็ นไปตามบทบัญญัติของระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี แบบ
แผนการปฏิบตั ิราชการที่ดี ประกาศและหนังสื อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
4. การจัดทาทุกขั้นตอนต้องยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างสม่าเสมอ
5. จัดทาขึ้นตามขั้นตอนที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
6. ผูจ้ ดั ทาแผนต้องเป็ นคณะบุคคลตามที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด ไม่ใช่จดั ทาโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
7. ต้อ งให้ ป ระชาชนในต าบลมี ส่ ว นร่ ว มในการจัด ท า ร่ ว มด าเนิ น การ ร่ ว มรั บ รู ้ และร่ ว มตรวจสอบเพื่ อ ให้
แผนพัฒนา อบต. เป็ นที่ยอมรับและได้รับความร่ วมมือจากประชาชน ประชาคมตาบลและประชาคมหมู่บา้ น
อย่างจริ งจัง

8. ต้องได้รับความร่ วมมือจาก อบต. อื่นและจากผูก้ ากับดูแลเพื่อแลกเปลี่ ยนความคิดเห็นการพัฒนาท้องถิ่นและ
แลกเปลี่ยนทรัพยากรต่อกัน
9. แผนงาน งานและโครงการในแผนพัฒนาสามปี ของ อบต. ต้องเกิดประโยชน์ต่อส่ วนรวม
10. มีเป้ าหมายที่เกิดประโยชน์ต่อส่ วนรวมอย่างแท้จริ งและมีความชัดเจน สามารถวัดได้
11. เนื้ อ หามี ค วามต่ อ เนื่ อ ง ในลัก ษณะที่ เ ป็ นแผนก้า วหน้า มี ค วามเป็ นไปได้ห รื อ มี ท างส าเร็ จ เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ สามารถปฏิบตั ิได้ มีประสิ ทธิภาพประสิ ทธิผล
12. เป็ นที่ตอ้ งการของตาบลและตอบสนองนโยบายของ อบต. และนโยบายของรัฐ
13. มีตวั ชี้วดั การดาเนินงานที่เหมาะสม ระมัดระวังความเสี ยหาย พิจารณาความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อสร้างความ
มัน่ ใจในความคุม้ ค่าของงบประมาณที่จดั สรรในทุกๆ ระยะของแผน
14. มีการคานวณต้นทุนต่อหน่วยของการพัฒนาบริ การสาธารณะแต่ละด้านอย่างรัดกุม เพื่อนามาจัดทางบประมาณ
ของแผนงาน งานและโครงการที่เน้นผลผลิตและผลลัพธ์ในการปฏิบตั ิงาน
15. มีระยะเวลาเริ่ มต้นและระยะเวลาสิ้ นสุ ดเพื่อ นายก อบต. เป็ นผูร้ ับผิดชอบนาหลักการบริ หารเวลามาใช้ควบคุม
การปฏิบตั ิงานให้เสร็ จตามตารางเวลาในปฏิทินหรื อแผนงานและโครงการที่เชื่อมโยงและเกี่ยวเนื่ องกัน
 แผนพัฒนำสำมปี ทีด่ ีควรมีลกั ษณะ ดังนี้
1. การจัดทาแผนพัฒนาสามปี ควรมีการศึกษาความเป็ นไปได้ของแผนงาน งานและโครงการก่อนเพื่อช่วยในการ
ตัดสิ นใจว่าควรจะมีแผนงาน งานและโครงการหรื อไม่
2. แผนงาน งานและโครงการที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี ต้องอยูภ่ ายใต้บทบัญญัติของ พระราชบัญญัติสภา
ตาบลและองค์การบริ หารส่ วนตาบล พ.ศ. 2537 มาตรา 46 และ พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจแก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
3. แผนพัฒนา อบต. ต้องเป็ นไปตามบทบัญญัติของระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี แบบแผนการปฏิบตั ิ
ราชการที่ดี ประกาศและหนังสื อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
4. การจัดทาทุกขั้นตอนต้องยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างสม่าเสมอ
5. จัดทาขึ้นโดยองค์กรและตามขั้นตอนที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด ไม่ได้จดั ทาโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ งเพียงคน
เดียว
6. แผนพัฒนา อบต. ต้องได้รับความร่ วมมือและสนับสนุ นจากประชาชนในตาบล จากผูก้ ากับและจากผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง
7. ผูจ้ ดั ทาแผนหรื อผูเ้ กี่ ยวข้องต้องมีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องจุดเด่นและจุดด้อยของตาบลและได้ใช้วิจารณญาณ
พิจารณาข้อมูลอย่างถูกต้อง
8. จัดทาขึ้นจากความตั้งใจมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ต่อส่ วนรวมอย่างแท้จริ ง มีเนื้ อหาประกอบด้วยแผนงาน งาน
และโครงการที่สามารถปฏิบตั ิได้ มีความต่อเนื่ องในลักษณะที่เป็ นแผนก้าวหน้า มีความเป็ นไปได้หรื อมีทาง
สาเร็ จ

 วัตถุประสงค์ ของกำรจัดทำแผนพัฒนำสำมปี
แผนพัฒนาสามปี มีความจาเป็ นและมีความสาคัญสาหรับคณะผูบ้ ริ หาร อบต. และผูก้ ากับดูแลใช้ประโยชน์ ดังนี้
1. เพื่อให้ อบต. มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ที่ถูกต้อง สามารถปฏิบตั ิได้
2. เพื่อให้รู้วา่ ต้องนาปั จจัยอะไรมาพิจารณาในการจัดทาแผนพัฒนา

3. เพื่อให้มีความระมัดระวังรอบคอบในการวางแผนการพัฒนา
4. เพื่อให้การจัดทาถูกต้องตามที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
5. เพื่อให้เห็นความสาคัญของแผนพัฒนา แล้วนาแผนพัฒนาไปใช้ประโยชน์

 ขั้นตอนในกำรจัดทำแผนพัฒนำสำมปี
หลังจากที่ได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์ แล้ว ก็จะต้องถึงขั้นตอน
ในการแปลงสู่ การปฏิ บตั ิโดยการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ซึ่ งได้กาหนดขั้นตอนการจัดทาเป็ นแนวทางให้องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นนาไปดาเนินการ 7 ขั้นตอน ดังนี้
 ขั้นตอนที่ 1 กำรเตรียมกำรจัดทำแผน
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทาแผนพัฒนาควรเข้าพบผูบ้ ริ หารท้องถิ่น เพื่อชี้ แจงวัตถุประสงค์ ความสาคัญและ
ความจาเป็ นในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้ผบู ้ ริ หารได้ทราบถึ งภารกิ จที่จะต้องดาเนิ นการต่อไป และดาเนิ นการ
เสนอโครงการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ห้วงปี พ.ศ 2553 - 2555 ผ่านปลัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่ น
อนุ มตั ิ โครงการดังกล่าวจะเป็ นการกาหนดทรัพยากรในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี และกาหนดปฏิทินการทางานไว้อย่าง
ชัดเจน
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ แจ้งโครงการที่ได้รับอนุ มตั ิให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงานภายในขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและประชาคม

 ขั้นตอนที่ 2 กำรคัดเลือกยุทธศำสตร์ และแนวทำงกำรพัฒนำ
1. ในขั้นตอนนี้ คณะกรรมการสนับสนุ นการจัดทาแผนพัฒนา จะสรุ ปยุทธศาสตร์ การพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปั ญหาความต้องการของท้องถิ่น รวมทั้งสรุ ปยุทธศาสตร์
การพัฒนาของจังหวัด / อาเภอ และนโยบายของผูบ้ ริ หารท้องถิ่น เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดการประชุมร่ วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่นและ
ส่ วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่ วมกันพิจารณา โดยในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ในครั้งแรก ให้เวทีการประชุมร่ วมกัน
ดังกล่าวคัดเลือกยุทธศาสตร์ การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่สมควรนามาใช้เป็ นแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาสามปี เพื่อ
เป็ นกรอบในการพิจารณาจัดทาโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปี ต่อไป
แต่สาหรับการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ครั้งต่อไป (เมื่อครบรอบหนึ่งปี ) ให้เวทีการประชุมร่ วมพิจารณาทบทวน
ดูวา่ จากยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาที่ได้คดั เลือกและโครงการ/กิจกรรมที่กาหนดไว้ ยังคงมีความเหมาะสมหรื อไม่
ซึ่ งในขั้นตอนนี้ในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ในปี ต่อไปจะสามารถคัดเลือกยุทธศาสตร์ การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่จะ
นามาใช้เป็ นกรอบการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ก็ได้ รวมทั้งกาหนดโครงการ/กิจกรรมที่จะเพิม่ เติมหรื อตัดทอนลงได้
3. เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว เวทีการประชุมร่ วมพิจารณาว่าจะมีโครงการ/กิจกรรมอะไรบ้างที่ตอ้ ง
ดาเนินการเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คดั เลือกมาใช้เป็ นกรอบในการพัฒนา
 ขั้นตอนที่ 3

กำรเก็บรวบรวมข้ อมูลและกำรวิเครำะห์ ข้อมูล

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมการสนับสนุ นการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาเนินการสารวจและเก็บรวบรวม

ข้อมูลที่จาเป็ นต่อการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ซึ่ งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทัว่ ไปแล้ว ยังจะต้องวิเคราะห์วา่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่เลือก ต้องการข้อมูลประเภทใดเป็ นพิเศษต้องการข้อมูลของห้วงเวลาใด และ
จะเก็บข้อมูลจากแหล่งใด เพื่อเป็ นข้อมูลที่จะนามาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรมได้อย่างถูกต้อง โดยใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องเก็บข้อมูลทั้งข้อมูลภายในองค์กรและข้อมูลภายนอก เพื่อสามารถนามาวิเคราะห์ SWOT ได้
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ
1) การประเมินผลการพัฒนาที่ผา่ นมา
2) การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา
3) การจัดลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนา
4) การตัดสิ นใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี

 ขั้นตอนที่ 4 กำรกำหนดวัตถุประสงค์ ของแนวทำงกำรพัฒนำ
1. หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี แล้ว ให้ที่ประชุมร่ วมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุ
ประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนามาจัดทาเป็ นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์
ของยุทธศาสตร์ การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี โดยนา
วัตถุประสงค์ดงั กล่าวมาจัดทาเป็ นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
บางครั้ง องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอาจกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาตั้งแต่ข้ นั ตอนการจัดทา
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่นแล้ว แต่อาจนามาปรับให้ชดั เจนและสอดคล้องกับสถานการณ์ในช่วงสามปี
2.
ในขั้นตอนนี้ ที่ประชุมจะร่ วมกันพิจารณากาหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะต้องดาเนินการตาม
แนวทางที่คดั เลือก และโดยที่กิจกรรมที่จะดาเนินการย่อมมีความหลากหลาย ซึ่ งที่ประชุมจะต้องพิจารณาในประเด็น
ดังต่อไปนี้ดว้ ยคือ
1) พิจารณากิจกรรมที่ตอ้ งดาเนิ นการเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่กาหนดอย่างรอบ
ครอบ เพื่อให้ได้โครงการ/กิจกรรมที่ครบถ้วน ซึ่ งอาจจะมีท้ งั โครงการ/กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ดาเนินการเอง โครงการ/กิจกรรมที่ร่วมดาเนินการกับหน่วยงานอื่น หรื อโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นเป็ น
ผูด้ าเนินการ
2) พิจารณาจัดลาดับความสาคัญของโครงการ/กิจกรรม ควรพิจารณาทั้งภายในแนวทางเดียวกันและระหว่าง
แนวทางการพัฒนา
3) พิจารณาถึงความเชื่ อมโยงของกิจกรรมทั้งในด้านกระบวนการดาเนิ นงานและในด้านของผลการดาเนินการ
เพื่อบรรจุกิจกรรมลงในปี ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
4) พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม
ก. จากความจาเป็ นเร่ งด่วน
ข. ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริ หารขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ค. ความเชื่อมโยงของกิจกรรม และระยะเวลาที่จะดาเนินการ

 ขั้นตอนที่ 5 กำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี มาจัดทารายละเอียดโครงการในด้านเป้ าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ ระยะเวลา
ผูร้ ับผิดชอบ และตัวชี้ วดั ความสาเร็ จ โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิ จกรรมที่จะดาเนิ นการในปี แรกของแผนพัฒนา
สามปี เพื่อให้สามารถนาไปจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี ได้ต่อไป

 ขั้นตอนที่ 6

กำรจัดทำร่ ำงแผนพัฒนำสำมปี

1. คณะกรรมการสนับสนุ นการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทาร่ างแผนพัฒนาสามปี โดยมีเค้าโครงประกอบด้วย
7 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1
บทนา
ส่ วนที่ 2
สภาพทัว่ ไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ส่ วนที่ 3
ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปี ที่ผา่ นมา
ส่ วนที่ 4
สรุ ปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ส่ วนที่ 5
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
ส่ วนที่ 6
บัญชีโครงการ/กิจกรรม
ส่ วนที่ 7
การติดตามและประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปี ไปปฏิบตั ิ
2. คณะกรรมการสนับสนุ นการจัดทาร่ างแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดเวทีประชาคม ซึ่ งประกอบด้วยคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอร่ างแผนพัฒนาสามปี และรับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ แล้วนาไปปรับปรุ งแผนพัฒนาสามปี ให้สมบูรณ์ต่อไป
3. คณะกรรมการสนับสนุ นการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นนาร่ างแผนพัฒนาสามปี ที่ปรับปรุ งแล้วเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา
 ขั้นตอนที่ 7

กำรอนุมตั ิและประกำศใช้ แผนพัฒนำสำมปี

1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเสนอร่ างแผนพัฒนาสามปี ที่ผา่ นการพิจารณาให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นเสนอ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นหรื อเสนอคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอาเภอในกรณี ที่มี
การมอบอานาจ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยมีกระบวนการเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 9 ของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา
2. ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นพิจารณาอนุมตั ิแผนพัฒนาสามปี แล้วสภาท้องถิ่นจะส่ งให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นประกาศใช้
แผนพัฒนาสามปี และนาไปปฏิบตั ิ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาอาเภอ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งประกาศให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทัว่ กัน

ประโยชน์ ของกำรจัดทำแผนพัฒนำสำมปี
การจัดทาแผนพัฒนาสามปี เป็ นเครื่ องมือที่จะช่ วยให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ได้พิจารณาอย่างรอบครอบให้
เห็ นถึ งความเชื่ อมโยงระหว่างแนวทางการดาเนิ นงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่ อมโยงและส่ งผลทั้งในเชิ งสนับสนุ นและเป็ น

อุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นนามาตัดสิ นใจกาหนดแนวทางการดาเนิ นงานและใช้ทรั พยากรการ
บริ หารของท้องถิ่นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสู งสุ ด
 ทรัพยำกรกำรบริหำร โดยทัว่ ไปประกอบด้วย
เงิน ทั้งเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเองและแหล่งงบประมาณภายนอก รวมทั้งมาตรการ
ประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย
คน ซึ่งหมายความรวมตั้งแต่ผบู ้ ริ หารท้องถิ่น พนักงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นทุกระดับ ซึ่ งจะมี
ความแตกต่าง หลากหลายทั้งด้านความรู ้ ทักษะ และทัศนคติ ซึ่ งองค์กรปกครอง ส่ วนท้องถิ่ นจะต้องนาศักยภาพของ
กาลังคนเหล่านั้นมาใช้รวมทั้งต้องพัฒนากาลังคนเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น และถ้า
พิจารณาในความหมายอย่างกว้างและอาจหมายความรวมถึงประชาชนในท้องถิ่นซึ่ งจะมีส่วนในการพัฒนาท้องถิ่นด้วย
 วัสดุอปุ กรณ์
หมายถึง เครื่ องจักร เครื่ องมือ รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถนามาใช้ในการบริ หาร
จัดการท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาสู งสุ ด โดยมีการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ให้มีความทันสมัยเพื่อรองรับความก้าวหน้าของสังคม
โดยส่ วนรวมได้อย่างเท่าทัน และใช้วสั ดุอุปกรณ์ดงั กล่าวอย่างเต็มศักยภาพ
 กำรบริหำรจัดกำร เป็ นสิ่ งที่จะช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการข้างต้นให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และมีสภาพการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน การบริ หารจัดการเป็ นทั้งศาสตร์ และศิลป์ ที่ตอ้ งศึกษาและนาไปปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง

 แนวทำงกำรจัดทำแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2553 – 2555) ของ อปท.
เพื่อให้การบริ หารงานของ อปท. เป็ นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยมีแผนพัฒนาเป็ นเครื่ องมือในการ
บริ หารงาน เมื่อ อปท. ได้รับกรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดและขอบเขตโครงการที่เกิ นศักยภาพของ
อปท. ในเขตอาเภอแล้วให้ อปท. พิจารณาดาเนินการดังนี้
1. เตรี ยมกำรจัดทำแผนพัฒนำสำมปี โดยจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ ของ อปท.ในเขตอาเภอ รับทราบปั ญหา ความต้องการของประชาชนและข้อมูลพัฒนาที่เกี่ ยวข้อง แล้วกาหนด
ประเด็นพัฒนาของ อปท. ให้ดาเนินการแล้วเสร็ จภายในเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2552 โดยให้พิจารณาดาเนินการดังนี้
1) การจัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ของ อปท. อาจทบทวนจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2553 – 2555) โดยนาโครงการที่ กาหนดไว้มาพิจารณาทบทวนปรั บปรุ ง โดยกาหนดรายละเอี ยด วัตถุ ประสงค์ เป้ าหมาย
งบประมาณ หรื อจัดลาดับความสาคัญของโครงการและเพิ่มเติมโครงการของปี (พ.ศ. 2554-2556)
2) จัดทาแผนพัฒนาสามปี ให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา ของ อปท. กรอบยุทธศาสตร์
การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด และแผนพัฒนาระดับต่างๆ
3) เสริ มสร้างทุนเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน โดยนาทุนของประเทศที่มีศกั ยภาพและความได้เปรี ยบ
ทางอัตลักษณ์ ทั้ง ทุนสังคม ทุ นเศรษฐกิ จ และทุ นทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม มาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการ
เกื้อกูลกัน
4) นาข้อมูลความจาเป็ นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บา้ น (กชช.2 ค) และข้อมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ มาพิจารณาประกอบ
5) การดาเนิ นงานเมืองน่ าอยู่ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วนในสังคม 5 มิติ คือ มิติเมือง
ปลอดภัย มิติเมืองสะอาด มิติเมืองมีคุณภาพชีวติ มิติเมืองธรรมาภิบาล มิติเมืองวัฒนธรรม

6) คานึงถึงประโยชน์การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม ใช้ผงั เมือง หรื อผังตาบลเป็ นข้อมูลในการจัดทา
แผนพัฒนา
7) คานึ งถึ งการบูรณาการโครงการ ระหว่าง อปท. และระหว่างหน่วยงานอื่นๆ มีวตั ถุประสงค์ร่วมกันและ
สามารถจัดกิจกรรมสนับสนุนซึ่ งกันและกันได้
8) แผนพัฒนาสามปี เป็ นการกาหนดรายละเอียดของโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
เพื่อให้แผนพัฒนาสามปี เป็ นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี ที่ใกล้เคียงความจริ ง โดยแยกประเภทโครงการ
ออกอย่างน้อยเป็ น 3 ประเภทคือ
8.1) โครงการที่ อปท. ดาเนินการเอง
8.2) โครงการที่ อปท. อุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดาเนินการตามระเบียบ กฎหมาย
8.3) โครงการที่ อปท. ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
9) ใช้หลักการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี โดย..
9.1) สนับสนุนให้มีการจัดทาแผนชุมชนให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่
9.2) พิ จารณานาโครงการ / กิ จกรรม ที่ เป็ นปั ญหาความต้องการของประชาชนจากการจัดเวที
ประชาคมมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี
10) ให้ความสาคัญกับหลักการทางานของคณะรัฐมนตรี
2. คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนจัดทำร่ ำงแผน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่ าง
แผนให้แล้วเสร็ จภายในเดือน เมษายน – พฤษภาคม ของทุกปี

3. ผู้บริ หำรพิจำรณำอนุ มัติร่ำงแผนพัฒนำสำมปี / ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ให้แล้วเสร็ จภายในเดื อน
มิถุนายน ของทุกปี

4. เมื่อ อปท. ประกำศใช้ แผนพัฒนำสำมปี แล้ ว นาไปปฏิบตั ิ รวมทั้งแจ้ง สภาอบต. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทัว่ กันภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ประกาศใช้และปิ ดประกาศไม้นอ้ ยกว่าสามสิ บวัน

