ส่วนที่ 1
บทนา
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่ว่า
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการ
พัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องนามาดาเนินการเพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในที่สุด
นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนที่มีความสั มพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจาปี
กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปี โดยนาโครงการ /กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี ในปีที่จะจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีไปจัดทา
งบประมาณ เพื่อให้กระบวนการจัดทางบป ระมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
“ แผนพัฒนาสามปี ” หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่
จัดทาขึ้ นสาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดย
มีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจาทุกปี
ดังนั้น โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะในแผนประจาปีปีที่หนึ่งของห้วง
ระยะเวลาสามปีนั้นควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย 2 ประการ คือ
1. มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะดาเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของ
โครงการ / กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม
2. กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจาปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี ควรมีความพร้อมในเรื่องรูป แบบ
และรายละเอียดทางเทคนิค เพื่อให้สามารถกาหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนาไปใช้จัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปีได้ต่อไป
แผนพัฒนาสามปี มีลักษณะกว้าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน และ
ลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดาเนินการ
3. เป็นเอกสารที่แสดง โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาที่จะดาเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี
4. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กับงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
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1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
การจัดทาแผนพัฒนาสามปี มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อให้เทศบาลตาบลหาดเสี้ยวมีแผนพัฒนาสามปี สาหรับนาไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาที่วางเอาไว้
2) เพื่อแสดงความสัมพันธ์ เชื่อมโยง และสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
และการจัดทางบประมาณประจาปี
3) เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี ที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
4)
เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสาร
งบประมาณประจาปี และนาไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ
1.3 ขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
จากยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์ ถึงขั้นตอนในการแปลง ไปสู่
การปฏิบัติโดยการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ซึ่งได้มีขั้นตอนการดาเนินการ 7 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทาแผน
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทาแผนพัฒนาเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์
ความสาคัญและความจาเป็นในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้ผู้บริหารทราบภารกิจที่จะต้องดาเนินการ
ต่อไป และดาเนินการเสนอโครงการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ห้วงปี พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2560 ผ่านปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้บริหารอนุมัติ โครงการดังกล่าวจะเป็นการกาหนดทรัพยากรในการจัดทา
แผนพัฒนาสามปี และกาหนดปฏิทินการทางานไว้อย่างชัดเจน
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ แจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่ คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงานภายในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และประชาคม
ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
1. ในขั้นตอนนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนา
และแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปัญหาความต้องการของ
ท้องถิ่น รวมทั้ง ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาของจังหวัดการพัฒนาของจังหวัด / อาเภ อ และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อ นาเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
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2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ประชาคมท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพิจารณา โดยในการจัดทาแผนพัฒนาสามปีในครั้ง
แรก ให้เวทีการประชาคมร่วมกันดังกล่าว คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่สมควรนามาใช้
เป็นแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาสามปี เพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาจัดทาโครงการ / กิจกรรม ในแผนพัฒนา
สามปีต่อไป
แต่สาหรับการจัดทาแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป (เมื่อครบรอบหนึ่งปี ) ให้ เวทีการประชุมร่วม
พิจารณาทบทวนว่า จากยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาที่ได้คัดเลือก และโครงการ / กิจกรรม ที่กาหนดไว้
ยังมีความเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งในขั้นตอนนี้ในการจัดทาแผนพัฒนาสามปีต่อไป จะสามารถคัดเลือก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางการพัฒนา ที่จะนามาใช้เป็นกรอบการจัดทาแผนพัฒนาสามปีก็ได้ รวมทั้งกาหนด
โครงการ / กิจกรรม ที่จะเพิ่มเติมหรือตัดทอนลงได้
3. เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว เวทีการประชุมร่วมพิจารณาว่า มีโครงการ / กิจกรรม อะไรบ้าง
ที่ต้องดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้เป็นกรอบในการ
พัฒนา
4. โครงการ / กิจกรรม ที่พิจารณากาหนดอาจมีเป็นจานวนมาก ดังนั้น ในขั้นตอนนี้จะต้องมีการ
ดาเนินการ ดังนี้
(1) พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา เช่น
ในการ “ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ” ได้กาหนดแนวทางการพัฒนา “ สินค้า
หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ” โดยเวทีการประชุมได้กาหนด “ โครงการพัฒนาด้านการตลาดฯ ” ซึ่งอาจจะมี
ความสัมพันธ์กับ “ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ” ซึ่งได้กาหนด “ แนวทางการพั ฒนาสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ” โดยกาหนด “ โครงการปรับปรุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีเก่าแก่ของชาวไทยพวน ” และ “ โครงการอนุรักษ์วิถีชีวิตชาวไทยพวน ” หากพิจารณาแล้ว จะเห็น
ได้ว่า โครงการที่มาจากยุทธศาสตร์การพัฒนาคนละยุทธศา สตร์กันแต่มีความเชื่อมโยงกัน และสนับสนุนกัน
ได้ในเชิงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน โดยการนาผลิตภัณฑ์มาขายให้นักท่องเที่ยว ซึ่งหากกาหนดใน
แผนพัฒนาสามปีแล้ว จะต้องกาหนดห้วงเวลาการดาเนินงานที่สอดรับกัน
(2) ให้พิจารณานาโครงการ / กิจกรรม จากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการดาเนิน
การของชุมชน ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการจัดทา
แผนพัฒนาสามปี
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(3) มีการจัดลาดับความสาคัญของโครงการ / กิจกรรม เพื่อที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนา
สามปีได้อย่างเหมาะสม และนอกจากนั้นยังเป็นการ จัดลาดับโครงการไว้เพื่อทาแผนพัฒนาสามปี ในช่วง
ถัดไปด้วยเนื่องจาก ในการดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา อาจจะต้องใช้เวลา
ต่อเนื่องนานกว่าสามปี ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจาเป็นต้องพิจารณาแนวทางการจัดทา
โครงการ / กิจกรรม ที่ต่อเนื่องไปในระยะยาวด้วย ซึ่งอาจจะยังไม่สามารถระบุไว้ในช่วงสามปีของการจัดทา
แผนพัฒนาสามปีได้
(4) เนื่องจากกิจกรรมที่จะต้องดาเนินการมีความหลากหลาย ดังนั้น ในขั้นของการพิจารณา
กาหนดกิจกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องคานึงถึงสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- งบประมาณรายรับ รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ทรัพยากรการบริหารอื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ภาคีการพัฒนาที่สามารถเข้าร่วมดาเนินการ หรือมีภารกิจรับผิดชอบการดาเนินการใน
เรื่องนั้น ๆ เมื่อพิจารณาด้านต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว จะต้องแยกป ระเภทของโครงการออก เป็น อย่างน้อยสาม
ประเภท คือ 1. โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเอง กล่าวคือ มีขีดความสามารถทั้ง
ทางด้านกาลังเงิน กาลังคน วัสดุอุปกรณ์ และความรู้ทางด้านการบริหารจัดการที่จะดาเนินการได้เอง
2. โครงการที่องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดาเนินการ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน เนื่องจากเป็นงานที่อยู่ในอานาจหน้าที่ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่ประสงค์จะดาเนินการ จึงมอบให้หน่วยงานอื่นดาเนินการแทน โดยการตั้งงบประมาณเป็นเงินอุดหนุ นให้
ตามระเบียบวิธีการของทางราชการ
3. โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ทั้งราชการบริหารส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค รัฐวิสาห กิจ หน่วยงานอื่น และภาคเอกชน อันเนื่องมาจาก เป็นโครงการขนาดใหญ่ หรือเป็น
โครงการที่หน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยปฏิบัติและมีหน้าที่จัดบริการสาธารณะดังกล่าวอยู่แล้ว ทั้งนี้ รวมถึง
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ซึ่งมีกรอบในการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนอยู่แล้ ว โดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จะเสนอขอรับการสนับสนุน ต้องอยู่ในเงื่อนไขของการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาเนินการสารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่
จาเป็นต่อการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ซึ่งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไปแล้ว ยังจะต้อง
วิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่เลือก ต้องการข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษ ต้องการ
ข้อมูลของห้วงเวลาใด และจะเก็บข้อมูลจากแหล่งใด เพื่อเป็ นข้อมูลที่จะนามาวิเคราะห์ แนวทางการพัฒนา
โครงการ/กิจกรรม ได้อย่างถูกต้อง โดยในการเก็บ รวบรวมข้อมูลจะต้องเก็บข้อมูล ทั้ งข้อมูลภายในองค์กร
และข้อมูลภายนอก เพื่อสามารถนามาวิเคราะห์ SWOT (การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค) ได้
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2. การวิเคราะห์ข้อมูล
ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ
1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา
2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา
3. การจัดลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนา
4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี
โดยมีรายละเอียดในแต่ละกิจกรรม ดังนี้
1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น สรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมาและ
นาเสนอที่ประชุมซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีที่ผ่านมาโดยประเมินทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ
2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา
หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมาแล้ว ให้ที่ประชุมตามข้อ 1 ร่วมกัน
คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของ
ประชาคม/ชุมชน ในห้วงระยะเวลาสามปี (ในกรณีดังกล่าวอาจคัดเลือกทุกยุ ทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ
ในการจัดทาแผนพัฒนาสามปีก็ได้)
ในกรณีที่เห็นว่า มียุทธศาสตร์การพัฒนาใดที่ยังมิได้กาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา แต่มีความจาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องกาหนดขึ้นใหม่ แต่ทั้งนี้ ต้องแสดงให้เห็นถึงเหตุผลและ
วัตถุประ สงค์ที่มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน และวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น
(และนาไปปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป)
3. การจัดลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนา
ภายใต้ยุทธศาสตร์ จะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลาย ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความจาเป็นในการ
ดาเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น แต่มีความสาคัญความจาเป็นเร่งด่วนมาก
น้อยแตกต่างกัน ที่ประชุมตามข้อ 1 จะต้องร่วมกันจัดเรียงลา ดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนา การ
จัดลาดับความสาคัญดังกล่าว ไม่ได้หมายความว่า แนวทางการพัฒนาที่ถูกจัดลาดับความสาคัญอยู่ในลาดับ
หลัง ๆ จะไม่ต้องนามาปฏิบัติ เพราะการที่จะกาหนดแนวทางการพัฒนาทุกแนวทาง ได้รับการพิจารณาแล้วว่า
ต้องดาเนินการ แต่ในห้วงระยะเวลาสามปีของแผนพัฒนาสามปีนั้น อาจมีแนวทางที่จาเป็นต้องนามาเน้นการ
ปฏิบัติ
วิธีการจัดลาดับความสาคัญ มี หลายวิธี ตั้งแต่วิธีง่าย ๆ คือ ประชุมตกลงกัน หรืออาจใช้
วิธีการลงคะแนนคัดเลือกโดยใช้บัตรลงคะแนน เพื่อนามารวบ
รวม คะแนนจัดลาดับ วิธีการจัดลาดับ
ความสาคัญที่เป็นวิทยาศาสตร์อาจใช้วิธี Rating Scale หรือวิธี Strategic Graph หรือวิธีอื่น ๆ ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละแห่งสามารถเลือกวิธีการปฏิบัติได้ตามความเหมาะสม
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4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี
หลังจากจัดลาดับแนวทางการพัฒนาแล้ว ที่ประชุมจะตัดสินใจว่าจะนาแนวทางการพัฒนา
เหล่านั้นมาดาเนินการ แต่ในการตัดสินใจเลือกนั้น ควรจะได้วิเคราะห์ ถึงความจาเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
เพราะในการจัดลาดับความสาคัญอาจใช้การตัดสินใจของแต่ละบุคคลเป็นหลัก ดังนั้น เพื่อการทบทวนและ
ยืนยันการจัดลาดับว่ามีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริงหรือไม่ จึงควรนาแนวทางการพัฒนามาทาการวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) อีกครั้ง
ขั้นตอนที่ 4 การกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
1. หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้ว ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือก
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา มาจัดทาเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
โดยพิจารณา
คัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาในช่วงสามปี โดยนาวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดทาเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
บางครั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจกาหนดวัตถุ ประสงค์ ของแนวทางการพัฒนา ตั้งแต่
ขั้นตอนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นแล้ว
แต่อาจนามาปรับให้ชัดเจนและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ในช่วงสามปี
2. ในขั้นตอนนี้ ที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณากาหนด โครงการ /กิจกรรม การพัฒนาที่จะต้อง
ดาเนินการตามแนวทางที่คัดเลือก แล ะโดยที่กิจกรรมที่ดาเนินการย่อยมีความหลากหลาย ซึ่งที่ประชุมจะต้อง
พิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้ด้วย คือ
(1) พิจารณากิจกรรมที่ต้องดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข องแนวทางพัฒนาที่กาหนด
อย่างรอบค อบ เพื่อให้ได้โครงการ / กิจกรรม ที่ครบถ้วน ซึ่งอาจจะมีทั้ ง โครงการ / กิจกรรม ที่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเอง
โครงการ / กิจกรรม ที่ร่วมดาเนินการกับหน่วยงานอื่น หรือ
โครงการ / กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นที่เป็นผู้ดาเนินการ
(2) พิจารณาจัดลาดับความสาคัญของโครงการ / กิจกรรม ควรพิจารณาทั้งภายใต้แนวทาง
เดียวกันระหว่างแนวทางการพัฒนา
(3) พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งในด้านกระบวนการการดาเนินงาน และใน
ด้านของผลการดาเนินการ เพื่อบรรจุกิจกรรมลงในปีต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
(4) พิจารณาคัดเลือก โครงการ / กิจกรรม
ก. จากความจาเป็นเร่งด่วน
ข. ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค. ความเชื่อมโยงของกิจกรรม และระยะเวลาที่ดาเนินการ
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ขั้นตอนที่ 5 การจัดทารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี มาจัดทารายละเอียดโครงการ ในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสาเร็จ โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะ
ดาเนินการในปีแรกของแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้สามารถนาไปจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีได้ต่อไป
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี โดยมี
เค้าโครงประกอบด้วย 6 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 บทนา
ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
ส่วนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา
ส่วนที่ 6 การนาแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามและประเมินผล
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดเวทีประชาคม ซึ่งประกอบด้วย
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีและ
รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แล้วนาไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์ต่อไป
3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น นาร่างแผนพัฒนาสามปีที่ปรับปรุง
แล้ว เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา
ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านการพิจารณาให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่น
2. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปี และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
และนาไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาอาเภอ
คณะกรรมการประสานแผนระดับอาเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประกาศให้ประชาชน และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน
3. ผู้บริหารท้องถิ่นส่งแผนพัฒนาสามปีที่ประกาศใช้แล้ว ให้คณะกรรมการประสานแผน
ระดับอาเภอพิจารณากลั่นกรองแผนสามปี
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1.4 ประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
การจัดทาแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พิจารณา
อย่างรอบคอบใ ห้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดาเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผล
ทั้งในเชิ งสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนามาตัดสินใจกาหนดแนว
ทางการดาเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหาร (4 M) ประกอบด้วย เงิน คน วัสดุอุปกรณ์ แ ละการบริหาร
จัดการของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด

*************************************

