สวนที่ 1
บทนํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2548 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองดําเนินการวางแผนพัฒนา โดยจัดทําแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาและแผนพัฒนาสามป0 เทศบาลตําบลเมืองแกลงไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไวสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ ทั้งในดานเนื้อหา สาระ ขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการ
แผนพั ฒ นาสามป0 หมายความวา แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเป7นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับป0งบประมาณแตละป0 ซึ่งมีความรวมตอเนื่องและเป7นแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลา
สามป0โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป7นประจําทุกป0
แผนพัฒนาสามป0 เป7นแผนระยะสั้นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ตองดําเนินการอยาง
ตอเนื่องสามป0ที่กําหนดเป7นโครงการพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจ หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งไดผาน
กระบวนการประชุมประชาคมทองถิ่นในระดับตางๆ สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น
ในการจั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตรการพั ฒ นาเทศบาลตํ า บลเมื อ งแกลง ไดกํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น
ยุทธศาสตรแนวทางการพัฒนา พันธกิจและจุดมุงหมายในการพัฒนา เพื่อเป7นแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนา
สามป0การที่จะนํายุทธศาสตร แนวทางการพัฒนาไปใชกําหนดแผนงาน/โครงการเพื่อปฏิบัติในแตละป0 จําเป7น
จะตองจัดทําแผนพัฒนาสามป0ขึ้น ดังนั้นจึงถือไดวาแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเมืองแกลงสามป0 (พ.ศ.25602562) เป7นแผนที่ถายทอดแนวความคิดเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลเมืองแกลง โดย
กําหนดแผนงาน/โครงการที่ระบุรายละเอียดและลักษณะเฉพาะเจาะจง ตลอดจนวัตถุประสงคและเปDาหมายมา
พิจารณาดําเนินการในป0 พ.ศ.2560 - 2562 ซึ่งพรอมจะนําไปบรรจุไวในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป0 พ.ศ.2560 และสามารถนําไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรับงบประมาณ
แผนภาพแสดง ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร!การพัฒนากับแผนพัฒนาสามป&
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ลักษณะของแผนพัฒนาสามป&
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลเมืองแกลงสามป0 (พ.ศ.2560 - 2562) เป7นเอกสารที่ตอเนื่องจาก
การจั ด ทํ า แผนยุ ทธศาสตรการพั ฒ นาเทศบาลตํ า บลเมื องแกลง และมี ความสั มพั น ธใกลชิ ด กั บ เทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจายประจําป0 พ.ศ.2560 กลาวคือเป7นการนํายุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาที่กําหนดไวแลว
ในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา มาพิจารณากําหนดเป7นแผนงาน/โครงการที่จะดําเนินการสําหรับป0 พ.ศ.2560 2562 โดยมีรายละเอียดและลักษณะเฉพาะเจาะจงในลักษณะที่จะนําไปบรรจุไวในงบประมาณประจําป0 และ
สามารถนําไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรับงบประมาณ นอกจากนี้แผนงาน/โครงการที่บรรจุในเอกสารแผนพัฒนาสามป0
(พ.ศ.2560 - 2562) เทศบาลตําบลเมืองแกลง จะมีสภาพความพรอม 3 ประการ คือ ประการแรก มีความ
แนนอนของกิจกรรมที่จะดําเนินการโดยการศึกษาความเป7นไปไดของแผนงาน/โครงการหรือพิจารณาผลประโยชน
ที่จะไดรับจากแผนงาน/โครงการ ประการที่สอง มีความเรียบรอยในดานรูปแบบและรายการทางเทคนิค และ
ประการสุดท+าย มีรายละเอียดในดานคาใชจายของแผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค!ของการจัดทําแผนพัฒนาสามป&
1. เพื่อเป7นการเตรียมโครงการพัฒนาตางๆ ใหอยูในลักษณะที่พรอมจะบรรจุในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป0 พ.ศ. 2560 และสามารถนําไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรับงบประมาณ
2. เพื่อแสดงความสัมพันธเชื่อมโยง และสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและ
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป0 พ.ศ. 2560
3. เพื่อแสดงจุดหมาย และแนวทางของการพัฒนาเทศบาลตําบลเมืองแกลง ในป0 พ.ศ.2560 2562 ใหสอดคลองและสามารถสนองตอบตอวัตถุประสงคและเปDาหมายรวมของการพัฒนา
4. เพื่อประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในภาคสวนราชการ องคกร ประชาชนมิใหเกิดความ
ซ้ําซอนของโครงการ/แผนงาน อันจัดทําใหเกิดความเสียหายแกการบริหารงานงบประมาณทางราชการ
5. เพื่อใหการพัฒนามีเปDาหมายที่ชัดเจนมองเห็นภาพรวมในอนาคตได ในหวงระยะเวลาหนึ่ง
และมุงเนนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น แกไขปJญหาตามลําดับความสําคัญและมีวิธีแกปJญหาไดทันทวงที
6. เพื่อใหการบริหารจัดการทองถิ่นเป7นไปอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ และแผนพัฒนาทองถิ่น

ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป&
หลังจากที่ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรแลว
ตองถึงขั้นตอนในการแปลงสูการปฏิบัติโดยการจัดทําแผนพัฒนาสามป0 ซึ่งไดกําหนดขั้นตอนการจัดทําเป7นแนวทาง
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําไปดําเนินการ 7 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทําแผน
1. หนวยงานที่รับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาเขาพบผูบริหารทองถิ่นเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค
ความสําคัญและความจําเป7นในการจัดทําแผนพัฒนาสามป0เพื่อใหผูบริหารทราบถึงภารกิจที่จะตองดําเนินการ
ตอไปและดําเนินการเสนอโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามป0 หวงป0 พ.ศ. ..... ถึง ..... ผานปลัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใหผูบริหารทองถิ่นใหผูบริหารทองถิ่นอนุมัติโครงการดังกลาวจะเป7นการกําหนดทรัพยากรในการจัดทํา
แผนพัฒนาสามป0 และกําหนดปฏิทินการทํางานไวอยางชัดเจน
2. หนวยงานที่รับผิดชอบแจงโครงการที่ไดรับอนุมัติใหผูเกี่ยวของทราบ ไดแก คณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น หนวยงานภายในของ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และประชาคม

ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร!และแนวทางการพัฒนา
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนฯ จะสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา พรอมทั้งขอมูลที่เกี่ยวของกับปJญหาความตองการของทองถิ่นรวมทั้งสรุป
ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด/อําเภอ และนโยบายของผูบริหารทองถิ่น เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการการ
พัฒนาทองถิ่น
2. คณะกรรมการพั ฒ นาทองถิ่ น จั ด การประชุ ม รวมระหวางคณะกรรมการพั ฒ นาทองถิ่ น
ประชาคมทองถิ่น และสวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อรวมกันพิจารณา โดยในการจัดทําแผนพัฒนาสามป0ในครั้งแรก
ใหเวทีการประชุมรวมกันดังกลาวคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติที่สมควรนํามาใชเป7นแนว
ทางการจัดทําแผนพัฒนาสามป0 เพื่อเป7นกรอบในการพิจารณาจัดทําโครงการ / กิจกรรมในแผนพัฒนาสามป0ตอไป
ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข+อมูลและการวิเคราะห!ข+อมูล
3.1 การเก็บรวบรวมข+อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ดําเนินการสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลที่
จําเป7นตอการจัดทําแผนพัฒนาสามป0 ซึ่งนอกจากจะตองเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานทั่วไปแลว ยังจะตองวิเคราะห
วายุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่เลือก ตองการขอมูลประเภทใดเป7นพิเศษ ตองการขอมูลของ
หวงเวลาใด และจะเก็บขอมูลจากแหลงใด เพื่อเป7นขอมูลที่จะนํามาวิเคราะห แนวทางการพัฒนา โครงการ /
กิจกรรม ไดอยางถูกตอง โดยในการเก็บรวบรวมขอมูลจะตองเก็บขอมูล ทั้งขอมูลภายในองคกรและขอมูลภายนอก
เพื่อสามารถนํามาวิเคราะห SWOT (การวิเคราะหจุดแข็งจุดออน โอกาส อุปสรรค) ได
3.2 การวิเคราะห!ข+อมูล
ประกอบดวย 4 กิจกรรมหลัก คือ
3.2.1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผานมา
3.2.2. การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา
3.3.3. การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา
3.3.4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป0
ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดวัตถุประสงค!ของแนวทางการพัฒนา
1. ประชุ มรวมกั น พิ จ ารณาคั ด เลื อ กวั ต ถุ ป ระสงคของยุ ทธศาสตรการพั ฒ นามาจั ด ทํ า เป7 น
วัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาโดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาจากยุทธศาสตร
การพัฒนา ที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในชวงสามป0 โดยนําวัตถุประสงคดังกลาวมาจัดทําเป7นวัตถุประสงค
ของแนวทางการพัฒนาในชวงสามป0
2. ประชุมจะรวมกันพิจารณากําหนดโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาที่จะตองดําเนินการตาม
แนวทางที่ คัด เลือกและโดยที่ กิจ กรรมที่ จ ะดํ า เนิ น การยอมมี ความหลากหลายซึ่ งที่ ป ระชุ มจะตองพิ จ ารณาใน
ประเด็นดังตอไปนี้ดวยคือ
2.1) พิจารณากิจกรรมที่ ตองดํ าเนิ นการเพื่อใหบรรลุวัต ถุประสงค ของแนวทางการพั ฒนาที
กําหนดอยางรอบคอบ เพื่อใหไดโครงการ / กิจกรรมที่ครบถวน ซึ่งอาจมีทั้งโครงการ / กิจกรรมที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นดําเนินการเอง โครงการ / กิจกรรมที่รวมดําเนินการกับหนวยงานอื่น หรือโครงการ / กิจกรรมที่
หนวยงานอื่นเป7นผูดําเนินการ
2.2) พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ / กิจกรรม ควรพิจารณาทั้งภายใตแนวทาง
เดียว กันและระหวางแนวทางการพัฒนา

2.3) พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งในดานกระบวนการการดําเนินงานและในดาน
ของผลการดําเนินการ เพื่อบรรจุกิจกรรมลงในป0ตางๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม
2.4) พิจารณาคัดเลือกโครงการ / กิจกรรม
≅ จากความจําเป7นเรงดวน
≅ ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององคปกครองสวนทองถิ่น
≅ ความเชื่อมโยงของกิจกรรม และระยะเวลาที่จะดําเนินการ
ขั้นตอนที่ 5 การจัดทํารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคลองกับ
แนวทางการพัฒนาในชวงสามป0มาจัดทํารายละเอียดโครงการ ในดานเปDาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ งบประมาณ
ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสําเร็จ โดยเนนการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะดําเนินการในป0
แรกของแผนพัฒนาสามป0 เพื่อใหสามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําป0ไดตอไป
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป&
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จัดทํารางแผนพัฒนาสามป0 โดยมีเคา
โครงประกอบดวย 6 สวน ดังนี้
สวนที่ 1
สวนที่ 2
สวนที่ 3
สวนที่ 4
สวนที่ 5
สวนที่ 6

บทนํา
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผลการพัฒนาทองถิ่นในป0ที่ผานมา
สรุปยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป0
สรุปบัญชีโครงการ / กิจกรรมแผนพัฒนาสามป0
การติดตามและประเมินผลการดําเนินแผนพัฒนาสามป0ไปปฏิบัติ

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จัดเวทีประชาคม ซึ่งประกอบดวย
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น ประชาคมทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเสนอรางแผนพัฒนาสามป0และรับ
ฟJงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ แลวนําไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามป0 ใหสมบูรณตอไป
3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นนํารางแผนพัฒนาสามป0ที่ปรับปรุงแลว
เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อพิจารณา
ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใช+แผนพัฒนาสามป&
1. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามป0 เสร็จแลว และ
จะนําเสนอผูบริหารทองถิ่น เพื่อพิจารณารางแผนพัฒนาสามป0
2. ผูบริหารทองถิ่นไดพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามป0และประกาศใชแผนพัฒนาสามป0และ
นําไปปฏิบัติรวมทั้งแจงสภาทองถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องคการบริหารสวนจังหวัด
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอ ระดับจังหวัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และประกาศให
ประชาชนในทองถิ่นประกาศโดยเปRดเผยภายในสามสิบวันใหทราบโดยทั่วกัน

ประโยชน!ของการจัดทําแผนพัฒนาสามป&
การจัด ทําแผนพัฒนาสามป0ของเทศบาลตําบลเมืองแกลง เป7นการระดมความคิด เห็นของ
หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของรวมตลอดถึงประชาชนในชุมชนและผูแทนประชาคมในพื้นที่ กอใหเกิด
แผนพัฒนาสามป0ของเทศบาลตําบลเมืองแกลง นําไปใชในทางปฏิบัติที่ชัดเจนตอการพัฒนาทองถิ่นตามปJญหา
ความตองการของประชาชน ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ สงผลใหการดําเนินงานในการจัดทําแผนพัฒนาสามป0
มีประสิทธิภาพ ดังนี้
๑. ใชเป7 น แนวทางในการจั ด ทํ า เทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจายประจํ า ป0 เทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ของเทศบาลตําบลเมืองแกลง ใหมีทิศทางในการจัดทําที่สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาระดับจังหวัด
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลเมืองแกลง
๒. การจัดทําแผนพัฒนาสามป0ของเทศบาลตําบลเมืองแกลง มีการประสานและบูรณาการการ
จัดทําแผนพัฒนาระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง
๓. การจัดทําแผนพัฒนาสามป0ของเทศบาลตําบลเมืองแกลง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การดําเนินงานเทศบาลตําบลเมืองแกลง ใหมีความเขมแข็ง โดยการมีสวนรวมคิด รวมทําและรวมพัฒนาทองถิ่น

