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บทที่ ๑ บทนา

๑)

ความเป็นมาและความสาคัญของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี

แผนพัฒนาสามปีเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทางและภายใต้ทางการพัฒนาหนึ่งจะมี
โครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ /กิจกรรมที่จะต้องนามาดาเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ต้องการในแต่และยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน โดยแผนพัฒนาสามปี เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทาขึ้นสาหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลาสามปีจะมีความเชื่อมโยงกับ
การจัดงบประมาณประจาปีอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดทางบประมาณในระบบมุ่งเน้นผลงาน
ภายใต้เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ. ๒๕๕๐ ที่มุ่งเน้นให้ความสาคัญของ
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นได้มีการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งได้
ถ่ายโอนภารกิจในการพัฒนา เพื่อตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนภายในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
การพัฒนาของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นประโยชน์และส่งผลต่อความเจริญ ของท้องถิ่นดี
ยิ่งขึ้น หากได้มีการเชื่อมโยงการพัฒนาของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องสนับสนุนการพัฒนาซึ่ง
กันและกันและเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ในการบริการสาธารณะ
แก่ประชาชนภายในท้องถิ่น ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการจัดทาแผนสามปีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาประสานการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ ทั้งนี้เพื่อความ สอดคล้องสนับสนุน
ทางการดาเนินงานจังหวัดแบบบูรณาการ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ๔ ยุทธศาสตร์ เพื่อ
กาหนดเป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ตอบสนองและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ ประชาชนภายในท้องถิ่น

๒)

วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
๑) เพื่อจัดทาแผนพัฒนาสามปีที่ตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชน ภายใต้
ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์
๒) เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาในระยะกลางและเป็นแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ ๓ ปี
๓) เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานแผนพัฒนาระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น และระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์กับส่วนราชการอื่น
๔) เพื่อเพิ่มทักษะและขีดความสามารถของบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์
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๕) เพื่อเป็นเครื่องมือการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี ให้เป็นไปด้วยความรอบคอบ
๖) เพือ่ เป็นแนวทางในการดาเนินงาน และใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๗) เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการ
จัดทางบประมาณประจาปี
๘) เพื่อสนองแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
๙) เพื่อจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณ
ประจาปี และนาไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ

๓)

กลยุทธ์และเทคนิคในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
ในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์มุ่งหวังที่จะจัดทาแผนการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับความต้องการ ปัญหาของท้องถิ่นและศักยภาพที่มีอยู่ ตลอดจนความเปลี่ยนแปลง
จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนโดยใช้กลอยุทธ์และเทคนิควิธี ดังนี้
๑) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ ทั้งข้อมูล
เชิงประวัติศาสตร์ สังคม การเมือง เศรษฐกิจและศิลปวัฒนธรรม ตลอดทั้งภูมิศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม
๒) รับฟังความคิดเห็นของผู้แทนภาคประชาชน ประชาคม และในรูปแบบการบูรณาการแผน
แต่ละส่วน
๓) รวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็นเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อกาหนดแนวนโยบาย
๔) ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ คณะกรรมการสนับสนุน การ
จัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ โดยมีส่วนร่วม

๔)

กระบวนการและขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
ขั้นตอนที่ ๑

เตรียมการจัดทาแผนพัฒนาสามปี โดยจัดประชาคมหมู่บ้านทั้ง ๖ หมู่บ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลโพธิ์ เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชน และข้อมูลการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง พร้อมแจ้งแนว
ทางการพัฒนาตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ และแผนพัฒนาอาเภอเมืองศรีสะเกษ
ขั้นตอนที่ ๒
ทบทวนจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) โดยนาโครงการที่กาหนดไว้จะ ดาเนินการในปี
พ.ศ. ๒๕๕๗ , พ.ศ. ๒๕๕๘ และ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาปรับปรุงรายละเอียด แล้วจัดลาดับความสาคัญของโครงการ
ขั้นตอนที่ ๓
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์
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ยึดหลักปรัชญาและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง, ให้ความสาคัญกับการพัฒนาทุนทางสังคม การดาเนินงาน
เมืองน่าอยู่ พร้อมนาข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)มาประกอบในการจัดทาแผนให้สอดคล้องตามหลักบูรณาการ
ขั้นตอนที่ ๔
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) เสนอคณะกรรมการพัฒนาแผนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)
ขั้นตอนที่ ๕
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์
เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วจึงพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) และประกาศภาย
๑๕ วันหลังจากผ่านการพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปี และประกาศใช้ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ไม่น้อย
กว่า ๓๐ วัน
สาหรับโครงการที่เกินศักยภาพ ฯ ผู้บริหารเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอาเภอ
พิจารณาดาเนินการต่อไป

๕)

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
๑) การการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและตัวแทน ผู้นาชุมชน
๒) ชี้แจงแนวทางการจัดทาแผน และขอรับทราบข้อมูลปัญหาโดยการประชาคมตาบล
๓) การรับฟังข้อคิดเห็น ปัญหาและข้อเสนอแนะ
๔) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกาหนดแนวทางนโยบายการพัฒนาระหว่างผู้บริหาร และ
เจ้าหน้าทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบล
๕) การประชุมเรื่องปฏิบัติการ เพื่อกาหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาของคณะกรรมการ พัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบล

การดาเนินการจัดทาแผนสามปีการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ ได้เล็งเห็นความสาคัญของการจัดทาแผนพัฒนา จึงได้เตรียมการในการ
จัดทาแผน โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดการทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประสานแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๘ ตามคาสั่งองค์การบริหารส่วน ตาบลโพธิ์ ที่ ๑๐๘/๒๕๕๖ ลงวันที่
๔ ธันวาคม ๒๕๕๖แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา ท้องถิ่น และตามคาสั่งองค์การบริหารส่วน
ตาบลโพธิ์ ที่ ๑๐๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้การดาเนินการ
จัดทาแผนพัฒนาสามปีสาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และ เพื่อเป็นการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การจัดทาแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์
ได้ดาเนินการ จัดทาตามขั้นตอนก ารจัดทา
แผนพัฒนาสามปี ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยทุกขั้นตอน ได้ให้ความสาคัญในการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และประชาคมในท้องถิ่น ร่วมในกระบวนการจัดทาแผน
ทุกขั้นตอน ทั้งนี้เพื่อให้แผนของ
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์
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องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เป็นไปตามความต้องการของประชาชน
การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ต่อไป

๖)

อย่างแท้จริง และเพื่อเป็นพื้นฐาน ใน

ประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
๑) เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดาเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงซึ่งส่งผลทั้งในเชิง
สนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน
๒) เป็นเครื่องมือที่ทาให้องค์กรบรรลุประสิทธิภาพ ทาให้งานฝ่ายต่าง ๆ มีการประสานงาน กันดี
การดาเนินการมีความต่อเนื่องกัน ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบ งานต่าง ๆ ที่ทา เป็นการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า นับว่าเป็นการลดต้นทุนที่ดี ก่อให้เกิดการ
ประหยัดแก่องค์กร
๓) เป็นการช่วยลดความไม่แน่นอนในอนาคต เพราะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์
เหตุการณ์ในอนาคต และแนวทางพิจารณาป้องกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้แล้ว
๔) เป็นพื้นฐานการตัดสินใจ และเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดแนวความคิดใหม่ ๆ และความคิดสร้างสรรค์
เนื่องจากขณะที่ฝ่ายการจัดการวางแผนเป็นการระดมปัญญาของคณะผู้ทางานด้านการ
วางแผน ทาให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ และความคิดสร้างสรรค์ นามาใช้ประโยชน์แก่องค์กร
๕) เป็นการพัฒนาแรงจูงใจ ระบบการวางแผนที่ดีจะเป็นการบ่งชี้ให้เห็นถึงความร่วมแรง ร่วมใจ
ในการทางาน และสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นในกลุ่มคนงาน
๖) เป็นการพัฒนาการแข่งขัน เพราะการจัดทาแผนพัฒนาสามปีจะเกี่ยวข้องกับการขยาย
ขอบข่ายการทางานเปลี่ยนแปลงวิธีการทางาน ปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่
จะเกิดในอนาคต
๗) เป็นการสร้างความมั่นใจเรื่องเอกภาพที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร ทาให้กิจกรรม
ต่าง ๆ ที่
จัดวางไว้มุ่งหมายเดียวกัน มีการจัดประสานงานในฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กร เพื่อหลีกเลี่ยงความ
ซับซ้อน

องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์

