ส่วนที่ 1
บทนา
การแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติเพื่อการแก้ไขปัญหาและความต้องการของ
ท้องถิ่น กล่าวคือ แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตาบลที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ที่
จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสาม
ปี โดยมีการทบทวนและปรับปรุงเป็นประจาทุกปี
ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี มีลักษณะเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งกาหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์และ
แนวทางการพัฒนา ดังนั้น ในการกาหนดโครงการและกิจกรรมให้คานึงถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
สถานะทางการคลังและความจาเป็นเร่งด่วนที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งนี้ เพื่อให้
แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายงานประจาปีที่ใกล้เคียงความเป็นจริง โดยเฉพาะ
โครงการ/กิจกรรมในปีแรกของแผนพัฒนาสามปี โดยอาจแยกประเภทของโครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปีออกเป็นอย่างน้อย 3 ประเภทคือ
(1) โครงการ/กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเอง
(2) โครงการ/กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดาเนินการ และ
(3) โครงการ/กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
1. เพื่อเป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสาร
งบประมาณประจาปี และนาไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ
2. เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี และการจัดทางบประมาณประจาปี
3. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้อง และสามารถสนองตอบ
ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
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เกณฑ์การพิจารณาเพื่อจัดทาและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘)
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ งานด้านการคมนาคมและการขนส่ง นาข้อมูลสภาพเส้นทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้า
ในพื้นที่มาประกอบการวางแผน รวมถึงถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรดาเนินการลงทะเบียนทาง
หลวงท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบันเพื่อมีข้อมูลทางหลวงท้องถิ่นโดยระบุพิกัดที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ และทราบว่า
ถนนสายใดอยู่ในสภาพใด และจาเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซมเมื่อใด เพื่อกาหนดไว้เป็นแผนงาน/โครงการ
ในแผนพัฒนาสามปี
๑.๒ งานด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ การบริหารจัดการน้าแบบบูรณาการเพื่อป้องกัน
น้าท่วมในฤดูน้าหลาก และการขาดน้าสาหรับอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง ให้สารวจข้อมูลแหล่งน้าโดยระบุ
พิกัดที่ตั้งทางภูมิศาสตร์สภาพ และอายุการใช้งานของแหล่งน้าเพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภค เพื่อ
วางแผนบารุงรักษาหรือซ่อมแซมในแผนพัฒนาสามปี ตลอดจนสารวจสภาพความสมบูรณ์ของสถานีสูบ
น้าด้วยไฟฟ้าสภาพเครื่องสูบน้า สถานีสูบน้า คลองส่งน้า หากจาเป็นต้องซ่อมแซม ให้บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาสามปี (การระบุที่ตั้งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของโครงการพัฒนาด้านเส้นทางคมนาคมและแหล่งน้า
เพื่อป้องกันการดาเนินการในพื้นที่ซ้าซ้อน และเตรียมความพร้อมในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากหน่วยงานภายนอกตามแนวทางของสานักงบประมาณ)
๑.๓ งานด้านการผังเมือง และการควบคุมอาคารควรนาผังเมือง/ผังชุมชนมาเป็นข้อมูล
ประกอบการวางแผน
๒. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๑ งานด้านการส่งเสริมอาชีพ ควรให้ความสาคัญแก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ ให้สามารถมี
รายได้เพียงพอกับรายจ่าย และสาหรับกลุ่มที่ไม่มีงานทาควรส่งเสริมให้เกิดอาชีพ รวมทั้งส่งเสริมให้กลุ่ม
ผู้สูงอายุและผู้พิการมีงานทาเพื่อให้สามารถดารงชีพได้อย่างเหมาะสม
๒.๒ งานด้านสวัสดิการสังคม
(๑) การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุให้ได้รับเบี้ยยังชีพในปีต่อๆ ไปอย่างทั่วถึง โดยมีการ
จัดทาฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อการคาดการณ์จานวนของผู้สูงอายุที่จะได้รับเบี้ยยังชีพล่วงหน้า และ
กาหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี นอกจากนี้ควรให้ความสาคัญในเรื่องของคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและ
สภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุเช่นกัน
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(๒) การส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการในท้องถิ่น ควรให้ความสาคัญในการจ่ายเงินเบี้ยความ
พิการอย่างครอบคลุมทั่วถึง ตลอดถึงการดูแลคุณภาพชีวิต สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมของผู้พิการ
(๓) การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ให้ความสาคัญกับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กพิจารณาว่าเด็กได้รับอาหารเสริม (นม) ทั่วถึงหรือไม่ได้รับอาหารกลางวันครบทุกนหรือไม่ เพื่อเป็น
ข้อมูลกาหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี นอกจากนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดทาแผนพัฒนา
เด็กและเยาวชนในท้องถิ่น พิจารณานาแผนงาน/โครงการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนบรรจุใน
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามความเหมาะสม
(๔) การส่งเสริมด้านที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ให้มีที่อยู่อาศัย
๒.๓ งานด้านการศึกษา ให้ความสาคัญกับการศึกษาในระบบ และนอกระบบโดยการส่งเสริมให้
มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และการศึกษาตามอัธยาศัย
๒.๔ งานด้านการสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน การป้องกันและ
ระงับการระบาดของโรคติดต่อ และการเข้าถึงการรักษาของผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไป
๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
๓.๑ งานด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง การ
พัฒนาศักยภาพผู้น้าชุมชน สนับสนุนการจัดทาระบบข้อมูล ข่าวสารเพื่อการพัฒนาชุมชน
๓.๒ งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้นาข้อมูลการเกิดสาธารณภัยในท้องถิ่น เช่น
อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ดินถล่ม อาคารถล่ม ภัยจากภัยแล้ง ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ภัยจากไฟ
ป่า ภัยจากอากาศหนาว ภัยจากการคมนาคมและขนส่ง เป็นต้น มาวิเคราะห์หาแนวทางป้องกัน หรือลด
ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับความเสียหายอย่าง
ร้ายแรงจาก สาธารณภัยดังกล่าวควรหามาตรการเชิงป้องกัน และกาหนดเป็นแผนพัฒนาสามปี
(๑) การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัย ของผู้บริหารและข้าราชการ
ท้องถิ่น และเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย
(๒) การจัดหาสถานที่ และอุปกรณ์การช่วยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัย กาหนดชั้นการ
บังคับบัญชาการตัดสินใจและขั้นตอนในการปฏิบัติเมื่อเกิดภัยสาธารณะ
(๓) การจัดหาสถานที่ และอุปกรณ์การช่วยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่
๓.๓ งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ให้สารวจจุดที่มักเกิดเหตุร้าย ภัยอันตรายจากกลุ่ม
มิจฉาชีพ และหามาตรการป้องกันเพื่อลดจานวนการเกิดเกตุร้ายขึ้น สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่

องค์การบริหารส่วนตาบลวัดโบสถ์ อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

หน้า 3

มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดให้สารวจสภาพความสมบูรณ์ของการใช้งาน หากจาเป็นต้องซ่อมแซมขอให้เร่ง
ดาเนินการบรรจุในแผนพัฒนาสามปี
4

๔. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
๔.๑ งานด้านการส่งเสริมการลงทุน ควรส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นแก่คนใน
ชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน และมุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๔.๒ งานด้านการพาณิชยกรรม กรณีเทศบาลให้สารวจจุดหาบเร่แผงลอย ว่าสามารถขยายจุดผ่อน
ปรนเพิ่มขึ้นได้อีกหรือไม่ หรืออาจสารวจหาสถานที่ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่และเหมาะสมกับ
การค้าขาย และเตรียมมาตรการรองรับในแผนพัฒนาสามปีเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่กลุ่มผู้ค้าขาย
๔.๓ งานด้านการท่องเที่ยว ควรส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบสภาพแวดล้อม
และวิถีชีวิตอันดีงามของประชาชนในท้องถิ่น
๕. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
งานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การคุ้มครองดูแลและบารุงรักษาป่าและน้า ควรเป็นการ
ร่วมมือกันดาเนินการระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพื่อให้เกิดผลสาเร็จอย่างยั่งยืน
๖. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
งานด้านส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการสารวจข้อมูลปัญญาท้องถิ่นทั้งหมด สร้าง
เป็นองค์ความรู้ เผยแพร่ให้แก่คนในท้องถิ่น โดยอาจสนับสนุนให้มีการต่อยอดขยายความคิดแปลงเป็น
จุดเด่นให้แก่ผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น
นโยบายที่สาคัญของรัฐบาล
กาหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น วาระแห่งชาติ โดยยึดหลักนิติธรรมในการ
ปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
โดยยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบาบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อมทั้งมีกลไก
ติดตามช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ ดาเนินการอย่างจริงจังในการป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหาความ
ร่วมมือเชิงรุกกับต่างประเทศในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยา
เสพติด ที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้ง
ดาเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุก
ภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู่กับยาเสพติด
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2. การจัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นการพัฒนา สภาพปัญหา/
ความต้องการของประชาชนและข้อมูลการพัฒนาที่เกี่ยวของ เพื่อวิเคราะห์และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นาไปกาหนดโครงการ/กิจกรรม แล้วรวบรวมจัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี
3.การพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี เพื่อตรวจสอบความ
เรียบร้อยก่อนเสนอผู้บริการท้องถิ่น
4.การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารนาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบล ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วนายกองค์การบริหารส่วนตาบล จึงพิจารณาอนุมัติ
ประกาศใช้ ดังนั้น หากสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมิได้กาหนดสมัยประชุมสามัญไว้ภายในเดือน
มิถุนายน 2555ให้เสนอขอเปิดประชุมวิสามัญ เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาสามปี โดยให้พิจารณาดาเนินการ
และเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตาบลอนุมัติและประกาศใช้ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2555
5. เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีแล้ว ให้ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นส่ง
โครงการที่เกินศักยภาพของแผนพัฒนาสามปีให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอาเภอ
เพื่อดาเนินการต่อไป และให้นาไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประกาศให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายใน 15 วันนับแต่วันประกาศใช้และปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30
วัน
ประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
1. เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนตาบลวัดโบสถ์สามารถดาเนินการ
พัฒนาได้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
2. สามารถตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง
3. เป็นมาตรการที่แสดงถึงความเชื่อมโยงกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา
สามปี และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีของท้องถิ่น
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4. เป็นการแสดงให้เห็นถึงการบูรณาการแผนงาน/โครงการร่วมกันกับหน่วยงานอื่นและภาค
ประชาชน
5. เป็นการแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงของแผนตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด จนถึงแผนของท้องถิ่น
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