ส่ วนที่ 1
บทนำ
ลักษณะของแผนพัฒนำสำมปี
แผนพัฒนาสามปี หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ที่มีความสอดคล้ องกับแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา โดยมีลกั ษณะเป็ นการกาหนดายละเอียดแผนงาน/โครงการ
พัฒนา ที่จดั ทาขึ ้นสาหรับปี งบประมาณแต่ละปี มีความต่อเนื่องและเป็ นแผนข้ างหน้ าคลอบคลุมระยะเวลา
สามปี โดยมีการทบทวนปรับปรุงประจาปี ทุกปี
แผนพัฒนาสามปี เป็ นการแปลงแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนานาไปสูก่ ารปฏิบตั ิ โดยมีหลักคิด
ที่ว่า ภายใต้ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้ มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้
แนวทางพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรมได้ มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ที่ต้องนามาดาเนินการเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์ การพัฒ นา โดยต้ องมี ตามความเชื่อมโยง
ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ การพัฒ นากับงบประมาณรายจ่ายประจาปี ด้ วย ฉะนัน้ โครงการที่นามาบรรจุไว้ ใน
แผนสามปี จะมีความเป็ นไปได้ ของโครงการ/กิจกรรมที่สามารถนามาดาเนินการในห้ วงระยะเวลาสามปี ได้
เหตุผลและควำมจำเป็ น
อ้ างถึง ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยการจัด ท าแผนและประสานแผนขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นปี 2548 ข้ อ 4 การเพิ่มเติม หมายความว่า การเพิ่มเติมแผนงาน/โครงการที่ไม่มีอยู่ใน
แผนพัฒ นาสามปี ให้ ป รากฏไว้ ในแผนสามปี และหมวดที่ 4 การแก้ ไข การเพิ่ ม เติม หรื อการเปลี่ ยนแปลง
แผนพัฒนา ข้ อ 31 การแก้ ไขแผนพัฒนาเป็ นอานาจของผู้บริหาร
ดังนันผู
้ ้ บริ หารท้ องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง ขอชี ้แจงเหตุผลและตามจาเป็ นใน
การเพิ่มเติมแผนพัฒนาสามปี ดังนี ้
1.เพื่อให้ การพัฒนาท้ องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบล สามารถดาเนินการแก้ ไขปั ญหาและสนอง
ต่อความต้ องการของประชาชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์
2.เพื่อให้ การดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3.เพื่อเป็ นการเตรี ยมโครงการพัฒนาต่างๆ เพิ่มเติม ให้ อยูใ่ นลักษณะพร้ อมที่จะบรรจุในเอกสาร
แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี และบรรจุในเอกสารงบประมาณประจาปี สามารถนาไปปฏิบตั ไิ ด้ ทนั ที่ได้ รับอนุมตั ิ
งบประมาณ
4.เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ขิ องหน่วยงานต่างๆ ประสานและสอดคล้ องกัน
5.เพื่อเป็ กนการกาหนดแนวทางการใช้ จา่ ยเป็ นงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบล
ขัน้ ตอนในกำรจัดทำแผนพัฒนำสำมปี
ขันตอนที
้
่ 1 การเตรี ยมการจัดทาแผน
หน่วยงานที่รับผิดชอบประสานงานกับทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องชี ้แจงให้ ทราบกาหนดการ
วัตถุประสงค์ ความสาคัญและความจาเป็ น

-2ขันตอนที
้
่2

ขันตอนที
้
่3

ขันตอนที
้
่4

การคัดเลือกยุทธศาสตร์ และการพัฒนา
1. หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบรวบรวมข้ อมู ล เสนอผู้ บริ ห ารพิ จ ารณ าเพื่ อ น าเสนอต่ อ
คณะกรรมการพัฒนาท้ องถิ่น
2. ประชุมร่ วมระหว่างคณะกรรมการพัฒ นาท้ องถิ่น ประชาคมท้ องถิ่นและส่วนราชการที่
เกี่ยวข้ องคัดเลือกยุทธศาสตร์ การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาหรื อทบทวนปรับปรุง
3. เวทีประชุมร่วมพิจารณาโครงการ/กิจกรรมดาเนินการให้ บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแนวทางการพัฒนาที่คดั เลือกมาใช้ เป็ นกรอบในการพัฒนา
4. การกาหนดคัดกรองโครงการ/กิจกรรม
4.1) พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์ หรื อระหว่างแนวทางการพัฒนา
4.2)
พิจารณานาโครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชนที่เกินขึดความสามารถในการ
ดาเนินการของชุมชนที่สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ การ
พัฒนามาประกอบการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
4.3) การจัดลาดับความสาคัญของโครงการ/กิจกรรมโดยพิจารณาความต่อเนื่องด้ วย
4.4) คานึงถึงปั จจัยต่างๆ ในการกาหนดโครงการ/กิจกรรม ได้ แก่ งบประมาณรายรับ
รายจ่าย เป็ นต้ น
การเก็บรวบรวมข้ อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
2. การวิ เคราะห์ ข้ อ มูล โดยแยกประเด็น เป็ นหารประเมิ น ผลการพัฒ นาที่ ผ่ านมา การ
คัดเลือกยุทธศาสตร์ การพัฒนา การจัดลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนาในห้ วง
สามปี
3. การจัดลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนา
4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒ นาในห้ วงสามปี โดยใช้ เทคนิค SWOT Analysis ใน
การวิเคราะห์
การกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
1. คัดเลือกวัตถุประสงค์
2. กาหนดโครงการ/กิจกรรมเพื่อให้
- บรรลุวตั ถุประสงค์และแนวทางการพัฒนา
- จัดลาดับโดยพิจารณาทังภายใต้
้
แนวทางเดียวกันและระหว่างแนวทางการพัฒนา
- ความเชื่อมโยงทังด้
้ านกระบวนการดาเนินงานและด้ านผลของการดาเนินการให้
เหมาะสม
- คัดเลือกโครงการ/กิจกรรมตามความจาเป็ นเร่งด่วน ขีดความสามารถ ความ
เชื่อมโยงและระยะเวลาที่ดาเนินการ

-3ขันตอนที
้
่5

การจัดทารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา

ขันตอนที
้
่ 6 การจัดทาร่ างแผนพัฒ นาสามปี โดยมี เค้ าโครงประกอบ 6 ส่วน ได้ แก่ ส่วนที่ 1 บทนา
ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้ อมูลพืน้ ฐานที่สาคัญขององค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่น ส่วนที่ 3 สรุ ปผลการ
พัฒ นาท้ องถิ่ น ในปี ที่ ผ่านมา
ส่วนที่ 4 สรุ ป ยุท ธศาสตร์ แ ละแนวทางการพัฒ นา ส่วนที่ 5 บัญ ชี
โครงการพัฒนา ส่วนที่ 6 การติดตามและประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปี ไปปฏิบตั ิ
ขันตอนที
้
่ 7 การอนุมตั ิและประกาศใช้ แผนพมนาสามปี โดยดาเนินการตามขันตอนของระเบี
้
ยบว่าด้ วยการ
จัดทาแผนพัฒนา คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้ องถิ่นจัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี ที่เพิ่มเติม
หรื อเปลี่ยนแปลงเสนอคณะกรรมการพัมนาท้ องถิ่นผู้บริ หารท้ องถิ่นประกาศใช้ ทังนี
้ ้ต้ องจัดส่งให้ ผ้ เู กี่ยวข้ อง
รวมทังคณะกรรมการประสานแผนพั
้
ฒนาท้ องถิ่นระดับอาเภอเพื่อประสานแผนพัฒนา
ประโยชน์ ของกำรจัดทำแผนพัฒนำสำมปี
เป็ นเครื่ องช่วยให้ การพิจารณาการแก้ ไขปั ญหาและพัฒนาท้ องถิ่นเป็ นไปอย่างรอบคอบ เกิด
ความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดาเนินการต่างๆ ที่อาจส่งผลทังในเชิ
้
งสนับสนุนและเป็ นอุปสรรคต่อกัน
ตลอดจนนามาใช้ ตดั สินใจกาหนดแนวทางการดาเนินงานและใช้ ทรัพยากรการบริ หารอันได้ แก่ เงิน คน วัสดุ
อุปกรณ์ และการบริหารจัดการได้ อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สงู สุดต่อสาธารณะ
*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*
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ส่ วนที่ 5
บัญชีโครงกำรพัฒนำรำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2550-2552)
องค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลบำงยำง
ยุทธศำสตร์ ท่ ี 5 ด้ ำนกำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ ำงพืน้ ฐำน
แนวทางที่ 1 แนวทางการปรับปรุงพัฒนาให้ มีบริการพื ้นฐานที่ดี
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ลาดับ
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2550
2551 2552
1 โครงการลงลูกรังผิวจราจรคันกันน
้ ้าชวด เพื่อปรับปรุงพัฒนา
ลงลูกรังผิวจราจร
350,000
บางลาภู(บ้ านไร่) หมูท่ ี่ 7 ตาบลบางยาง โครงสร้ างพื ้นฐานด้ าน กว้ างเฉลี่ย 3.00 เมตร
อาเภอบ้ านสร้ าง
จังหวัดปราจีนบุรี โครงการคมนาคมให้ มี ยาว 1,373 เมตร
คุณภาพเพียงพอทัว่ ถึง หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร
ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทาง

ผลที่คาด
หน่วยงานที่
ว่าจะได้ รับ
รับผิดชอบ
ประชาชนมีความสะดวก ส่วนโยธา
ปลอดภัยในการเดินทาง
มีความคล่องตัวในการ
ประกอบอาชีพ

-5แนวทางที่ 1 แนวทางการปรับปรุงพัฒนาให้ มีบริการพื ้นฐานที่ดี
ลาดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

2

โครงการลงลูกรังผิวจราจรคันกันน
้ ้า
หมูท่ ี่ 10 บ้ านบางรุ่งโรจน์ เส้ นทาง
บ้ านนายทมิฬ ผิวจราจรกว้ าง 3 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 1,150 เมตร

เพื่อปรับปรุงพัฒนา
โครงสร้ างพื ้นฐานด้ าน
โครงการคมนาคมให้ มี
คุณภาพเพียงพอทัว่ ถึง
ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทาง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ผิวจราจรกว้ าง 3 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
ยาว 1,150 เมตร

งบประมาณและที่มา
2550
2551 2552
300,000
-

ผลที่คาด
หน่วยงานที่
ว่าจะได้ รับ
รับผิดชอบ
ประชาชนมีความสะดวก ส่วนโยธา
ปลอดภัยในการเดินทาง
มีความคล่องตัวในการ
ประกอบอาชีพ

