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สวนที่ 1 
 

บทนํา 
 

  แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2557 – 2559)  ขององคการบริหารสวนตําบลบันนังสตา  จัดทํา
ข้ึนตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548  เปนระเบียบท่ีไดกาํหนดหลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติในการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  อันไดแก  องคการบรหิารสวนจังหวัด  เทศบาล  และองคการบรหิารสวนตําบล 
  แผนพัฒนาสามป   คือ   แผนพัฒนาเศรษฐกจิ  และสังคมขององคการบรหิารสวนตําบล
บันนังสตา อันเปนลักษณะของแนวทางปฏิบัติและสอดคลองกบัแผนยุทธศาสตร การพัฒนาซ่ึงเปนการกาํหนด 
แผนงาน  โครงการท่ีจัดทําข้ึนสําหรบัปงบประมาณแตละป  เพ่ือพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมและแกไขปญหาของ
ประชาชนในทองถ่ิน  ซ่ึงมีความตอเน่ืองกาวหนา ครอบคลุมระยะเวลาสามป การจัดทําแผนพัฒนาสามปจะเนน
การนําแผนงานและโครงการท่ีกาํหนดไว  มาตรวจสอบ ทบทวน เปนประจําทุกป   เพ่ือใหสอดคลองกบั
สถานการณ  และความเหมาะสมกบังบประมาณท่ีมีอยูในแตละปของตําบลหรอืหนวยงานน้ัน   จึงถือไดวา
แผนพัฒนาระยะปานกลางกบัการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 
 

ลักษณะของแผนพฒันาสามป 
  เน่ืองจากแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2557 – 2559)  เปนเอกสารท่ีแสดงความเช่ือมโยง
ตอเน่ืองระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  กบังบประมาณรายจายประจําป   กลาวคือ   การนําแผนงาน / 
โครงการท่ีไดกาํหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาพิจารณาดําเนินการสําหรบัปน้ัน  ๆ  ท้ังน้ี จะมี
รายละเอียดและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงมากย่ิงข้ึน   พรอมท่ีจะนําไปบรรจุไวในเอกสารงบประมาณรายจาย
ประจําปและสามารถนําไปปฏิบัติไดทันที  เม่ือไดรบังบประมาณประจําปน้ัน  แผนงานและโครงการท่ีบรรจุใน
เอกสารแผนพัฒนาสามป  ตองมีสภาพความพรอมดานความแนนอนของกจิกรรมท่ีดําเนินการ   ความเรยีบรอย
ในดานแบบแผน  รายการดานเทคนิค  และรายละเอียดในการติดตอใชจายของแผนงาน / โครงการ 
  ดังน้ัน  แผนพัฒนาสามปควรมีลักษณะกวาง  ๆดังน้ี 
  1.  เปนเอกสารท่ีแสดงความสอดคลองกบัแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

 2.  เปนเอกสารท่ีแสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค ของแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจน
และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีดําเนินการ 

 3.  เปนเอกสารท่ีแสดงโครงการ / กจิกรรมการพัฒนาท่ีจะดําเนินการเปนหวงระยะเวลาสามป 
 4.  เปนเอกสารท่ีแสดงความเช่ือมโยง ระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากบัการประมาณการ

รายจายประจําป 
 

วัตถปุระสงคของการจดัทําแผนพฒันาสามป  (พ.ศ. 2557 – 2559)   
1. เพ่ือเปนการเตรยีมโครงการพัฒนาตาง  ๆใหอยูในลักษณะท่ีพรอมจะบรรจุในเอกสาร 
งบประมาณรายจายประจําป และนําไปปฏิบัติไดทันที เม่ือไดรบัการจัดสรรงบประมาณ 
2. เพ่ือแสดงความสัมพันธเช่ือมโยงและสอดคลองกนั  ระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และ 
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 

      3. เพ่ือแสดงจุดมุงหมายและแนวทางการพัฒนาของปน้ัน  ๆวาเปนอยางไร   ท้ังน้ี ใหมีความ 
       สอดคลองและสนองตอบตอวัตถุประสงคและเปาหมายรวมของการพัฒนาตําบล 

4. เพ่ือเปนเอกสารแผนพัฒนาสามป  ตามองคประกอบของแผนพัฒนาองคการบรหิารสวนตําบล 
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ขั้นตอนในการจดัทําแผนพฒันาสามป (พ.ศ. 2557 – 2559)   
 ในการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 – 2559)  มีข้ันตอนการดําเนินการ  7  ข้ันตอน  ดังน้ี 
 1.   การเตรยีมการจัดทําแผน 
  -  ดําเนินการเสนอโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 – 2559)  ใหนายกองคการ 
     บรหิารสวนตําบลขออนุมัติ 
  -  ปรบัปรงุคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาองคการบรหิารสวนตําบลและคณะกรรมการ 
     สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบรหิารสวนตําบลใหเปนปจจุบัน 
  -  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองคการบรหิารสวนตําบล และคณะกรรมการสนับสนุน 
     การจัดทําแผนพัฒนาองคการบรหิารสวนตําบล เพ่ือกาํหนดแนวทางการจัดแผนพัฒนา 
     สามป (พ.ศ. 2557 – 2559)   
 2.   การคัดเลือกยุทธศาสตร  และแนวทางการพัฒนา 
  -  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบรหิารสวนตําบล สรปุยุทธศาสตร 
     การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา พรอมท้ังขอมูลท่ี 
     เกี่ยวของกบัปญหาความตองการของประชาชน  นโยบายจังหวัด / อําเภอและผูบรหิาร 
     การบรหิารสวนตําบล 
  -  ทบทวนผลการดําเนินงานท่ีผานมา แกไขปญหาอะไรไปบาง  ยังคงเหลือปญหาอะไร  
     มีอุปสรรคอยางไรนํามาพิจารณาจัดโครงการไวในแผนพัฒนาสามป 

-  จัดลําดับความสําคัญของปญหารวมท้ังความเช่ือมโยง  ตอเน่ืองของโครงการแตละ 
   โครงการเพ่ือประสานโครงการ / กจิกรรมในแผนพัฒนาสามป 

 3.   การเกบ็รวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
  -  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา สํารวจและเกบ็รวบรวมขอมูลท่ีจําเปน 
     และวิเคราะหยุทธศาสตรพัฒนาและแนวทางท่ีเลือก  วาตองการขอมูลประเภทใด 
     เปนพิเศษ  เพ่ือนํามาวิเคราะห  SWOT  ได 
  -  พิจารณาผลการพัฒนาท่ีผานมา  ยุทธศาสตรการพัฒนาการจัดลําดับความสําคัญ ของ 
     แนวทางการพัฒนา และจัดสรรใหเลือกแนวทางปญหาโดยใชหลัก  SWOT  อีกครั้ง 
 4.  การกาํหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา 
  -  มีการประชุมพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนามาจัดทําเปน 
     วัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา  โดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงคจากแผน 
     ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีสอดคลองกบัแนวทางการพัฒนาในชวงสามป  โดยนํา 
     วัตถุประสงคดังกลาวมาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 
  -  พิจารณาคัดเลือก  โครงการ / กจิกรรม 

     -  จากความจําเปนเรงดวน 
     -  ขีดความสามารถทางทรพัยากรการบรหิารขององคการบรหิารสวนตําบล 
     -  ความเช่ือมโยงของกจิกรรม  และระยะเวลาท่ีจะดําเนินการ 

 5.   การกาํหนดรายละเอียดโครงการ / กจิกรรม 
  เน่ืองจากแผนพัฒนาสามป  จะใชเปนแนวทางในการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณของ 
  องคการบรหิารสวนตําบล  ดังน้ัน  จึงตองกาํหนดรายละเอียดของโครงการใหชัดเจน 
  เพ่ือสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยคัดเลือกโครงการจะสอดคลอง 
  กบัแนวทางการพัฒนาในชวงสามป  มาจัดทํารายละเอียดโครงการ  ดานเปาหมาย  
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  ผลผลิต  ผลลัพธ  งบประมาณ  ระยะเวลา  ผูรบัผิดชอบ  ตัวช้ีวัด  โดยเนนรายละเอียด 
  ของกจิกรรมท่ีจะดําเนินการในปแรกของแผนเพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 
  ไดตอไป 
 6.   การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป 
  -  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํารางแผนพัฒนา  องคการบรหิารสวนตําบล จัดทําราง 
     แผนพัฒนาสามป  ซ่ึงมีเคาโครงประกอบดวย   6   สวน  ดังน้ี 
  สวนท่ี 1  บทนํา 
  สวนท่ี 2  สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  สวนท่ี 3  สรปุผลการพัฒนาทองถ่ินในปท่ีผานมา 
  สวนท่ี 4  ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 
  สวนท่ี 5  บัญชีโครงการพัฒนา 
  สวนท่ี 6  การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 
  -  จัดเวทีประชาคม  ซ่ึงประกอบดวย  คณะกรรมการพัฒนาองคการบรหิารสวนตําบล 
     ประชาคมตําบล และหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ เพ่ือเสนอและรบัฟงความคิดเห็น 
     ขอเสนอแนะ และนําไปปรบัปรงุแผนใหสมบูรณ 
 7.   การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป 
  -  เสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาองคการบรหิารสวนตําบล หรอืคณะอนุกรรมการ 
     ประสานแผนพัฒนาองคการบรหิารสวนตําบล  ระดับอําเภอในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ 
     เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 
  -  นายกองคการบรหิารสวนตําบล  นํารางแผนท่ีไดรบัความเห็นชอบ  เสนอขอรบัอนุมัติ 
     จากสภาองคการบรหิารสวนตําบล 
  -  เม่ือสภาองคการบรหิารสวนตําบล  พิจารณาอนุมัติแลว  นายกองคการบรหิารสวนตําบล 
     ประกาศใชและนําไปปฏิบัติ  ประกาศใหประชาชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบ 
     โดยท่ัวกนัและนําไปปฏิบัติ  โดยนําไปจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
     หรอืเสนอขอรบัการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของตอไป 
 

ประโยชนของการจดัทําแผนพฒันาสามป 
  การจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล บันนังสตา  จะสามารถแกปญหา
ความตองการของประชาชนได  สามารถบรหิารงานและงบประมาณเพ่ือใหการดําเนินงานสามารถ บรรลุ
วัตถุประสงคเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ   และประหยัดดานเวลาบุคลากรและงบประมาณ  เน่ืองจากไดมีการ
เตรยีมการในเรื่องการใชทรพัยากรในทุก  ๆดานไวกอนแลว 
 

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