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ส่วนที่ 1
บทนำ
ปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ทวีบทบาทและความสาคัญเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก
เนื่องจากเป็นองค์กรที่เกิดขึ้นมาภายใต้แนวคิดการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนใน
ท้อ งถิ่ น สามารถเข้ ามามี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห าร และพั ฒ นาท้ อ งถิ่ นของตนได้ ม ากยิ่ ง ขึ้น เนื่ อ งจาก
ประชาชนย่อมมีความรู้ ความเข้าใจในสภาพปัญหาและความต้องการในพื้นที่ท้องถิ่นของตนมากที่สุด
ซึ่งเป็นแนวคิดพื้นฐานที่สาคัญมากที่สุดแนวคิดหนึ่งในการบริหารราชการแผ่นดิน ในยุคปัจจุบนั โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระในการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ์ของประชาชน
ตามกรอบที่ระเบียบกฎหมายกาหนด ไม่ว่าจะเป็นด้านการกาหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร
การเงิ น และการคลัง เป็น ต้ น นอกจากนี้ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น ยั ง มีอ านาจหน้ า ที่ ของตนเอง
โดยเฉพาะ รวมทั้งต้องส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกาหนดนโยบาย การตัดสินใจ
ทางการเมือง การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐทุกระดับ
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ถือเป็นภารกิจอันดับแรกในการบริหารงานขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ของเทศบาล และตามพระราชบัญญัติ กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการเตรียม
ความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในหลายด้าน ซึ่งในการจัดทา
แผนพัฒ นาท้องถิ่น เป็น ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการจัด ทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
1.1. ลักษณะของแผนพัฒนำสำมปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
“แผนพัฒนา” หมายความรวมถึง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี
“แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา” หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ กาหนดยุ ท ธศาสตร์ แ ละแนวทางการพั ฒ นาขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น
ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อาเภอ และ
แผนชุมชน
“แผนพัฒนาสามปี” หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา อั น มี ลั ก ษณะเป็ น การก าหนดรายละเอี ย ด
แผนงาน/โครงการพัฒ นาที่จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผน
ก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจาทุกปี และเป็นการแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติเป็นการนาเอายุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาจาก
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในห้วงเวลา 3 ปี และเวลาแต่ละปีจะมีบัญชี
โครงการพั ฒ นา มี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลการน าแผนพั ฒ นาสามปี ไ ปปฏิ บั ติ ใ ห้ เ กิ ด ผลเป็ น รู ป ธรรม
ซึ่ง แผนพัฒนาสามปีเป็นแผนพัฒนา ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณประจาปีในปีงบประมาณนั้น
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ทั้งนี้ ก็เพื่อให้กระบวนการในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี เป็นไปด้วยความรอบคอบ
ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน อันจะทาให้บรรลุต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมาย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ชุมชนให้มากที่สุด
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผนพัฒนำสำมปี
1) เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
การจัดทางบประมาณประจาปี
2) เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี ที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
3) เพื่ อ เป็ น การจัด เตรี ย มโครงการพั ฒนาต่า งๆให้ อยู่ ใ นลั ก ษณะที่พ ร้ อมจะบรรจุ ใ นเอกสาร
งบประมาณประจาปีและนาไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ
1.3 ขั้นตอนในกำรจัดทำแผนพัฒนำสำมปี
การจัดทาแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการจัดทาแผนที่ถอดออกมาจาก
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อกาหนดกลยุทธ์การพัฒนา เป้าประสงค์และโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒ นา ตามพันธกิจ ที่ต อบวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่
กาหนดไว้ และเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและแก้ปัญหาให้กับประชาชนในมิติของพื้นที่
กำรจัดทำแผนพัฒนำสำมปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขั้นตอนในกำรจัดทำดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับคณะผู้บริหารท้องถิ่นจัดประชุมประชาคม
ท้องถิ่นพร้อมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องรวมถึงองค์การภาคประชาชน และภาคธุรกิจเอกชน
บูรณาการ ความร่ว มมือของทุกภาคส่วน สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อแจ้งแน ว
ทางการพัฒนาท้องถิ่น และรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชน
หากมีการประชุมประชาคมที่จัดขึ้นโดยการส่งเสริม สนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่บูรณาการ ทุกภาคส่วน เพื่อดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้านในกรณีหมู่บ้านหรือดาเนินการจั ดทา
แผนชุมชนในชุมชนเพื่อให้ได้มา ซึ่งข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน ตาบลแล้ว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจไม่จาเป็นต้องดาเนินการจัดประชุมประชาคมให้เกิ ดความซ้าซ้อนก็ได้และ
ให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นนาแผนพัฒนาหมู่บ้านให้สอดคล้องกับความต้องการและแก้ปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่นได้
ให้สานัก/กอง/ส่วนที่มีหน้าที่ในการพัฒนาชุมชน ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในท้องถิ่นในการจัดทา ทบทวนและปรับปรุงแผนชุมชน แผนพัฒนาหมู่บ้าน โดยดาเนินการให้ครบทุก
ชุมชน หมู่บ้านและนาแผนชุมชน แผนพัฒนาหมู่บ้านมาเป็นส่วนประกอบในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ 2 สานัก/กอง/ส่วน ที่มีหน้าที่จัดทาแผนทาหน้าที่รวบรวมข้อมู ลที่ได้พร้อมข้อมูลจาก
สานั ก /กอง/ส่ว นอื่ น ๆ และน าข้ อมู ลที่ ได้ม าท าการวิเ คราะห์ เพื่ อเสนอคณะกรรมการพัฒ นาท้อ งถิ่ น
พิจารณาส่งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นยกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบัญชีโครงการพัฒนาที่ต้องประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด

3

ที่จะเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอาเภอ เพื่อประสานแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ขั้นตอนที่ 4 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบัญชีโครงการพัฒนาที่ต้องประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว
นาเสนอนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ 5 ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเสนอบัญชีโครงการพัฒนาที่ต้อง
ประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ คณะกรรมการประสานแผนพัฒ นาท้องถิ่นระดับอาเภอเพื่อ
ประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
1.4 ประโยชน์ของกำรจัดทำแผนพัฒนำสำมปี
การจัดทาแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เทศบาลได้พิจารณาอย่างรอบคอบ
ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดาเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิง
สนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้เทศบาลนามาตัดสินใจกาหนดแนวทางการดาเนินงานและใช้
ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชนสูงสุด
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