ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี เป็ นการแปลงแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาไปสู่ การปฏิบตั ิ โดย
มีหลักคิดว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาหนึ. ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ. งแนวทาง และ
ภายใต้แนวทางหนึ. ง จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ. งโครงการ/กิจกรรม ที.จะต้องนํามาดําเนิ นการ
เพื.อให้บรรลุ ตามวัตถุ ประสงค์และเป้ าหมายที.ตอ้ งการในแต่ละยุทธศาสตร์ ซึ. งจะมีผลต่อวัตถุ ประสงค์
เป้ าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยัง. ยืน และวิสัยทัศน์ในที.สุด
แผนพัฒนาสามปี เป็ นแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคม ของเทศบาลตําบลศรี โพธิ7 เงิ นที.
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา อันมีลกั ษณะเป็ นการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที.
จัดทําขึ8นและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจําปี กล่าวคือ เทศบาลตําบลศรี โพธิ7 เงินใช้
การวางแผนพัฒนาเป็ นเครื. องมือในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี โดยนําโครงการ/กิ จกรรมจาก
แผนพัฒนาสามปี ที.จดั ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี ไปจัดทํางบประมาณ เพื.อให้กระบวนการจัดทํา
งบประมาณเป็ นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชน ที.เข้ามาร่ วมคิดและ
กําหนดปั ญหา ความต้องการ
ร่ วมดําเนิ นการและรับผิดชอบ ตลอดจนประชาชนเป็ นผูร้ ับผลประโยชน์
ที.ได้จากการพัฒนา

วัตถุประสงค์
การจัดทําแผนพัฒนาสามปี มีวตั ถุประสงค์โดยรวม เพื.อนําแผนพัฒนาฯ ตําบลศรี โพธิ7 เงิน ที.
ได้มาดําเนินการปรับปรุ งปฏิบตั ิตามแผน ทั8งทางด้าน
การบริ การสาธารณะ โครงสร้างพื8นฐาน เศรษฐกิจ
สังคม การเมือง การบริ หาร สิ. งแวดล้อม การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ. น
ตลอดจน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ. งแวดล้อม อย่างครอบคลุมและทัว. ถึง
วัตถุประสงค์ เฉพาะการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลศรีโพธิ'เงิน
๑.เพื.อกําหนดสภาพการพัฒนาที.พึงประสงค์หรื อเป้ าหมายการพัฒนาของเทศบาลตําบลศรี โพธิ7 เงิ น
ตามปั ญหาความต้องการ
๒.เพื.อเชื.อมโยงนโยบายรัฐบาล กระทรวง จังหวัด อําเภอ และท้องถิ.นอื.นได้อย่างเป็ นระบบ
๓.เพื.อใช้เป็ นแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณของ เทศบาลตําบลศรี โพธิ7 เงิ นได้
อย่างทัว. ถึงเป็ นธรรม และเป็ นไปตามความจําเป็ นเร่ งด่วน อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
๔.เพื. อ กํา หนดแผนงานโครงการและกิ จ กรรมการพัฒ นาและแก้ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของ
ประชาชนและเพื.อนําไปสู่ การบรรลุเป้ าหมายการพัฒนา

๑

ขั(นตอนในการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
เมื.อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตําบล ได้กาํ หนดยุทธศาสตร์ การพัฒนา และ
แนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์ แล้ว ขั8นตอนต่อไปคือการแปลงแผนไปสู่ การปฏิบตั ิโดยการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปี มีข8 นั ตอนการจัดทํา ๗ ขั8นตอน โดยสังเขป ดังนี8
ขั(นตอนที* ๑ การเตรียมการจัดทําแผน
วัตถุประสงค์เพื.อให้ผบู ้ ริ หารทราบถึงภารกิจที.จะต้องดําเนิ นการต่อไปและดําเนิ นการเสนอโครงการ
ขั(นตอนที* ๒ การคัดเลือกยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
วัตถุประสงค์ เพื.อให้คณะกรรมการพัฒนาร่ วมกําหนดยุทธศาสตร์ จากปั ญหา ความต้องการ ศักยภาพ
ข้อจํากัด โอกาส
ขั(นตอนที* ๓ การเก็บรวบรวมข้ อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูล
วัตถุประสงค์เพื.อนําข้อมูลที.ได้มาวิเคราะห์หาแนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรมอย่างถูกต้อง
ขั(นตอนที* ๔ การกําหนดวัตถุประสงค์ ของแนวทางพัฒนา
วัตถุประสงค์ เพื.อพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ การพัฒนา มาจัดทําเป็ นวัตถุประสงค์
ของแนวทางการพัฒนาสามปี
ขั(นตอนที* ๕ การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
วัตถุประสงค์ เพื.อคัดเลือกโครงการที.สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาสามปี เพื.อจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี ต่อไป
ขั(นตอนที* ๖ การจัดทําร่ างแผนพัฒนาสามปี
วัตถุประสงค์เพื.อประกอบร่ างแผนพัฒนาสามปี จัดเวทีประชาคม เพื.อเสนอร่ างแผน-พัฒนา
สามปี
ขั(นตอนที* ๗ การอนุมัติและประกาศใช้ แผนพัฒนาสามปี
วัตถุประสงค์เพื.อสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบในการดําเนินการ ตลอดจนประกาศให้
ประชาชนและหน่วยงานที.เกี.ยวข้องทราบ

๒

ประโยชน์ ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
การจัดทําแผนพัฒนาสามปี เป็ นเครื. องมือที.จะช่วยให้เทศบาลตําบลศรี โพธิ7 เงินพิจารณาถึง
ความเชื. อมโยงระหว่างแนวทางการดําเนิ นงานต่าง ๆ ที.อาจเชื. อมโยงและส่ งผลทั8งในเชิ งสนับสนุ นและเป็ น
อุปสรรคต่อกัน เพื.อให้องค์การบริ หารส่ วนตําบลนํามาตัดสิ นใจ กําหนดแนวทางการดําเนิ นงาน และใช้
ทรัพยากรทางการบริ หารท้องถิ.นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ประชาชนในตําบล
ประโยชน์จากการวางแผนพัฒนาสามปี
๑. ทําให้เทศบาลตําบลศรี โพธิ7เงินดําเนิ นการพัฒนาอย่างมีทิศทางตรงประเด็น
๒. ทําให้เทศบาลตําบลศรี โพธิ7เงินมีแผนงานโครงการ/กิจกรรม ตามความต้องการของ
ประชาชน
๓. ทําให้เทศบาลตําบลศรี โพธิ7เงินสามารถใช้แผนพัฒนาสามปี เป็ นแนวทางการจัดข้อบัญญัติ
งบประมาณ
๔. ทําให้การพัฒนาในพื8นที.ตาํ บลศรี โพธิ7เงิน ไม่ซ8 าํ ซ้อนกับหน่วยงานอื.น
๕. ทําให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้าว่า เทศบาลตําบลศรี โพธิ7เงิน จะดําเนินกิจกรรม
อะไรบ้าง เพื.อใช้เป็ นข้อมูลในการติดตามตรวจสอบและการดําเนินงานของเทศบาลตําบลศรี โพธิ7เงินให้
เป็ นไปด้วยความถูกต้อง โปร่ งใส

๓

