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ส่วนที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำ
นับแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นต้นมา
บทบาทอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสาคัญกับการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกาหนดกรอบ
ความเป็นอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนและความเป็นอิสระ ในการกาหนดนโยบาย
การปกครอง การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอานาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ
นอกจากนี้พระราชบั ญญั ติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้ แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทาแผนการกระจายอานาจ ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นคือ คณะกรรมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกาหนดหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะที่จาเป็นแก่ท้องถิ่น ตลอดจนรายได้ของท้องถิ่นที่เพิ่มขึ้น
และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้กาหนดรูปแบบการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่นที่มีความเป็นอิสระมากขึ้น
ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคหลังรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ประกาศใช้ จึงมีบทบาท
อานาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง โดยมิเพียงจะมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่น
เท่านั้นแต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไป รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของท้องถิ่น ด้วย และเป็น องค์กรที่เปิดให้ ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น
การวางแผนถือเป็นกลไกสาคัญประการหนึ่งที่จะทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว โดยใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวาง
แผนการใช้ทรัพยากรเหล่านั้ นให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สู งสุ ดแก่ประชาชน ทั้งในปัจจุบันและอนาคตมี
การปฏิ บั ติ ตามแผนงานโครงการที่ ก าหนดให้ เกิด สั ม ฤทธิ์ผ ลในช่ว งเวลาที่ กาหนด มี การควบคุ มติ ดตาม
วัดและประเมินผล โดยการบริหารจัดการตามแผน แผนงาน โครงการนั้นจะต้องเป็น การบริหารจัดการที่ดี
มีความโปร่งใส และพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบทั้งโดยหน่วยงานของรัฐและประชาคม

องค์กรในกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ได้กาหนดองค์กรในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้สรุปได้
ดังนี้
1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เป็นองค์กรที่มีหน้าที่กาหนดแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น
โดยพิ จารณาจากอานาจหน้ าที่ ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น โดยเฉพาะอ านาจหน้ าที่ ที่ มี ผลกระทบต่ อ
ประโยชน์ สุ ขของประชาชน ภารกิ จ ถ่ ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอ านาจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนา นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น แผนชุมชน
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2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นองค์กรที่มีหน้าที่จัดทาร่าง
แผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกาหนด
สาหรับองค์ประกอบขององค์กรในการจัดทาแผนพัฒนา (ยกเว้นคณะกรรมการสนับสนุนการ
จั ด ท าแผนพั ฒ นา) จะมี ลั ก ษณะ“ไตรภาคี ” โดยมี อ งค์ ป ระกอบจากตั ว แทนขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น ตั วแทนของราชการบริหารส่วนภูมิภาคและรัฐวิสาหกิจ และตัวแทนจากภาคประชาชนในสั ด ส่วนที่
ใกล้เคียงกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการประสานงานและบูรณาการ รวมทั้งสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่น

1.1 ลักษณะของแผนพัฒนำสำมปี
แผนพั ฒ นาสามปี เป็ นแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น
ที่ส อดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์การพัฒ นา โดยมีลั กษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พัฒนาที่จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่ละปี และมีความต่อเนื่องที่เป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลา
สามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจาทุกปี
แผนพัฒนาสามปี จึงมีลักษณะกว้าง ๆ ดังต่อไปนี้
(1) เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
(2) เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและแนววัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่
ชัดเจน และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดาเนินการ
(3) เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรม การพัฒ นาที่ จะดาเนินการเป็นห้วงระยะเวลา
สามปี
(4) เป็ นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
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แผนภำพที่ 1 แสดงควำมเชื่อมโยงของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกับแผนพัฒนำสำมปี
วิสัยทัศน์ท้องถิ่น

จุดมุ่งหมายการพัฒนา

จุดมุ่งหมายการพัฒนา

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา
โครงการ
-

กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมที่ 4

จุดมุ่งหมายการพัฒนา

ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา
โครงการ
- กิจกรรมที่ 1
- กิจกรรมที่ 2

ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา
โครงการ
- กิจกรรมที่ 1
- กิจกรรมที่ 2
- กิจกรรมที่ 3

ดังนั้ น โครงการที่บ รรจุอยู่ในแผนพัฒ นาสามปี โดยเฉพาะในแผนประจ าปี แรกของห้ ว ง
ระยะเวลาสามปีนั้นควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย 2 ประการ คือ
1. มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะดาเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ ของ
โครงการ/กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชน์สามารถที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม
2. กิจกรรมที่ อยู่ ในแผนประจาปีแรกของห้ วงระยะเวลาสามปี ควรมีความพร้อมในเรื่อง
รูป แบบและรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อให้ สามารถกาหนดรายการในแผนพัฒ นาที่จะนาไปใช้
จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีได้ต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผนพัฒนำสำมปี
การจัดทาแผนพัฒนามีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ
(1) เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยมีแนวคิดที่ว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์การ
พั ฒ นาหนึ่ งๆ จะมี แ นวทางการพั ฒ นาได้ ม ากกว่ าหนึ่ งแนวทาง และภายใต้ แ นวทางการพั ฒ นาหนึ่ งจะ มี
โครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่ งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องนามาดาเนินการเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ และ
เป้ า หมายที่ ต้ อ งการในแต่ ล ะยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา ซึ่ ง ในที่ สุ ด จะมี ผ ลต่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ เป้ า หมาย
จุดมุ่งหมาย การพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในที่สุด
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(2) เป็ น เครื่ องมื อในการจั ดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยน าโครงการ/กิ จ กรรมจาก
แผนพัฒนาสามปี ในปีที่จะจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีไปจัดทางบประมาณ เพื่อให้กระบวนการการ
จัดทางบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.3 ขั้นตอนในกำรจัดทำแผนพัฒนำสำมปี
หลังจากที่ได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์
แล้ วก็จะต้องถึงขั้นตอนในการแปลงสู่ การปฏิ บั ติโดยการจัดทาแผนพัฒ นาสามปี ซึ่งได้กาหนดขั้น ตอนการ
จัดทาเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาไปดาเนินการ 7 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กำรเตรียมกำรจัดทำแผน
1.หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบการจั ด ท าแผนพั ฒ นาควรเข้ า พบผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ชี้ แ จง
วัตถุประสงค์ ความสาคัญและความจาเป็นในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจที่
จะต้องดาเนินการต่อไป และดาเนินการเสนอโครงการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ห้วงปี พ.ศ. . .....ถึง........ผ่าน
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติโครงการดังกล่าว จะเป็นการกาหนดทรัพยากรใน
การจัดทาแผนพัฒนาสามปี และกาหนดปฏิทินการทางานไว้อย่างชัดเจน
2. หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบแจ้ ง โครงการที่ ได้ รั บ อนุ มั ติ ให้ ผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งทราบ ได้ แ ก่
คณะกรรมการพั ฒนาท้ องถิ่น คณะกรรมการสนั บสนุ นการจัดท าแผนพั ฒนาท้ องถิ่ น หน่ วยงานภายในของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาคม
ขั้นตอนที่ 2 กำรคัดเลือกยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำ
1. ในขั้นตอนนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาจะสรุป ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปัญหาความต้องการของ
ท้องถิ่น รวมทั้ง สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/อาเภอ และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อนาเสนอ
ต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้ องถิ่น จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ประชาคมท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันพิจารณา โดยในการจัดทาแผนพัฒนาสามปีในครั้งแรก
ให้เวทีการประชุมร่วมกันดังกล่าว คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่สมควรนามาใช้ เป็นแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาสามปี เพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาจัดทาโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปี
ต่อไป
แต่สาหรับการจัดทาแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป (เมื่อครบรอบหนึ่งปี) ให้เวทีการประชุม ร่วม
พิจารณาทบทวนดูว่า จากยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาที่ได้คัดเลือกและโครงการ/กิจกรรมที่กาหนดไว้ ยังมี
ความเหมาะสมหรื อ ไม่ ซึ่ ง ในขั้ น ตอนนี้ ในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาสามปี ในปี ต่ อ ไปจะสามารถคั ด เลื อ ก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา ที่จะนามาใช้เป็นกรอบการจัดทาแผนพัฒนาสามปีก็ได้ รวมทั้ง
กาหนดโครงการ/กิจกรรม ที่จะเพิ่มเติมหรือตัดทอนลงได้
3. เมื่อได้แนวทางการพัฒ นาแล้ว เวทีการประชุมร่วมพิจารณาว่าจะมีโครงการ/กิจกรรม
อะไรบ้างที่ต้องดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้เป็น
กรอบในการพัฒนา
4. โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณากาหนดอาจมีเป็นจานวนมาก ดังนั้น ในขั้นตอนนี้จะต้องมี
การดาเนินการ ดังนี้
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(1) พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์ห รือระหว่างแนวทางการพัฒ นา
เช่นใน “ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก” ได้กาหนด “แนวทางการพัฒนาสินค้าหนึ่ง
ตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ” โดยเวทีการประชุมรวมได้กาหนด “โครงการพั ฒ นาด้านการตลาดฯ” ซึ่งอาจจะมี
ความสั ม พั น ธ์กั บ “ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ านการท่ องเที่ ยว” ซึ่ งได้ ก าหนด “โครงการปรับ ปรุงสถานที่
ประวัติศาสตร์ปราสาทเก่า” หากพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าโครงการทั้งสองที่มาจาก ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน
ละยุทธศาสตร์กัน แต่มีความเชื่อมโยงและสนับสนุนกันได้ในเชิงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่ ประชาชนโดยการ
นาผลิตภัณฑ์มาขายให้นักท่องเที่ยว ซึ่งหากกาหนดในแผนพัฒนาสามปีแล้ว จะต้องกาหนดห้วงเวลาการ
ดาเนินงานที่สอดรับกัน
(2) ให้พิจารณานาโครงการ/กิจกรรม จากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถ ในการ
ดาเนินการของชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการจัดทา
แผนพัฒนาสามปี
(3) มีการจัดลาดับความสาคัญของโครงการ/กิจกรรม เพื่อที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนา
สามปีได้อย่างเหมาะสม และนอกจากนั้นยังเป็นการจัดลาดับโครงการไว้เพื่อทาแผนพัฒ นาสามปี ในช่วง
ถัดไปด้วย เนื่องจากในการดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจจะต้องใช้เวลา
ต่ อ เนื่ อ งนานกว่า สามปี ดั งนั้ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จึ งจ าเป็ น ต้ อ งพิ จารณาแนวทางการจั ด ท า
โครงการ/กิจกรรมที่ ต่อเนื่องไปในระยะยาวด้วย ซึ่งอาจจะยังไม่สามารถระบุไว้ในช่วงสามปีของการจัดทา
แผนพัฒนาสามปีได้
(4) เนื่องจากกิจกรรมที่จะต้องดาเนินการมีความหลากหลาย ดังนั้น ในขั้นของการ
พิจารณากาหนดกิจกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องคานึงถึงสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
-งบประมาณรายรับ รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-ทรัพยากรการบริหารอื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-ภาคการพัฒนาที่สามารถเข้ามาร่วมดาเนินการ หรือมีภารกิจรับผิดชอบการ
ดาเนินการในเรื่องนั้น ๆ เมื่อพิจารณาด้านต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว จะต้องแยกประเภทของโครงการออก อย่าง
น้อยสามประเภท คือ
-โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเอง กล่าวคือ มีขีดความสามารถ
ทั้งทางด้านกาลังเงิน กาลังคน วัสดุอุปกรณ์ และความรู้ทางด้านการบริหารจัดการที่จะดาเนินการได้เอง
-โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดาเนินการ เพื่อให้
เกิดประสิ ทธิภาพในการดาเนิ นงาน เนื่องจากเป็นงานที่อยู่ในอานาจหน้าที่แต่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นไม่
สามารถหรือไม่ประสงค์จะดาเนินการ จึงมอบให้หน่วยงานอื่นดาเนินการแทนโดยการตั้งงบประมาณ เป็นเงิน
อุดหนุนให้ตามระเบียบวิธีการของทางราชการ
-โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ทั้งราชการบริหารส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นและภาคเอกชน อันเนื่องมาจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ หรือเป็นโครงการที่
หน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยปฏิบัติและหน้าที่จัดบริการสาธารณะดังกล่าวอยู่แล้ว ทั้งนี้ รวมถึงโครงการเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ (ซึ่งมีกรอบในการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนอยู่แล้ว โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะ
เสนอขอรับการสนับสนุนต้องอยู่ในเงื่อนไขของการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจดังกล่าว)
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ขั้นตอนที่ 3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล
1. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ด าเนิ น การส ารวจและเก็ บ
รวบรวมข้อมูลที่จาเป็นต่อการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ซึ่งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไปแล้วยัง
จะต้องวิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางการพัฒนาที่เลือกต้องการข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษต้องการ
ข้อมูลของห้ วงเวลาใด และจะเก็บข้อมูลจากแหล่ งใด เพื่อเป็นข้อมูลที่จะนามาวิเคราะห์ แนวทางการพั ฒนา
โครงการ/กิจกรรม ได้อย่ างถูกต้องโดยในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องเก็บข้อมูลทั้ งข้อมูลภายในองค์กรและ
ข้อมูลภายนอก เพื่อสามารถนามาวิเคราะห์ SWOT(การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรค) ได้
2. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ
1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา
2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา
3. การจัดลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนา
4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี
โดยมีรายละเอียดในแต่ละกิจกรรม ดังนี้
1. กำรประเมินผลกำรพัฒนำที่ผ่ำนมำ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น สรุปผลการพัฒนาที่ ผ่านมาและ
นาเสนอที่ประชุมซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีที่ผ่านมาโดยประเมินทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ
2. กำรคัดเลือกยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
หลักจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมาแล้ว ให้ที่ประชุมตามข้อ 1 ร่วมกัน
คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของ
ประชาคม/ชุมชนในห้วงระยะเวลาสามปี (ในกรณีดังกล่าวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ
ในการจัดทาแผนพัฒนาสามปีก็ได้)
ในกรณีที่เห็นว่ามียุทธศาสตร์การพัฒนาใดที่ยังมิได้กาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แต่มีความจาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องกาหนดขึ้นใหม่ ก็อาจกาหนดขึ้นได้ แต่ทั้งนี้ต้องแสดงให้เห็นถึงเหตุผลและ
วัตถุประสงค์ที่มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ยั่ง ยืน และวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น (และ
นาไปปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป)
3. กำรจัดลำดับควำมสำคัญของแนวทำงกำรพัฒนำ
ภายใต้ยุทธศาสตร์จะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลาย ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความจาเป็นใน
การด าเนิ น การเพื่ อ บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาทั้ งสิ้ น แต่ มี ค วามส าคั ญ ความจ าเป็ น
เร่งด่วนมากน้อยแตกต่างกัน ที่ประชุมตามข้อ 1 จะต้องร่วมกันจัดเรีย งลาดับความสาคัญของแนวทางการ
พัฒนา การจัดลาดับความสาคัญดังกล่าว ไม่ได้หมายความว่าแนวทางการพัฒนาที่ถูกจัดลาดับความสาคัญอยู่
ในล าดั บ หลั งๆ จะไม่ ต้อ งน ามาปฏิ บั ติ เพราะการที่ จ ะกาหนดแนวทางการพั ฒ นาทุ กแนวทาง ได้ รับ การ
พิ จ ารณาแล้ ว ว่ า ต้ อ งด าเนิ น การ แต่ ในห้ ว งระยะเวลาสามปี ข องแผนพั ฒ นาสามปี นั้ น อาจมี แ นวทางที่
จาเป็นต้องนามาเน้นการปฏิบัติ
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วิธีการจัดลาดับความสาคัญมีหลายวิธีตั้งแต่วิธีง่าย ๆ คือ ประชุมตกลงกัน หรือ อาจใช้
วิ ธี ก ารลงคะแนนคั ด เลื อ กโดยใช้ บั ต รลงคะแนน เพื่ อ น ามารวมคะแนนและจั ด ล าดั บ วิ ธี ก ารจั ด ล าดั บ
ความสาคัญที่เป็นวิทยาศาสตร์อาจใช้วิธี Rating Scale หรือวิธีการ Strategic Issues Graph หรือวิธีอื่น ๆ
ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งสามารถเลือกวิธีการปฏิบัติได้ตามความเหมาะสม
4. กำรตัดสินใจเลือกแนวทำงกำรพัฒนำในห้วงสำมปี
หลังจากจัดลาดับแนวทางการพัฒนาแล้ว ที่ประชุมจะตัดสินใจว่าจะนาแนวทางการ
พัฒ นาเหล่านั้ นมาดาเนิ นการ แต่ในการตัดสินใจเลือกนั้น ควรจะได้วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ทางปฏิบั ติ
เพราะในการจั ดล าดับ ความส าคัญ อาจใช้การตัดสิ น ใจของแต่ล ะบุค คลเป็ นหลั ก ดังนั้น เพื่ อทบทวนและ
ยื น ยั น การจั ด ล าดั บ ว่ามี ค วามเป็ น ไปได้ ในทางปฏิ บั ติจริงหรือ ไม่ จึงควรน าแนวทางการพั ฒ นามาท าการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) อีกครั้ง
ขัน้ ตอนที่ 4 กำรกำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทำงกำรพัฒนำ
1. หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้ว ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือก
วัต ถุ ป ระสงค์ ของยุ ท ธศาสตร์ การพั ฒ นามาจัดท าเป็น วัตถุป ระสงค์ของแนวทางการพั ฒ นา โดยพิจารณา
คัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ก ารพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาในช่วงสามปี โดยนาวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดทาเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
ตัวอย่าง วัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
1. เพื่อส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เสริม
บางครั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาตั้งแต่
ขั้น ตอนการจั ด ท าแผนยุ ทธศาสตร์ก ารพั ฒ นาท้ องถิ่ นแล้ ว แต่ อาจนามาปรับ ให้ ชัดเจนและสอดคล้ องกั บ
สถานการณ์ในช่วงสามปี
2. ในขั้นตอนนี้ ที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณากาหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะต้อง
ดาเนิน การตามแนวทางที่คัดเลือกและโดยที่กิจกรรมที่จะดาเนินการย่อมมีความหลากหลาย ซึ่งที่ประชุม
จะต้องพิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้ด้วยคือ
(1) พิจารณากิจกรรมที่ต้องดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
ที่กาหนดอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้โครงการ/กิจกรรมที่ครบถ้วน ซึ่งอาจจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมที่องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ดาเนิ น การเอง โครงการ/กิจกรรมที่ ร่วมดาเนินการกับหน่ วยงานอื่น หรือโครงการ/
กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้ดาเนินการ
(2) พิจารณาจัดลาดับความสาคัญของโครงการ/กิจกรรม ควรพิจารณาทั้งภายใต้
แนวทางเดียวกันและระหว่างแนวทางการพัฒนา
(3) พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งในด้ำนกระบวนกำรกำรดำเนินงำนและ
ในด้ำนของผลกำรดำเนินกำร เพื่อบรรจุกิจกรรมลงในปีต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
(4) พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม
ก. จากความจาเป็นเร่งด่วน
ข. ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค. ความเชื่อมโยงของกิจกรรมและระยะเวลาที่จะดาเนินการ
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ขั้นตอนที่ 5 กำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำ
คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น พิ จ ารณาคั ด เลื อ กโครงการที่
สอดคล้ อ งกั บ แนวทางการพั ฒ นาในช่ ว งสามปี มาจั ด ท ารายละเอี ย ดโครงการในด้ านเป้ าหมาย ผลผลิ ต
ผลลัพธ์ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสาเร็จ โดยเน้นการศึ กษารายละเอียดของ
กิจ กรรมที่ จ ะด าเนิ น การในปี แรกของแผนพั ฒ นาสามปี เพื่ อให้ ส ามารถน าไปจัด ท างบประมาณรายจ่ าย
ประจาปีได้ต่อไป
ขั้นตอนที่ 6 กำรจัดทำร่ำงแผนพัฒนำสำมปี
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี
โดยมีเค้าโครงประกอบด้วย 6 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 บทนา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
ส่วนที่ 3 การนาแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
ส่วนที่ 4 แนวทางการติดตามประเมินผล
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดเวทีประชาคม ซึ่งประกอบด้วย
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีและ
รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แล้วนาไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์ต่อไป
3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นนาร่างแผนพัฒนาสามปีที่ปรับปรุง
แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา
ขั้นตอนที่ 7 กำรอนุมัติและประกำศใช้แผนพัฒนำสำมปี
1. คณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น เสนอร่ า งแผนพั ฒ นาสามปี ที่ ผ่ า นการพิ จ ารณาเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณาอนุมัติร่างแผน
2. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผน นาแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ
3. ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีที่อนุมัติแล้ว และนาไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภา
ท้องถิ่น คณะกรรมการบริ หารงานจั งหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่ วนจังหวัด อาเภอ หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับทราบ โดยทั่วกัน

1.4 ประโยชน์ของกำรจัดทำแผนพัฒนำสำมปี
การจัดทาแผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ พิจารณา
อย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดาเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผล ทั้ง
ในเชิงสนั บสนุ นและเป็นอุปสรรคต่อกัน ทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนามาตัดสินใจกาหนดแนวทางการ
ดาเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด
ทรัพยากรการบริหาร โดยทั่วไปประกอบด้วย
เงิน ทั้งเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และแหล่งงบประมาณภายนอก
รวมทัง้ มาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย
8
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คน ซึ่ งหมายความรวมตั้ งแต่ ผู้ บ ริห ารท้ องถิ่ น พนั กงานขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น
ทุกระดับ ซึ่งจะมีความแตกต่างหลากหลายทั้งด้านความรู้ ทักษะและทัศนคติ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องนาศักยภาพของกาลังคนเหล่านั้นมาใช้ รวมทั้งต้องพัฒนากาลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานให้
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และถ้ า พิ จ ารณาในความหมายอย่ า งกว้ า งและอาจหมายความรวมถึ ง
ประชาชนในท้องถิ่นซึง่ จะมีส่วนในการพัฒนาท้องถิ่นด้วย
วัสดุอุปกรณ์ หมายถึง เครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถนามาใช้ใน
การบริ ห ารจั ด การท้ อ งถิ่ น ให้ เกิ ด การพั ฒ นาสู งสุ ด โดยมี ก ารปรับ ปรุง และพั ฒ นาวัส ดุ อุ ป กรณ์ ให้ มี ค วาม
ทันสมัยเพื่อรองรับความก้าวหน้าของสังคมโดยส่วนรวมได้อย่างเท่าทันและใช้วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าว อย่างเต็ม
ศักยภาพ
การบริหารจัดการ เป็ นสิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการข้างต้น ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและมีสภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้องศึกษา
และนาไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
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ส่วนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
เทศบาลตาบลทองผาภูมิ ขอสรุปผลการพัฒ นาที่ผ่านมาเพื่อให้ ทราบถึงผลการพัฒ นาที่ผ่านมาว่า
เทศบาลได้นาแผนงาน/โครงการไปปฏิบัติมากน้อยเพียงใด และบรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาหรือไม่ คือ
การสรุปสถานการณ์พัฒนา โดยการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาของเทศบาลตาบลทองผาภูมิ จากการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ได้แก่
จุดแข็ง (Strengh=S)
- มีพื้นที่น้อย และเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน
- คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองในการ
พัฒนาองค์กร
- การจัดโครงสร้างส่วนราชการมีความเหมาะสมสอดคล้องภารกิจ
- มีงบประมาณที่จัดเก็บได้เอง เพียงพอในการแก้ปัญหาระดับต้น
- ผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน จึงสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นได้
ตรงกับความต้องการของประชาชน
- มีเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารครอบคลุมในพื้นที่
จุดอ่อน (Weak=W)
- บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญในการดาเนินงาน
- งบประมาณไม่เพียงพอในการพัฒนาโครงสร้างขนาดใหญ่
- ระบบโครงสร้างพื้นฐานยังไม่ครอบคลุมและทั่วถึง และยังไม่มีมาตรฐาน
- ปัญหาสภาพแวดล้อม จากการขยะ น้าเสีย ฝุ่นละออง
- ขาดการส่งเสริมอาชีพในชุมชน
- ขาดความร่วมมือจากประชาชนเท่าที่ควรในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
- ขาดแหล่งท่องเที่ยว หรือสถานที่ท่องเที่ยวทั้งปี
- ปัญหาความต้องการที่หลากหลายของประชาชน
- มีประชากรต่างด้าวเป็นจานวนมาก
โอกาส (Opportunity=O)
- มีโรงเรียนในเขตพื้นที่
- มีหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนให้การสนับสนุนงบประมาณ
- รัฐบาลส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น
- ผู้บริหารสามารถกาหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาให้เป็นไปตามกฎหมาย
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อุปสรรค (Threat=T)
- ภาวะทางเศรษฐกิจทาให้วิถีชีวิตของประชาชนไม่เปลี่ยนแปลง
- ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร
- ประชาชนบ้างส่วน ว่างงาน การศึกษาน้อย ติดยาเสพติด
- ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องแนวทางการพัฒนา
- ในพื้นที่มีประชากรต่างด้าวจานวนมาก และมีการใช้ทรัพยากรต่างๆที่เพิ่มมากขึ้น
- ระยะทางห่างไกลจากเมืองหลวง ทาให้นักท่องเที่ยวเข้ามาพื้นที่น้อย
ประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาสามปีในเชิงคุณภาพ
การสรุปให้เห็นถึงผลสาเร็จของแต่ละแผนงาน/โครงการที่เทศบาลดาเนินการ ว่าตอบสนอง
ต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาตามที่กาหนดไว้
หรื อไม่ และแผนงาน/โครงการใดที่ ยั งไม่ สามารถตอบสนองปั ญ หาความต้ องการ เป็ นภาพรวมของแต่ ล ะ
ยุทธศาสตร์ การพั ฒ นาในที่ นี้ ขอสรุป ให้ เห็ นภาพรวมพอสั งเขปว่าปัญ หา/ความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นนั้น มีอยู่มากมายหลายประการ ซึ่งเทศบาลได้พยายามที่จะดาเนินการแก้ไขสภาพปัญหาต่างๆ ให้
หมดสิ้นหรือบรรเทาลงไป โดยคานึงถึงความสาคัญและความจาเป็นเร่งด่วนที่จาต้องดาเนินการแก้ไข เพื่อให้
สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ครบถ้วนทุก
ด้าน เนื่องจากเทศบาลมีข้อจากั ดและอุปสรรคทางการบริหารต่างๆ เช่น ขาดงบประมาณในการดาเนินการ
ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอแก่การปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ตาม
เทศบาลได้ดาเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) รวมทั้งได้มีการปรับแผนเพื่อให้
สอดคล้องกับ สภาพปั ญหา ทาให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ดีในระดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารและด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทศบาลได้
พยายามที่จะประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการอื่น โดยมุ่งเน้นที่จะแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนและสนองตอบความต้องการของประชาชน เพื่อความผาสุกของประชาชนในท้องถิ่นเป็นสาคัญ
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ส่วนที่ 3
การนาแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
วิสัยทัศน์ (vision)
“เมืองทองผาภูมิน่าอยู่

เป็นศูนย์กลางการค้าการท่องเที่ยว”

พันธกิจ (mission)
1. ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน
2. พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย
3. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
4. สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน
5. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
6. ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการสังคม
7. ส่งเสริมอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. ส่งเสริมและอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
9. การพัฒนาองค์กรตามวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และกระบวนการประชาธิปไตย

แนวทางการพัฒนา หรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลทองผาภูมิ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ์
(1)พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ การสร้างมูลค่าเพิ่มของ
สินค้าให้กับประชาชน

ตัวชี้วัด
- จานวนกิจกรรมที่พัฒนาและส่งเสริมอาชีพสร้าง
มูลค่าเพิ่มของสินค้าให้กับประชาชน
- รายได้เฉลี่ยของประชากร (เพิ่มขึ้น)
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(2)ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวและพัฒนาศักยภาพ - จานวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาฟื้นฟูและ
การให้บริการ และการประชาสัมพันธ์
บูรณะ
- จานวนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว
ตามเทศกาล งานประเพณี รวมถึงการการบูรณา
การกับภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน
- ระดับความสาเร็จของการพัฒนาศักยภาพการ
ให้บริการ การบริหารจัดการและการประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยว
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ์
(1)ก่อสร้างและปรับปรุงบารุงรักษา ถนน ทางเท้า
ท่อระบายน้า และพัฒนาระบบจราจร

ตัวชี้วัด
- ถนนลาดยาง / คสล. เพิ่มขึ้น
- ถนนที่มีท่อระบายน้า / รางระบายน้า
เพิ่มขึ้น
- ถนนลาดยาง / คสล. ที่ได้รับการ
ปรับปรุงบารุงรักษา
- จุดเสี่ยง (ทางโค้งทางแยก) ได้รับการติดตั้ง
หรือบารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะหรือสัญญาณไฟ
จราจร, ป้ายจราจรต่างๆ

(2)พัฒนาปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภค ขยายเขตไฟฟ้า
ไฟฟ้าสาธารณะและน้าประปา

- จานวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น
- จานวนครัวเรือนที่มีน้าประปาใช้เพิ่มขึ้น

(3)พัฒนา ปรับปรุง ภูมิทัศน์

- จานวนพื้นที่ ที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ์
(1) การป้องกัน ฟื้นฟู ส่งเสริม สุขภาพอนามัยและ
สุขาภิบาลโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรและอาสาสมัครด้านสาธารณสุข

ตัวชี้วัด
- จานวนกิจกรรมที่ให้ความรู้แก่ประชาชนในการ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันรักษาโรค
- จานวนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้ทาหน้าที่ดูแล
สุขภาพในชุมชน
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(2) ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ คุ้มครองเด็ก เยาวชน
และให้การสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

- จานวนกิจกรรมที่จัดหรือสนับสนุนเพื่อการพัฒนา
เด็กและเยาวชน (กิจกรรมที่นอกเหนือจากการกีฬา
และการศึกษา)
- จานวนกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
- จานวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ

(3) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การรักษาความ
สงบเรียบร้อย การพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและอาสา

- จานวนการจัดกิจกรรมป้องกันปัญหายาเสพติดและ
ลดอัตราการเสพยาเสพติด
- จานวนเยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการ
ป้องกันและลดอัตราการเสพยาเสพติด
- จานวนการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการและบรรเทา
สาธารณภัย
- จานวนกิจกรรมที่ให้ความรู้แก่ประชาชนในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ์
(1)ส่งเสริมและอนุรักษ์พื้นฟู ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทุกภาคส่วน

(2)พัฒนาศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและ
ระบบจัดการน้าเสีย

ตัวชี้วัด
- จานวนกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ร้อยละของชุมชนที่มีการวางแผนการจัดเก็บขยะ
มูลฝอย
- จานวนแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู
- จานวนกิจกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอย
- จานวนกิจกรรมในการจัดการน้าเสีย

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ์
(1)พัฒนา เผยแพร่ แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการ
สร้างเครือข่ายวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด
- จานวนกิจกรรมที่พัฒนาเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวมถึงการสร้างเครือข่าย วัฒนธรรม
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(2)ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือวัน
สาคัญของชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์
และกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีไทย

- จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมหรือวันสาคัญของชาติ ศาสนา สถาบัน
พระมหากษัตริย์และกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณี
ไทย

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ์
(1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดทาแผนพัฒนาการบริหารงาน และรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร
(2) พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรและ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
(3) พัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้
และระบบสารสนเทศให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
- ผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการด้าน
บริหารจัดการ
- จานวนพนักงานเทศบาล ได้รับการฝึกอบรม
- จานวนสถานที่ทางาน สถานศึกษา เครื่องมือ
เครื่องใช้และระบบสารสนเทศที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น

บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา
ในส่วนนี้ จะปรากฏรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ และหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ซึ่งจะแสดงให้เห็นในรูปของบัญชีโครงการ
ภายใต้แนวทางการพัฒนา ในระยะเวลา 3 ปี โดยแยกเป็นรายปี (พ.ศ. 2560 – 2562) รายละเอียดโครงการ
พัฒนาที่แสดงเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และบัญชีสรุปโครงการพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามตารางหน้าถัดไป
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ส่วนที่ 4
แนวทางการติดตามประเมินผล
กรอบและแนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น มีฐานคิดว่า
มีระบบติดตามและประเมินผลไม่อาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผนทั้งหมด ดังนั้น ระบบอื่นๆ
ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าที่แผนพัฒนาจะดาเนินการ จึงเป็นเหมือนบริบทที่ย่อมจะส่งผลต่อการบริหารแผน และ
จะส่ ง ผลต่ อ การติ ด ตามและประเมิ น ผลด้ ว ยเช่ น กั น ดั ง นั้ น ระบบติ ด ตามและประเมิ น ผลฯครั้ ง นี้
จึงมีกรอบแนวคิดตามแผนภาพ ดังนี้

ระบบการจัดทาแผน

ปัจจัย าเข้า
-แผน ปฏิบตั ิการ
-งบประมาณ
-บุคลากร
-ทรัพยากรอื่

ระบบงบประมาณ

ระบบสังคม/ท้องถิ่

กระบว การ
-การใช้ทรัพยากร
-การดาเ ิ การตามแผน
-การบริ หารแผน

ระบบติดตาม(Monitoring)
-Input Monitoring
- Performance Monitoring

ระบบการเมือง

นลนลิต
-ความสาเร็ จของการ
ดาเ ิ งา ตามแผน ใ เชิง
รู ปธรรม

ระบบวัฒ ธรรม

นลลัพธ์
-ความสาเร็ จของการ
ดาเ ิ งา ตามแผน เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับวัตถุประสงค์/
เป้ าหมาย

ระบบประเมิ นล(Evaluation
-ความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์/เป้ าหมายของแผน
-การเปลี่ย แผปลงของท้องถิ่ ใ ภาพรวม

จากกรอบแนวคิดการวางระบบการติดตามและประเมินผลที่แสดงจุดเริ่มต้นของระบบการ
ติดตามว่าเริ่มจากการได้รับทรัพยากรไปเพื่อดาเนินงาน โดยจะมุ่งเน้นการติดตามการใช้ทรัพยากรเมื่อเทียบกับ
เวลา(input monitoring) การวางระบบติดตามในที่นี้จึงเป็นการสร้างระบบเพื่อที่จะนาไปสู่การปรับปรุงแก้ไข
ในเชิงการบริหารแผน เพื่อให้งานดาเนินต่อไปจนตามเวลาและยังจะมีระบบประเมินผลมาประเมินว่าเมื่อผลที่
เกิดขึ้น ทั้งในส่ วนของผลผลิต(output) และผลลัพธ์(outcome)ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายหรือเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์กาหนดไว้ล่ วงหน้าเพียงใด อย่างไรก็ดี ระบบติดตามและประเมินผลจะได้รับผลกระทบจากการ
จัดทาแผนปฏิบัติการนั้น คือ ถ้าได้แผนปฏิบัติการที่สอดคล้อง และเอื้อต่อการติดตามและประเมินผล ก็จะทา
ให้ระบบติดตามและประเมินผลทาหน้าที่ของระบบไปได้ หากแต่แผนไม่เอื้อต่อการติดตาม เช่น ขาดความ
ชัดเจน หรือมีการปรับกิจกรรมโดยไม่ได้ยึดแผนปฏิบัติการ ฯลฯ ก็อาจทาให้ระบบติดตามและประเมินผลโดยรม
ดังกล่าวมีปัญหาได้
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ระเบียบ วิธีในการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ได้กาหนดอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ ดังนี้
1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติตามที่เห็นสมควร
การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และแผนสามปี
จุดมุ่งหมายสาคัญของการประเมินผลแผนพัฒนาสามปีนั้นคือ การประเมินว่ามีการนา
แผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และผลเป็นอย่างใดเพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของ
แผนพัฒนาสามปีได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้สมมติฐานในการจัดทาแผนพัฒนา
สามปีฉบับต่อไปได้ ดังนี้ การที่จะประเมินผลแผนพัฒนาสามปีในภาพรวมได้ จาเป็นต้องประเมินผลการ
ปฏิบัติในแต่ละแนวทางการพัฒนาก่อน เพื่อนาไปสู่การวัดความสาเร็จของแต่ละโครงการซึ่งจะแสดงให้เห็น
ได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด บรรลุ วัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์
หรือไม่ ดังนั้นในขั้นต้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปีให้ได้ข้อมูลที่
เป็นจริง อันจะนามาสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น
การติดตาม (Monitoring)
การติดตามนั้นจะทาให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ หรือ
แผนสามปีในระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant Chart
ที่จะทาให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสามปีมีก าร
ดาเนิ น การในช่ว งใด ตรงก าหนดระยะเวลาที่ กาหนดไว้ห รือไม่ แผนการดาเนิ นงานประจ าปี ก็จะเป็ น
เครื่องมือสาคัญในการติดตามผลการดาเนินการดังได้กล่าวมาแล้ว
การประเมินผล (Evaluation)
การประเมินผลแผนพัฒนาสามปี จาเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และ
ตัวชี้วัด (Indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและ
เป็นที่ยอมรับ
ดังนั้น จึงกาหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตัวแบบเดียวกับการติดตาม
ประเมินผลในแผนพัฒนาสามปี ตามรายละเอียด ดังนี้
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1. ให้ ใช้ คู่มือ การติ ดตามและประเมิ นผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่ ก ารปฏิ บัติ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล คือ
- แบบช่วยกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง
- แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
- แบบประเมิน ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นใน
ภาพรวม
2. ให้ มีการติดตาม และประเมินผลเป็นรายโครงการและงบประมาณที่นาแผนพัฒ นา
สามปีไปเป็นกรอบจัดทางบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2560
3. ให้สรุปผลเป็นจานวนโครงการและร้อยละในการนาแผนชุ มชนมาบรรจุในแผนพัฒนา
สามปี
4. ให้สรุปผลเป็นจานวนโครงการและร้อยละในการนาแผนพัฒนาสามปี แล้วนามาจัดทา
เป็นงบประมาณ (เฉพาะในช่วงปี 2560)
5. การรายงานอื่นตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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ผ.03
บัญชีสรุปโครงกำรกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 -2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบำลตำบลทองผำภูมิ อำเภอทองผำภูมิ จังหวัดกำญจนบุรี
ยุทธศำสตร์
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
4.1 ส่งเสริมและอนุรักษ์ฟื้นฟู ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของทุกภาคส่วน
4.2 พัฒนาศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกลู และระบบจัดการ
น้าเสีย
รวม
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
แนวทางการพัฒนา
6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการจัดท้าแผน
พัฒนาการบริหารงาน และรับรู้ขอ้ มูลข่าวสาร
6.2 พัฒนาศักยภาพการปฏิบตั งิ านของบุคลากรและเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
6.3 พัฒนาสถานที่ปฏิบตั งิ าน สถานศึกษา จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้
และระบบสารสนเทศให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
รวม
รวมทั้งสิ้น
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จำนวน
โครงกำร

-

ปี 2560
งบประมำณ
(บำท)

จำนวน
โครงกำร

-

-

ปี 2561
งบประมำณ
(บำท)

จำนวน
โครงกำร

-

ปี 2562
งบประมำณ
(บำท)

จำนวน
โครงกำร

-

-

-

รวม 3 ปี
งบประมำณ
(บำท)

-

1

5,000,000

1

5,000,000

-

-

2

10,000,000

1

5,000,000

1

5,000,000

-

-

2

10,000,000

-

-

-

-

-

-

1

50,000

-

-

-

-

1

50,000

2

13,500,000

-

-

-

-

2

13,500,000

3
4

13,550,000
18,550,000

1

-

-

3

13,550,000
23,550,000

5,000,000

-

-

-

-

5

