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ส่วนที ่1 
บทน า 

 
ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
 
   แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนที่เป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้น
ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการ
ทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี แผนพัฒนาสามปีจึงมีลักษณะ  ดังนี้ 
     1.  เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การปฏิบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง  และภายใต้แนวทาง 
การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะต้อง
น ามาด าเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  จุดมุ่งหมายการพัฒนาและวิสัยทัศน์ในที่สุด  
    2.  เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                      
จะใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี 
   3.  เป็นแผนพัฒนาแบบหมุนเวียนเนื่องจากแผนพัฒนาสามปีมีลักษณะเป็นแผนที่มีความต่อเนื่อง  
เป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี  โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ า ทุกปี 
 
วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

การจัดท าแผนพัฒนาสามปี โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 
     1.  เพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนและสัมฤทธิ์ผลต่อภารกิจของรัฐ โดยมีแผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือ เป็นกรอบในการก าหนด
ทิศทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยน าโครงการ / กิจกรรม จากแผนพัฒนาสามปี ไป
จัดท างบประมาณเพ่ือให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 
     2.  เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
และการจัดท างบประมาณประจ าปี 
      3.  เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบ
ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
    4.  เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสาร
งบประมาณประจ าปีและน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 
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ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
   หลังจากที่ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์แล้ว      
ก็ถึงขั้นตอนในการแปลงสู่การปฏิบัติโดยการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ซึ่งได้ก าหนดขั้นตอนการจัดท าเป็น
แนวทางในการไปด าเนินการ  5  ขั้นตอน  ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่  1  การเตรียมการจัดท าแผน 
  1.  หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนา ศึกษารายละเอียดระเบียบ, หนังสือสั่ง
การที่เก่ียวข้องเกี่ยวกับแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  (หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0810.2/ว 0703  ลงวันที่  2  กุมภาพันธ์  
2558)     
  2.  เสนอโครงการจัดท าและทบทวนแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2559 – 2561)                 
ผ่านตามล าดับชั้นบังคับบัญชาเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ 

   3.  หน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  ได้แก่ 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  หน่วยงานภายในและ
ประชาคม 
   ขั้นตอนที่  2  การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
      1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมร่วมกับประชาคมท้องถิ่นและ                     
ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง เพ่ือร่วมกันเสนอปัญหา และความต้องการของชุมชน พร้อมนี้เจ้าหน้าที่              
ที่รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาแจ้งยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
ปกครองในเขตจังหวัดและขอบเขตประเภทโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบเพ่ือจะได้วางแผนพัฒนาให้สอดคล้องกัน 
      2.  ก าหนดประเด็นหลักการพัฒนา จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม  เพื่อที่จะ
บรรจุลงในแผนพัฒนาสามปีได้อย่างเหมาะสม 
      3.  ด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่อการจัดท าแผนพัฒนาสามปีทั้ง
ข้อมูลภายในองค์กรและข้อมูลภายนอกเพ่ือสามารถน ามาวิเคราะห์ SWOT (การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค) ได้ 
   ขั้นตอนที่  3  การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 
    คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา 
ปัญหาความต้องการ และข้อมูลการพัฒนาที่เกี่ยวข้องเพ่ือวิเคราะห์ น ามาจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปีโดย
พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมจากความจ าเป็นเร่งด่วนขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นความเชื่อมโยงของกิจกรรม และระยะเวลาที่จะด าเนินการ พิจารณาถึงความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ  สถานะทางการคลัง โดยมีเค้าโครงประกอบด้วย  6  ส่วน  ดังนี้ 

 ส่วนที่  1  บทน า 
 ส่วนที่  2  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 ส่วนที่  3  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
 ส่วนที่  4  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
 ส่วนที่  5  บัญชีโครงการพัฒนา 

  ส่วนที่  6  การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
   ขั้นตอนที่  4   การพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
    คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี เพ่ือตรวจสอบความเรียบร้อย
ก่อนเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
   ขั้นตอนที่  5   การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
      1.  ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  
  2.  เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีแล้ว ให้น าไปปฏิบัติ
รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประกาศให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกันภายใน  15  
วัน นับแต่วันประกาศใช้และปิดประกาศไม่น้อยกว่า  30  วัน 
  
ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
   การจัดท าแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เทศบาลได้พิจารณาอย่างรอบคอบ              
ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผล               
ทั้งในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน  เพ่ือให้เทศบาลน ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงาน
และใช้ทรัพยากรการบริหารของเทศบาลอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด            
ซึ่งประกอบไปด้วย     
     1.  เงิน  ทั้งเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และแหล่งงบประมาณ
ภายนอก รวมทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย 
    2.  คน  ซึ่งหมายความรวมตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานขององค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ซึ่งจะมีความแตกต่าง หลากหลายทั้งด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องน าศักยภาพของก าลังคนเหล่านั้นมาใช้ รวมทั้งต้องพัฒนาก าลังคนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างาน ถ้าพิจารณาในความหมายอย่างกว้างและอาจหมายความรวมถึงประชาชนใน
ท้องถิ่นซึ่งจะมีส่วนในการพัฒนาท้องถิ่นด้วย 
    3.  วัสดุ  อุปกรณ์  หมายถึงเครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถ
น ามาใช้ในการบริหารจัดการให้เกิดการพัฒนาสูงสุด มีความทันสมัย และใช้อย่างเต็มศักยภาพ 
           4.  การบริหารจัดการ  เป็นสิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการข้างต้นให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีสภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่
ต้องศึกษาและน าไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
 
 


