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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
 

ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 

   แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้น
ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการ
ทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี ซึ่งจะน าไปสู่กระบวนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ดังนั้น 
แผนพัฒนาสามป ีจึงมีลักษณะ  ดังนี้   
     1.  เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การปฏิบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง  และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง ๆ  จะมี
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรที่จะต้องน ามาด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์  เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาและวิสัยทัศน์ในที่สุด  
    2.  เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้แผนพัฒนา
สามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม รวมทั้งวางแนวทาง
เพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามป ี
   3.  เป็นแผนพัฒนาแบบหมุนเวียนเนื่องจากแผนพัฒนาสามปีมีลักษณะเป็นแผนที่มีความต่อเนื่อง  
เป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี  โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 
 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
การจัดท าแผนพัฒนาสามปี โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 

    1.  เพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของ 
ประชาชนและสัมฤทธิ์ผลต่อภารกิจของรัฐ โดยมีแผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือ เป็นกรอบในการก าหนด
ทิศทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยน าโครงการ / กิจกรรม จากแผนพัฒนาสามปี ไปจัดท า
งบประมาณเพ่ือให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
    2.  เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
และการจัดท างบประมาณประจ าปี 
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      3.  เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 

    4.  เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสาร 
งบประมาณประจ าปีและน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 
 

ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
   หลังจากที่ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์แล้ว              
ก็ถึงขั้นตอนในการแปลงสู่การปฏิบัติโดยการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ซึ่งได้ก าหนดขั้นตอนการจัดท าเป็น
แนวทางในการไปด าเนินการ  5  ขั้นตอน  ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่  1  การเตรียมการจัดท าแผน 
  1.  หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนา ศึกษารายละเอียดระเบียบ หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
  2.  เสนอโครงการจัดท าและทบทวนแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) ผ่านตามล าดับ
ชั้นบังคับบัญชาเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ 

   3. หน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่ คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหน่วยงานภายในและประชาคม 
   ขั้นตอนที่  2  การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
      1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมร่วมกับประชาคมท้องถิ่นและส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันเสนอปัญหา และความต้องการของชุมชน พร้อมนี้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดท า
แผนพัฒนาแจ้งยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองในเขตจังหวัดและ
ขอบเขตประเภทโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบเพ่ือจะได้
วางแผนพัฒนาให้สอดคล้องกัน 
      2.  ก าหนดประเด็นหลักการพัฒนา จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม  เพื่อที่จะ 
บรรจุลงในแผนพัฒนาสามปีได้อย่างเหมาะสม 
      3.  ด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่อการจัดท าแผนพัฒนาสามปีทั้งข้อมูล
ภายในองค์กรและข้อมูลภายนอกเพ่ือสามารถน ามาวิเคราะห์ SWOT (การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรค) ได ้
   ขั้นตอนที่  3  การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 
    คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา 
ปัญหาความต้องการ และข้อมูลการพัฒนาที่เกี่ยวข้องเพ่ือวิเคราะห์ น ามาจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี  โดย
พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมจากความจ าเป็นเร่งด่วน ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารของ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นความเชื่อมโยงของกิจกรรม และระยะเวลาที่จะด าเนินการ พิจารณาถึงความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ  สถานะทางการคลัง โดยมีเค้าโครงประกอบด้วย  6  ส่วน  ดังนี้ 

 ส่วนที่  1  บทน า 
 ส่วนที่  2  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ส่วนที่  3  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
 ส่วนที่  4  ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
 ส่วนที่  5  บัญชีโครงการ/กิจกรรม พัฒนา 

  ส่วนที่  6  การติดตามและประเมินผลการท าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ 
   ขั้นตอนที่  4   การพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
    คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี เพ่ือตรวจสอบความเรียบร้อย
ก่อนเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
   ขั้นตอนที่  5   การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
      1.  ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  
  2.  เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีแล้ว ให้น าไปปฏิบัติรวมทั้ง
แจ้งสภาท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประกาศให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกันภายใน 15 วัน นับแต่วัน
ประกาศใช้และปิดประกาศไม่น้อยกว่า  30  วัน 
  

   ปฏิทินการจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2557-2559) 
    1.  จัดประชุมประชาคมหรือสนับสนุนชุมชนในการจัดประชาคมเพ่ือจัดท าหรือทบทวนแผน
ชุมชน ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 
  2.  ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
ภายในเดือนกุมภาพันธ์  2556 

3.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น และก าหนดประเด็นการ 
พัฒนาภายในเดือนภายในเดือนกุมภาพันธ์  2556 
    4.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคัดเลือกโครงการที่ประสงค์จะด าเนินการร่วมกับ อปท.อ่ืน
หรือขอรับการสนับสนุนจาก อปท.อ่ืน เสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ ภ ายใน
เดือนเมษายน  2556 
    5.  คณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอ าเภอ พิจารณาบูรณาการโครงการที่ประสงค์จะ 
ด าเนินการร่วมกับ อปท.อื่น หรือขอรับการสนับสนุนจาก อปท.อื่น เสนอต่อคณะกรรมการประสานแผนฯ 
ระดบัจังหวัด ภายในเดือนเมษายน  2556 
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    6.  คณะกรรมประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด พิจารณาบูรณาการโครงการที่ 
ประสงค์จะด าเนินการร่วมกับ อปท.อ่ืน หรือขอรับการสนับสนุนจาก อปท.อ่ืน เพ่ือจัดท า/ทบทวนกรอบการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.เดิม) พร้อมแจ้งคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาระดับอ าเภอ ภายในเดือนเมษายน  2556 
  7.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีภายในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน  2556 
    8.   ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปี และประกาศใช้แผนพัฒนา           
สามปีภายในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน  2556   
 

ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
   การจัดท าแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เทศบาลได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้ง ในเชิงสนับสนุน และ
เป็นอุปสรรคต่อกนั  เพ่ือให้เทศบาลน ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหาร
ของเทศบาลอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด ซึ่งประกอบไปด้วย     
     1.  เงิน  ทั้งเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และแหล่งงบประมาณ
ภายนอก รวมทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย 
    2.  คน  ซึ่งหมายความรวมตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกระดับ ซึ่งจะมีความแตกต่าง หลากหลายทั้งด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องน าศักยภาพของก าลังคนเหล่านั้นมาใช้ รวมทั้งต้องพัฒนาก าลังคนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน ถ้า
พิจารณาในความหมายอย่างกว้างและอาจหมายความรวมถึงประชาชนในท้องถิ่นซึ่งจะมีส่วนในการพัฒนา
ท้องถิ่นด้วย 
    3.  วัสดุ  อุปกรณ์  หมายถึงเครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถน ามาใช้
ในการบริหารจัดการให้เกิดการพัฒนาสูงสุด มีความทันสมัย และใช้อย่างเต็มศักยภาพ 
           4.  การบริหารจัดการ  เป็นสิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการข้างต้นให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีสภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้องศึกษา
และน าไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
 


