
ส่วนที�  1 

บทนํา 

1.1  ลกัษณะของแผนพฒันาสามปี 

 แผนพฒันาสามปี  เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพฒันาไปสู่การปฏิบติั  โดยมีหลกัคิดที$ว่า
ภายใตยุ้ทธศาสตร์การพฒันาหนึ$ ง ๆ จะมีแนวทางการพฒันาไดม้ากกวา่หนึ$ งแนวทาง  และภายใตแ้นวทางการ
พฒันาหนึ$ง  จะมีโครงการ/กิจกรรมไดม้ากกวา่หนึ$งโครงการ/กิจกรรมที$จะตอ้งนาํมาดาํเนินการเพื$อให้บรรลุตาม
วตัถุประสงค์และเป้าหมายที$ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพฒันา ซึ$ งจะมีผลต่อวตัถุประสงค์  เป้าหมาย  
จุดมุ่งหมายการพฒันาอยา่งย ั$งยนื และวสิัยทศัน์ในที$สุด 
 นอกจากนั3น แผนพฒันาสามปี  เป็นแผนที$มีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบังบประมาณรายจ่ายประจาํปี  
กล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ$นใช้การวางแผนพฒันาเป็นเครื$องมือในการจดัทาํงบประมาณรายจ่าย 
ประจาํปี  โดยนาํโครงการ/กิจกรรมจากแผนพฒันาสามปี  ในปีที$จะจดัทาํงบประมาณรายจ่ายประจาํปีไปจดัทาํ
งบประมาณ  เพื$อให้กระบวนการจดัทาํงบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ  และผ่านกระบวนการการมี         
ส่วนร่วมของประชาชน 
 “  แผนพฒันาสามปี ”  หมายถึง  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ$นที$
สอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์การพฒันา  อนัมีลกัษณะเป็นการกาํหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพฒันาที$
จดัทาํขึ3นสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ$ งมีความต่อเนื$องและเป็นแผนกา้วหนา้ครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดย     
มีการทบทวนเพื$อปรับปรุงเป็นประจาํทุกปี 
 ดงันั3น  โครงการที$บรรจุอยู่ในแผนพฒันาสามปี  โดยเฉพาะในแผนประจาํปีปีที$หนึ$ งของห้วง
ระยะเวลาสามปีนั3นควรมีสภาพความพร้อมอยา่งนอ้ย  2  ประการ   คือ 
 1.  มีความแน่นอนของกิจกรรมที$จะดาํเนินการ  โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปไดข้อง
โครงการ / กิจกรรม  รวมทั3งผลประโยชน์สาธารณะที$จะไดรั้บจากโครงการ/กิจกรรม 
 2.     กิจกรรมที$อยูใ่นแผนประจาํปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี  ควรมีความพร้อมในเรื$องรูปแบบ  
และรายละเอียดทางเทคนิค  เพื$อใหส้ามารถกาํหนดรายการในแผนพฒันาที$จะนาํไปใชจ้ดัทาํงบประมาณรายจ่าย
ประจาํปีไดต่้อไป 
 แผนพฒันาสามปี  มีลกัษณะกว้าง  ๆ  ดังต่อไปนี" 

1. เป็นเอกสารที$แสดงความสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์การพฒันา 
2. เป็นเอกสารที$แสดงแนวทางการพฒันาและวตัถุประสงคข์องแนวทางการพฒันาที$ชดัเจน  และ 

ลกัษณะเฉพาะเจาะจงที$ดาํเนินการ 
3. เป็นเอกสารที$แสดง  โครงการ/กิจกรรม  การพฒันาที$จะดาํเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี 
4. เป็นเอกสารที$จะแสดงความเชื$อมโยงระหวา่ง  แผนยทุธศาสตร์การพฒันา  กบังบประมาณ 

รายจ่ายประจาํปี 
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1.2  วตัถุประสงค์ของการจัดทาํแผนพฒันาสามปี 

 การจดัทาํแผนพฒันาสามปี  มีวตัถุประสงค ์ดงันี3  
  1)  เพื$อให้เทศบาลตาํบลหาดเสี3 ยวมีแผนพฒันาสามปี  สาํหรับนาํไปปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบั
แผนยทุธศาสตร์พฒันาที$วางเอาไว ้
  2)   เพื$อแสดงความสัมพนัธ์  เชื$อมโยง  และสอดคลอ้งกนัระหวา่งแผนยทุธศาสตร์การพฒันา  
และการจดัทาํงบประมาณประจาํปี 
  3)  เพื$อแสดงแนวทางการพฒันาในช่วงสามปี  ที$มีความสอดคลอ้งและสามารถสนองตอบต่อ
ยทุธศาสตร์การพฒันาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  4)    เป็นการจดัเตรียมโครงการพฒันาต่าง ๆให้อยู่ในลกัษณะที$พร้อมจะบรรจุในเอกสาร      
งบประมาณประจาํปี  และนาํไปปฏิบติัไดท้นัทีเมื$อไดรั้บงบประมาณ 
 
1.3  ขั"นตอนในการจัดทาํแผนพฒันาสามปี 

 จากยทุธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันาในแผนยทุธศาสตร์  ถึงขั3นตอนในการแปลงไปสู่       
การปฏิบติัโดยการจดัทาํแผนพฒันาสามปี  ซึ$ งไดมี้ขั3นตอนการดาํเนินการ  7  ขั3นตอน  ดงันี3  
 ขั"นตอนที� 1  การเตรียมการจัดทาํแผน 
 1.  หน่วยงานที$รับผิดชอบการจดัทาํแผนพฒันาเขา้พบผูบ้ริหารทอ้งถิ$น  เพื$อชี3 แจงวตัถุประสงค์
ความสําคญัและความจาํเป็นในการจดัทาํแผนพฒันาสามปี  เพื$อให้ผูบ้ริหารทราบภารกิจที$จะตอ้งดาํเนินการ
ต่อไป  และดาํเนินการเสนอโครงการจดัทาํแผนพฒันาสามปี  ห้วงปี  พ.ศ.  2557  ถึง  พ.ศ.  2559   ผา่นปลดั
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ$น  ให้ผูบ้ริหารอนุมติั  โครงการดงักล่าวจะเป็นการกาํหนดทรัพยากรในการจดัทาํ
แผนพฒันาสามปี  และกาํหนดปฏิทินการทาํงานไวอ้ยา่งชดัเจน   

2. หน่วยงานที$รับผดิชอบ  แจง้โครงการที$ไดรั้บอนุมติัใหผู้เ้กี$ยวขอ้งทราบ  ไดแ้ก่ คณะกรรมการ 
พฒันาท้องถิ$น คณะกรรมการสนับสนุนการจดัทาํแผนพฒันาท้องถิ$น   หน่วยงานภายในองค์กรปกครอง       
ส่วนทอ้งถิ$น  และประชาคม 
 ขั"นตอนที� 2  การคัดเลอืกยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันา 

1. ในขั3นตอนนี3    คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทาํแผนพฒันา   จะสรุปยทุธศาสตร์การพฒันา 
และแนวทางการพฒันาจากแผนยทุธศาสตร์การพฒันา  พร้อมทั3งขอ้มูลที$เกี$ยวขอ้ง     ปัญหาความตอ้งการของ 
ทอ้งถิ$น  รวมทั3ง ยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ$นในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตร์
การพฒันาของจงัหวดัการพฒันาของจงัหวดั / อาํเภอ  และนโยบายของผูบ้ริหารท้องถิ$น  เพื$อนําเสนอต่อ
คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ$น 
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2. คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ$น  จดัการประชุมร่วมระหวา่งคณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ$น 
ประชาคมทอ้งถิ$น   และส่วนราชการที$เกี$ยวขอ้ง  เพื$อร่วมกนัพิจารณา  โดยในการจดัทาํแผนพฒันาสามปีในครั3 ง
แรก  ใหเ้วทีการประชาคมร่วมกนัดงักล่าว  คดัเลือกยทุธศาสตร์การพฒันา  แนวทางการพฒันาที$สมควรนาํมาใช้
เป็นแนวทางการจดัทาํแผนพฒันาสามปี  เพื$อเป็นกรอบในการพิจารณาจดัทาํโครงการ / กิจกรรม ในแผนพฒันา
สามปีต่อไป 
 แต่สําหรับการจดัทาํแผนพฒันาสามปีครั3 งต่อไป (เมื$อครบรอบหนึ$ งปี)  ให้เวทีการประชุมร่วม
พิจารณาทบทวนว่า  จากยุทธศาสตร์  แนวทางการพฒันาที$ไดค้ดัเลือก  และโครงการ / กิจกรรม  ที$กาํหนดไว ้       
ยงัมีความเหมาะสมหรือไม่  ซึ$ งในขั3นตอนนี3 ในการจัดทาํแผนพัฒนาสามปีต่อไป  จะสามารถคัดเลือก
ยทุธศาสตร์การพฒันาแนวทางการพฒันา ที$จะนาํมาใชเ้ป็นกรอบการจดัทาํแผนพฒันาสามปีก็ได ้รวมทั3งกาํหนด  
โครงการ / กิจกรรม   ที$จะเพิ$มเติมหรือตดัทอนลงได ้
 3.  เมื$อไดแ้นวทางการพฒันาแลว้  เวทีการประชุมร่วมพิจารณาวา่  มีโครงการ / กิจกรรม  อะไรบา้ง
ที$ตอ้งดาํเนินการเพื$อใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของแนวทางการพฒันาที$คดัเลือกมาใชเ้ป็นกรอบในการ
พฒันา 
 4. โครงการ / กิจกรรม  ที$พิจารณากาํหนดอาจมีเป็นจาํนวนมาก  ดงันั3น  ในขั3นตอนนี3จะตอ้งมีการ
ดาํเนินการ  ดงันี3  
  (1)  พิจารณาความเกี$ยวเนื$องกนัระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการพฒันา  เช่น             
ในการ   “  ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการพฒันาเศรษฐกิจฐานราก ”    ไดก้าํหนดแนวทางการพฒันา  “ สินคา้
หนึ$งตาํบลหนึ$งผลิตภณัฑ์ ”    โดยเวทีการประชุมไดก้าํหนด  “  โครงการพฒันาดา้นการตลาดฯ ”  ซึ$ งอาจจะมี
ความสัมพนัธ์กบั “ ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการท่องเที$ยว ”     ซึ$ งไดก้าํหนด  “ แนวทางการพฒันาสถานที$
ท่องเที$ยวเชิงอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมประเพณี ”   โดยกาํหนด “ โครงการปรับปรุงและอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม
ประเพณีเก่าแก่ของชาวไทยพวน  ”    และ  “ โครงการอนุรักษว์ิถีชีวิตชาวไทยพวน ”  หากพิจารณาแลว้  จะเห็น
ไดว้า่   โครงการที$มาจากยุทธศาสตร์การพฒันาคนละยุทธศาสตร์กนัแต่มีความเชื$อมโยงกนั  และสนบัสนุนกนั
ไดใ้นเชิงการเสริมสร้างรายไดใ้หแ้ก่ประชาชน  โดยการนาํผลิตภณัฑ์มาขายให้นกัท่องเที$ยว   ซึ$ งหากกาํหนดใน
แผนพฒันาสามปีแลว้  จะตอ้งกาํหนดหว้งเวลาการดาํเนินงานที$สอดรับกนั 

(2) ใหพ้ิจารณานาํโครงการ / กิจกรรม จากแผนชุมชนที$เกินขีดความสามารถในการดาํเนิน 
การของชุมชน  ที$สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์การพฒันา  ในแผนยุทธศาสตร์การพฒันามาประกอบการจดัทาํ          
แผนพฒันาสามปี 
 
 
 
 
 



 4 

(3) มีการจดัลาํดบัความสาํคญัของโครงการ /  กิจกรรม    เพื$อที$จะบรรจุลงในแผนพฒันา 
สามปีได้อย่างเหมาะสม และนอกจากนั3นยงัเป็นการจดัลาํดับโครงการไวเ้พื$อทาํแผนพฒันาสามปี ในช่วง        
ถดัไปดว้ยเนื$องจาก  ในการดาํเนินการเพื$อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องยทุธศาสตร์การพฒันา อาจจะตอ้งใชเ้วลา 
ต่อเนื$องนานกว่าสามปี  ดังนั3 น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ$นจึงจําเป็นต้องพิจารณาแนวทางการจัดทํา       
โครงการ / กิจกรรม  ที$ต่อเนื$องไปในระยะยาวดว้ย  ซึ$ งอาจจะยงัไม่สามารถระบุไวใ้นช่วงสามปีของการจดัทาํ
แผนพฒันาสามปีได ้
  (4)  เนื$องจากกิจกรรมที$จะตอ้งดาํเนินการมีความหลากหลาย  ดงันั3น  ในขั3นของการพิจารณา
กาํหนดกิจกรรม  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ$นจะตอ้งคาํนึงถึงสิ$งต่าง  ๆ  ดงัต่อไปนี3  

- งบประมาณรายรับ  รายจ่ายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ$น 
- ทรัพยากรการบริหารอื$น ๆ ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ$น 
- ภาคีการพฒันาที$สามารถเขา้ร่วมดาํเนินการ  หรือมีภารกิจรับผดิชอบการดาํเนินการใน 

เรื$องนั3น  ๆ  เมื$อพิจารณาด้านต่าง  ๆ  ดงักล่าวแล้ว  จะตอ้งแยกประเภทของโครงการออกเป็นอย่างน้อยสาม
ประเภท  คือ  1.   โครงการที$องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ$นดาํเนินการเอง   กล่าวคือ  มีขีดความสามารถทั3ง
ทางดา้นกาํลงัเงิน   กาํลงัคน  วสัดุอุปกรณ์  และความรู้ทางดา้นการบริหารจดัการที$จะดาํเนินการไดเ้อง 
  2.  โครงการที$องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ$นอุดหนุนให้หน่วยงานอื$นดาํเนินการ   เพื$อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  เนื$องจากเป็นงานที$อยู่ในอาํนาจหน้าที$  แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ$น                  
ไม่ประสงค์จะดาํเนินการ  จึงมอบให้หน่วยงานอื$นดาํเนินการแทน  โดยการตั3งงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้
ตามระเบียบวธีิการของทางราชการ  
  3. โครงการที$ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื$น ทั3 งราชการบริหารส่วนกลาง ส่วน       
ภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอื$น  และภาคเอกชน  อนัเนื$องมาจาก  เป็นโครงการขนาดใหญ่   หรือเป็น 
โครงการที$หน่วยงานดงักล่าวเป็นหน่วยปฏิบติัและมีหน้าที$จดับริการสาธารณะดงักล่าวอยู่แลว้  ทั3งนี3   รวมถึง
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ซึ$ งมีกรอบในการพิจารณาจดัสรรเงินอุดหนุนอยูแ่ลว้ โดยองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ$นที$จะเสนอขอรับการสนบัสนุน  ตอ้งอยูใ่นเงื$อนไขของการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
 ขั"นตอนที�  3  การเกบ็รวบรวมข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิ$น ดาํเนินการสาํรวจและเก็บรวบรวมขอ้มูลที$ 
จาํเป็นต่อการจดัทาํแผนพฒันาสามปี  ซึ$ งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพื3นฐานทั$วไปแล้ว  ยงัจะต้อง
วิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันาที$เลือก  ตอ้งการขอ้มูลประเภทใดเป็นพิเศษ  ตอ้งการ       
ขอ้มูลของห้วงเวลาใด  และจะเก็บขอ้มูลจากแหล่งใด   เพื$อเป็นขอ้มูลที$จะนาํมาวิเคราะห์  แนวทางการพฒันา  
โครงการ/กิจกรรม  ไดอ้ย่างถูกตอ้ง  โดยในการเก็บ  รวบรวมขอ้มูลจะตอ้งเก็บขอ้มูล  ทั3งขอ้มูลภายในองค์กร
และขอ้มูลภายนอก เพื$อสามารถนาํมาวเิคราะห์ SWOT (การวเิคราะห์จุดอ่อน จุดแขง็ โอกาส  และอุปสรรค)  ได ้
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2. การวเิคราะห์ข้อมูล 

ประกอบด้วย  4   กจิกรรมหลกั  คือ 

1. การประเมินผลการพฒันาที$ผา่นมา 
2. การคดัเลือกยทุธศาสตร์การพฒันา 
3. การจดัลาํดบัความสาํคญัของแนวทางการพฒันา 
4. การตดัสินใจเลือกแนวทางการพฒันาในหว้งสามปี 

โดยมีรายละเอียดในแต่ละกจิกรรม  ดังนี" 

1. การประเมินผลการพฒันาที�ผ่านมา 
คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิ$น  สรุปผลการพฒันาที$ผา่นมาและ 

นาํเสนอที$ประชุมซึ$ งประกอบดว้ยคณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ$น  ประชาคมทอ้งถิ$น  และหน่วยงานที$เกี$ยวขอ้ง 
เพื$อประเมินผลการพฒันาทอ้งถิ$นในรอบปีที$ผา่นมาโดยประเมินทั3งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ   

2. การคัดเลอืกยุทธศาสตร์การพฒันา 
หลงัจากการประเมินผลการพฒันาในรอบปีที$ผา่นมาแลว้  ใหที้$ประชุมตามขอ้   1  ร่วมกนั  

คดัเลือกยุทธศาสตร์การพฒันาในแผนยุทธศาสตร์การพฒันา  รวมทั3งสอดคลอ้งกบัปัญหาความตอ้งการของ
ประชาคม/ชุมชน ในห้วงระยะเวลาสามปี (ในกรณีดงักล่าวอาจคดัเลือกทุกยุทธศาสตร์การพฒันามาเป็นกรอบ
ในการจดัทาํแผนพฒันาสามปีก็ได)้ 
  ในกรณีที$เห็นวา่  มียทุธศาสตร์การพฒันาใดที$ยงัมิไดก้าํหนดไวใ้นแผนยทุธศาสตร์         
การพฒันา แต่มีความจําเป็นเร่งด่วนที$จะต้องกําหนดขึ3 นใหม่ แต่ทั3 งนี3   ต้องแสดงให้เห็นถึงเหตุผลและ            
วตัถุประสงค์ที$มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการพฒันาที$ย ั$งยืน  และวิสัยทัศน์การพฒันาท้องถิ$น           
(และนาํไปปรับแผนยทุธศาสตร์การพฒันาต่อไป) 

3. การจัดลาํดับความสําคัญของแนวทางการพฒันา 

ภายใตย้ทุธศาสตร์  จะมีแนวทางการพฒันาที$หลากหลาย ซึ$ งลว้นแลว้แต่มีความจาํเป็นในการ 
ดาํเนินการเพื$อบรรลุวตัถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพฒันาทั3งสิ3น แต่มีความสําคญัความจาํเป็นเร่งด่วนมาก
น้อยแตกต่างกนั ที$ประชุมตามข้อ 1 จะตอ้งร่วมกนัจดัเรียงลาํดบัความสําคญัของแนวทางการพฒันา การ
จดัลาํดบัความสาํคญัดงักล่าว    ไม่ไดห้มายความวา่ แนวทางการพฒันาที$ถูกจดัลาํดบัความสาํคญัอยูใ่นลาํดบั 
หลงั  ๆ  จะไม่ตอ้งนาํมาปฏิบติั  เพราะการที$จะกาํหนดแนวทางการพฒันาทุกแนวทาง  ไดรั้บการพิจารณาแลว้วา่
ตอ้งดาํเนินการ  แต่ในห้วงระยะเวลาสามปีของแผนพฒันาสามปีนั3น  อาจมีแนวทางที$จาํเป็นตอ้งนาํมาเนน้การ
ปฏิบติั 
  วิธีการจดัลาํดบัความสําคญั   มีหลายวิธี  ตั3งแต่วิธีง่าย  ๆ  คือ  ประชุมตกลงกนั  หรืออาจใช้
วิธีการลงคะแนนคัดเลือกโดยใช้บัตรลงคะแนน  เพื$อนํามารวบรวมคะแนนจัดลําดับ  วิธีการจัดลําดับ
ความสําคญัที$เป็นวิทยาศาสตร์อาจใชว้ิธี Rating  Scale  หรือวิธี  Strategic  Graph  หรือวิธีอื$น  ๆ  ซึ$ งองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ$น  แต่ละแห่งสามารถเลือกวธีิการปฏิบติัไดต้ามความเหมาะสม 
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4. การตัดสินใจเลอืกแนวทางการพฒันาในห้วงสามปี 

หลงัจากจดัลาํดบัแนวทางการพฒันาแลว้     ที$ประชุมจะตดัสินใจวา่จะนาํแนวทางการพฒันา 
เหล่านั3นมาดาํเนินการ  แต่ในการตดัสินใจเลือกนั3น  ควรจะได้วิเคราะห์ถึงความจาํเป็นไปได้ในทางปฏิบติั  
เพราะในการจดัลาํดบัความสําคญัอาจใช้การตดัสินใจของแต่ละบุคคลเป็นหลกั  ดงันั3น  เพื$อการทบทวนและ
ยนืยนัการจดัลาํดบัวา่มีความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัจริงหรือไม่  จึงควรนาํแนวทางการพฒันามาทาํการวิเคราะห์
จุดแขง็  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค  (SWOT  Analysis)   อีกครั3 ง 
 ขั"นตอนที�  4  การกาํหนดวตัถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 

 1.    หลังจากได้แนวทางการพฒันาในช่วงสามปีแล้ว  ให้ที$ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือก           
วตัถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพฒันา  มาจดัทาํเป็นวตัถุประสงค์ของแนวทางการพฒันา  โดยพิจารณา        
คดัเลือกวตัถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพฒันาจากแผนยุทธศาสตร์การพฒันา  ที$สอดคลอ้งกบัแนวทางการ
พฒันาในช่วงสามปี  โดยนาํวตัถุประสงคด์งักล่าวมาจดัทาํเป็นวตัถุประสงคข์องแนวทางการพฒันาในช่วงสามปี 
 บางครั3 งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ$น อาจกาํหนดวตัถุประสงค์ของแนวทางการพฒันา  ตั3 งแต่
ขั3นตอนการจดัทาํแผนยุทธศาสตร์การพฒันาท้องถิ$นแล้ว     แต่อาจนาํมาปรับให้ชัดเจนและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ในช่วงสามปี 
 2.  ในขั3นตอนนี3   ที$ประชุมจะร่วมกนัพิจารณากาํหนด  โครงการ/กิจกรรม  การพฒันาที$จะตอ้ง
ดาํเนินการตามแนวทางที$คดัเลือก  และโดยที$กิจกรรมที$ดาํเนินการยอ่ยมีความหลากหลาย  ซึ$ งที$ประชุมจะตอ้ง
พิจารณาในประเด็นดงัต่อไปนี3ดว้ย  คือ 
  (1)    พิจารณากิจกรรมที$ตอ้งดาํเนินการเพื$อให้บรรลุวตัถุประสงคข์องแนวทางพฒันาที$กาํหนด
อย่างรอบคอบ   เพื$อให้ได้โครงการ / กิจกรรม  ที$ครบถ้วน  ซึ$ งอาจจะมีทั3ง  โครงการ / กิจกรรม  ที$องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ$นดาํเนินการเอง   โครงการ / กิจกรรม  ที$ ร่วมดําเนินการกับหน่วยงานอื$น  หรือ          
โครงการ / กิจกรรมที$หน่วยงานอื$นที$เป็นผูด้าํเนินการ 

(2) พิจารณาจดัลาํดบัความสาํคญัของโครงการ / กิจกรรม  ควรพิจารณาทั3งภายใตแ้นวทาง 
เดียวกนัระหวา่งแนวทางการพฒันา 

(3) พิจารณาถึงความเชื$อมโยงของกิจกรรมทั3งในดา้นกระบวนการการดาํเนินงาน  และใน 
ดา้นของผลการดาํเนินการ  เพื$อบรรจุกิจกรรมลงในปีต่าง ๆ  ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

(4) พิจารณาคดัเลือก  โครงการ / กิจกรรม 
ก. จากความจาํเป็นเร่งด่วน 
ข. ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ$น 
ค. ความเชื$อมโยงของกิจกรรม  และระยะเวลาที$ดาํเนินการ 
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 ขั"นตอนที�  5  การจัดทาํรายละเอยีดโครงการ/กจิกรรมการพฒันา 

  คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิ$นพิจารณาคดัเลือกโครงการที$สอดคลอ้ง
กบัแนวทางการพฒันาในช่วงสามปี  มาจดัทาํรายละเอียดโครงการ  ในดา้นเป้าหมาย  ผลผลิต  ผลลพัธ์   
งบประมาณ  ระยะเวลา  ผูรั้บผดิชอบ  และตวัชี3วดัความสาํเร็จ  โดยเนน้การศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที$จะ
ดาํเนินการในปีแรกของแผนพฒันาสามปี  เพื$อใหส้ามารถนาํไปจดัทาํงบประมาณรายจ่ายประจาํปีไดต่้อไป 
 ขั"นตอนที�  6  การจัดทาํร่างแผนพฒันาสามปี 

  1.  คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิ$น  จดัทาํร่างแผนพฒันาสามปี  โดยมี       
เคา้โครงประกอบดว้ย  6 ส่วน  ดงันี3  
   ส่วนที$  1  บทนาํ 
   ส่วนที$  2  สภาพทั$วไปและขอ้มูลพื3นฐานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ$น 
   ส่วนที$  3  สรุปผลการพฒันาทอ้งถิ$นในปีที$ผา่นมา 
   ส่วนที$  4  ยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาในช่วงสามปี 
   ส่วนที$  5  บญัชีโครงการพฒันา                            
   ส่วนที$  6  การนาํแผนพฒันาสามปีไปสู่การปฏิบติัและการติดตามและประเมินผล 
  2.  คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิ$น  จดัเวทีประชาคม  ซึ$ งประกอบดว้ย
คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ$น  ประชาคมทอ้งถิ$น  และหน่วยงานที$เกี$ยวขอ้ง  เพื$อเสนอร่างแผนพฒันาสามปีและ
รับฟังความคิดเห็น  ขอ้เสนอแนะ  แลว้นาํไปปรับปรุงแผนพฒันาสามปีใหส้มบูรณ์ต่อไป 
  3.  คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิ$น  นาํร่างแผนพฒันาสามปีที$ปรับปรุง
แลว้  เสนอคณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ$นเพื$อพิจารณา 
 ขั"นตอนที�  7  การอนุมัติและประกาศใช้แผนพฒันาสามปี 

1. คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ$น  เสนอร่างแผนพฒันาสามปีที$ผา่นการพิจารณาใหผู้บ้ริหาร 
ทอ้งถิ$น  

2. ผูบ้ริหารทอ้งถิ$นพิจารณาอนุมติัร่างแผนพฒันาสามปี  และประกาศใชแ้ผนพฒันาสามปี 
และนาํไปปฏิบติั รวมทั3งแจง้สภาทอ้งถิ$น คณะกรรมการพฒันาจงัหวดั  คณะกรรมการพฒันาอาํเภอ 
คณะกรรมการประสานแผนระดบัอาํเภอ และหน่วยงานที$เกี$ยวขอ้งรวมทั3งประกาศให้ประชาชน  และหน่วยงาน
ที$เกี$ยวขอ้งไดรั้บทราบโดยทั$วกนั 

3. ผูบ้ริหารทอ้งถิ$นส่งแผนพฒันาสามปีที$ประกาศใชแ้ลว้    ใหค้ณะกรรมการประสานแผน 
ระดบัอาํเภอพิจารณากลั$นกรองแผนสามปี  
  
 
 
 



 8 

1.4  ประโยชน์ของการจัดทาํแผนพฒันาสามปี 

 การจดัทาํแผนพฒันาสามปี  เป็นเครื$องมือที$จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ$น  ได้พิจารณา
อยา่งรอบคอบให้เห็นถึงความเชื$อมโยงระหวา่งแนวทางการดาํเนินงานต่าง ๆ ที$อาจมีความเชื$อมโยงและส่งผล
ทั3งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกนั เพื$อให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ$นนาํมาตดัสินใจกาํหนดแนว
ทางการดาํเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหาร  (4 M) ประกอบดว้ย  เงิน  คน  วสัดุอุปกรณ์ และการบริหาร
จดัการของทอ้งถิ$นอยา่งมีประสิทธิภาพ  เพื$อใหเ้กิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 
 
 

************************************* 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


