
ส่วนที่  1 
บทน า 

1.1  ลกัษณะของแผนพฒันาสามปี 

 แผนพฒันาสามปี  เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพฒันาไปสู่การปฏิบติั  โดยมีหลกัคิดท่ีว่า
ภายใตยุ้ทธศาสตร์การพฒันาหน่ึง ๆ จะมีแนวทางการพฒันาไดม้ากกวา่หน่ึงแนวทาง  และภายใตแ้นวทางการ
พฒันาหน่ึง  จะมีโครงการ/กิจกรรมไดม้ากกวา่หน่ึงโครงการ/กิจกรรมท่ีจะตอ้งน ามาด าเนินการเพื่อให้บรรลุตาม
วตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพฒันา ซ่ึงจะมีผลต่อวตัถุประสงค์  เป้าหมาย  
จุดมุ่งหมายการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื และวสิัยทศัน์ในท่ีสุด 
 นอกจากนั้น แผนพฒันาสามปี  เป็นแผนท่ีมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบังบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
กล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใช้การวางแผนพฒันาเป็นเคร่ืองมือในการจดัท างบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี  โดยน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนพฒันาสามปี  ในปีท่ีจะจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีไปจดัท า
งบประมาณ  เพื่อให้กระบวนการจดัท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ  และผ่านกระบวนการการมี         
ส่วนร่วมของประชาชน 
 “  แผนพฒันาสามปี ”  หมายถึง  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ี
สอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์การพฒันา  อนัมีลกัษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพฒันาท่ี
จดัท าข้ึนส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซ่ึงมีความต่อเน่ืองและเป็นแผนกา้วหนา้ครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดย     
มีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 
 ดงันั้น  โครงการท่ีบรรจุอยู่ในแผนพฒันาสามปี  โดยเฉพาะในแผนประจ าปีปีท่ีหน่ึงของห้วง
ระยะเวลาสามปีนั้นควรมีสภาพความพร้อมอยา่งนอ้ย  2  ประการ   คือ 
 1.  มีความแน่นอนของกิจกรรมท่ีจะด าเนินการ  โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปไดข้อง
โครงการ / กิจกรรม  รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะท่ีจะไดรั้บจากโครงการ/กิจกรรม 
 2.     กิจกรรมท่ีอยูใ่นแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี  ควรมีความพร้อมในเร่ืองรูปแบบ  
และรายละเอียดทางเทคนิค  เพื่อใหส้ามารถก าหนดรายการในแผนพฒันาท่ีจะน าไปใชจ้ดัท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีไดต่้อไป 
 แผนพฒันาสามปี  มีลกัษณะกว้าง  ๆ  ดังต่อไปนี้ 

1. เป็นเอกสารท่ีแสดงความสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์การพฒันา 
2. เป็นเอกสารท่ีแสดงแนวทางการพฒันาและวตัถุประสงคข์องแนวทางการพฒันาท่ีชดัเจน  และ 

ลกัษณะเฉพาะเจาะจงท่ีด าเนินการ 
3. เป็นเอกสารท่ีแสดง  โครงการ/กิจกรรม  การพฒันาท่ีจะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี 
4. เป็นเอกสารท่ีจะแสดงความเช่ือมโยงระหวา่ง  แผนยทุธศาสตร์การพฒันา  กบังบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปี 
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1.2  วตัถุประสงค์ของการจัดท าแผนพฒันาสามปี 
 การจดัท าแผนพฒันาสามปี  มีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
  1)  เพื่อให้เทศบาลต าบลหาดเส้ียวมีแผนพฒันาสามปี  ส าหรับน าไปปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบั
แผนยทุธศาสตร์พฒันาท่ีวางเอาไว ้
  2)   เพื่อแสดงความสัมพนัธ์  เช่ือมโยง  และสอดคลอ้งกนัระหวา่งแผนยทุธศาสตร์การพฒันา  
และการจดัท างบประมาณประจ าปี 
  3)  เพื่อแสดงแนวทางการพฒันาในช่วงสามปี  ท่ีมีความสอดคลอ้งและสามารถสนองตอบต่อ
ยทุธศาสตร์การพฒันาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  4)    เป็นการจดัเตรียมโครงการพฒันาต่าง ๆให้อยู่ในลกัษณะท่ีพร้อมจะบรรจุในเอกสาร      
งบประมาณประจ าปี  และน าไปปฏิบติัไดท้นัทีเม่ือไดรั้บงบประมาณ 
 
1.3  ขั้นตอนในการจัดท าแผนพฒันาสามปี 
 จากยทุธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันาในแผนยทุธศาสตร์  ถึงขั้นตอนในการแปลงไปสู่       
การปฏิบติัโดยการจดัท าแผนพฒันาสามปี  ซ่ึงไดมี้ขั้นตอนการด าเนินการ  7  ขั้นตอน  ดงัน้ี 
 ขั้นตอนที ่1  การเตรียมการจัดท าแผน 
 1.  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการจดัท าแผนพฒันาเขา้พบผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  เพื่อช้ีแจงวตัถุประสงค์
ความส าคญัและความจ าเป็นในการจดัท าแผนพฒันาสามปี  เพื่อให้ผูบ้ริหารทราบภารกิจท่ีจะตอ้งด าเนินการ
ต่อไป  และด าเนินการเสนอโครงการจดัท าแผนพฒันาสามปี  ห้วงปี  พ.ศ.  2558  ถึง  พ.ศ.  2560   ผา่นปลดั
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ให้ผูบ้ริหารอนุมติั  โครงการดงักล่าวจะเป็นการก าหนดทรัพยากรในการจดัท า
แผนพฒันาสามปี  และก าหนดปฏิทินการท างานไวอ้ยา่งชดัเจน   

2. หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ  แจง้โครงการท่ีไดรั้บอนุมติัใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบ  ไดแ้ก่ คณะกรรมการ 
พฒันาท้องถ่ิน คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพฒันาท้องถ่ิน   หน่วยงานภายในองค์กรปกครอง       
ส่วนทอ้งถ่ิน  และประชาคม 
 ขั้นตอนที ่2  การคัดเลอืกยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันา 

1. ในขั้นตอนน้ี   คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันา   จะสรุปยทุธศาสตร์การพฒันา 
และแนวทางการพฒันาจากแผนยทุธศาสตร์การพฒันา  พร้อมทั้งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง     ปัญหาความตอ้งการของ 
ทอ้งถ่ิน  รวมทั้ง ยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั  ยุทธศาสตร์
การพฒันาของจงัหวดัการพฒันาของจงัหวดั / อ าเภอ  และนโยบายของผูบ้ริหารท้องถ่ิน  เพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน 
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2. คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน  จดัการประชุมร่วมระหวา่งคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน 
ประชาคมทอ้งถ่ิน   และส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อร่วมกนัพิจารณา  โดยในการจดัท าแผนพฒันาสามปีในคร้ัง
แรก  ใหเ้วทีการประชาคมร่วมกนัดงักล่าว  คดัเลือกยทุธศาสตร์การพฒันา  แนวทางการพฒันาท่ีสมควรน ามาใช้
เป็นแนวทางการจดัท าแผนพฒันาสามปี  เพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาจดัท าโครงการ / กิจกรรม ในแผนพฒันา
สามปีต่อไป 
 แต่ส าหรับการจดัท าแผนพฒันาสามปีคร้ังต่อไป (เม่ือครบรอบหน่ึงปี)  ให้เวทีการประชุมร่วม
พิจารณาทบทวนว่า  จากยุทธศาสตร์  แนวทางการพฒันาท่ีไดค้ดัเลือก  และโครงการ / กิจกรรม  ท่ีก าหนดไว ้       
ยงัมีความเหมาะสมหรือไม่  ซ่ึงในขั้นตอนน้ีในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีต่อไป  จะสามารถคัดเลือก
ยทุธศาสตร์การพฒันาแนวทางการพฒันา ท่ีจะน ามาใชเ้ป็นกรอบการจดัท าแผนพฒันาสามปีก็ได ้รวมทั้งก าหนด  
โครงการ / กิจกรรม   ท่ีจะเพิ่มเติมหรือตดัทอนลงได ้
 3.  เม่ือไดแ้นวทางการพฒันาแลว้  เวทีการประชุมร่วมพิจารณาวา่  มีโครงการ / กิจกรรม  อะไรบา้ง
ท่ีตอ้งด าเนินการเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของแนวทางการพฒันาท่ีคดัเลือกมาใชเ้ป็นกรอบในการ
พฒันา 
 4. โครงการ / กิจกรรม  ท่ีพิจารณาก าหนดอาจมีเป็นจ านวนมาก  ดงันั้น  ในขั้นตอนน้ีจะตอ้งมีการ
ด าเนินการ  ดงัน้ี 
  (1)  พิจารณาความเก่ียวเน่ืองกนัระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการพฒันา  เช่น             
ในการ   “  ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการพฒันาเศรษฐกิจฐานราก ”    ไดก้ าหนดแนวทางการพฒันา  “ สินคา้
หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ ”    โดยเวทีการประชุมไดก้ าหนด  “  โครงการพฒันาดา้นการตลาดฯ ”  ซ่ึงอาจจะมี
ความสัมพนัธ์กบั “ ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการท่องเท่ียว ”     ซ่ึงไดก้ าหนด  “ แนวทางการพฒันาสถานท่ี
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมประเพณี ”   โดยก าหนด “ โครงการปรับปรุงและอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม
ประเพณีเก่าแก่ของชาวไทยพวน  ”    และ  “ โครงการอนุรักษว์ิถีชีวิตชาวไทยพวน ”  หากพิจารณาแลว้  จะเห็น
ไดว้า่   โครงการท่ีมาจากยุทธศาสตร์การพฒันาคนละยุทธศาสตร์กนัแต่มีความเช่ือมโยงกนั  และสนบัสนุนกนั
ไดใ้นเชิงการเสริมสร้างรายไดใ้หแ้ก่ประชาชน  โดยการน าผลิตภณัฑ์มาขายให้นกัท่องเท่ียว   ซ่ึงหากก าหนดใน
แผนพฒันาสามปีแลว้  จะตอ้งก าหนดหว้งเวลาการด าเนินงานท่ีสอดรับกนั 

(2) ใหพ้ิจารณาน าโครงการ / กิจกรรม จากแผนชุมชนท่ีเกินขีดความสามารถในการด าเนิน 
การของชุมชน  ท่ีสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์การพฒันา  ในแผนยุทธศาสตร์การพฒันามาประกอบการจดัท า          
แผนพฒันาสามปี 
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(3) มีการจดัล าดบัความส าคญัของโครงการ /  กิจกรรม    เพื่อท่ีจะบรรจุลงในแผนพฒันา 
สามปีได้อย่างเหมาะสม และนอกจากนั้นยงัเป็นการจดัล าดับโครงการไวเ้พื่อท าแผนพฒันาสามปี ในช่วง        
ถดัไปดว้ยเน่ืองจาก  ในการด าเนินการเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องยทุธศาสตร์การพฒันา อาจจะตอ้งใชเ้วลา 
ต่อเน่ืองนานกว่าสามปี  ดังนั้ น  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงจ าเป็นต้องพิจารณาแนวทางการจัดท า       
โครงการ / กิจกรรม  ท่ีต่อเน่ืองไปในระยะยาวดว้ย  ซ่ึงอาจจะยงัไม่สามารถระบุไวใ้นช่วงสามปีของการจดัท า
แผนพฒันาสามปีได ้
  (4)  เน่ืองจากกิจกรรมท่ีจะตอ้งด าเนินการมีความหลากหลาย  ดงันั้น  ในขั้นของการพิจารณา
ก าหนดกิจกรรม  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะตอ้งค านึงถึงส่ิงต่าง  ๆ  ดงัต่อไปน้ี 

- งบประมาณรายรับ  รายจ่ายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
- ทรัพยากรการบริหารอ่ืน ๆ ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
- ภาคีการพฒันาท่ีสามารถเขา้ร่วมด าเนินการ  หรือมีภารกิจรับผดิชอบการด าเนินการใน 

เร่ืองนั้น  ๆ  เม่ือพิจารณาด้านต่าง  ๆ  ดงักล่าวแล้ว  จะตอ้งแยกประเภทของโครงการออกเป็นอย่างน้อยสาม
ประเภท  คือ  1.   โครงการท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการเอง   กล่าวคือ  มีขีดความสามารถทั้ง
ทางดา้นก าลงัเงิน   ก าลงัคน  วสัดุอุปกรณ์  และความรู้ทางดา้นการบริหารจดัการท่ีจะด าเนินการไดเ้อง 
  2.  โครงการท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการ   เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  เน่ืองจากเป็นงานท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ี  แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                  
ไม่ประสงค์จะด าเนินการ  จึงมอบให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการแทน  โดยการตั้งงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้
ตามระเบียบวธีิการของทางราชการ  
  3. โครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน ทั้งราชการบริหารส่วนกลาง ส่วน       
ภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอ่ืน  และภาคเอกชน  อนัเน่ืองมาจาก  เป็นโครงการขนาดใหญ่   หรือเป็น 
โครงการท่ีหน่วยงานดงักล่าวเป็นหน่วยปฏิบติัและมีหน้าท่ีจดับริการสาธารณะดงักล่าวอยู่แลว้  ทั้งน้ี  รวมถึง
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ซ่ึงมีกรอบในการพิจารณาจดัสรรเงินอุดหนุนอยูแ่ลว้ โดยองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินท่ีจะเสนอขอรับการสนบัสนุน  ตอ้งอยูใ่นเง่ือนไขของการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
 ขั้นตอนที ่ 3  การเกบ็รวบรวมข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ี 

จ าเป็นต่อการจดัท าแผนพฒันาสามปี  ซ่ึงนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทัว่ไปแล้ว  ยงัจะต้อง
วิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันาท่ีเลือก  ตอ้งการขอ้มูลประเภทใดเป็นพิเศษ  ตอ้งการ       
ขอ้มูลของห้วงเวลาใด  และจะเก็บขอ้มูลจากแหล่งใด   เพื่อเป็นขอ้มูลท่ีจะน ามาวิเคราะห์  แนวทางการพฒันา  
โครงการ/กิจกรรม  ไดอ้ย่างถูกตอ้ง  โดยในการเก็บ  รวบรวมขอ้มูลจะตอ้งเก็บขอ้มูล  ทั้งขอ้มูลภายในองค์กร
และขอ้มูลภายนอก เพื่อสามารถน ามาวเิคราะห์ SWOT (การวเิคราะห์จุดอ่อน จุดแขง็ โอกาส  และอุปสรรค)  ได ้
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2. การวเิคราะห์ข้อมูล 
ประกอบด้วย  4   กจิกรรมหลกั  คือ 
1. การประเมินผลการพฒันาท่ีผา่นมา 
2. การคดัเลือกยทุธศาสตร์การพฒันา 
3. การจดัล าดบัความส าคญัของแนวทางการพฒันา 
4. การตดัสินใจเลือกแนวทางการพฒันาในหว้งสามปี 

โดยมีรายละเอียดในแต่ละกจิกรรม  ดังนี้ 
1. การประเมินผลการพฒันาที่ผ่านมา 

คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  สรุปผลการพฒันาท่ีผา่นมาและ 
น าเสนอท่ีประชุมซ่ึงประกอบดว้ยคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน  ประชาคมทอ้งถ่ิน  และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อประเมินผลการพฒันาทอ้งถ่ินในรอบปีท่ีผา่นมาโดยประเมินทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ   

2. การคัดเลอืกยุทธศาสตร์การพฒันา 
หลงัจากการประเมินผลการพฒันาในรอบปีท่ีผา่นมาแลว้  ใหท่ี้ประชุมตามขอ้   1  ร่วมกนั  

คดัเลือกยุทธศาสตร์การพฒันาในแผนยุทธศาสตร์การพฒันา  รวมทั้งสอดคลอ้งกบัปัญหาความตอ้งการของ
ประชาคม/ชุมชน ในห้วงระยะเวลาสามปี (ในกรณีดงักล่าวอาจคดัเลือกทุกยุทธศาสตร์การพฒันามาเป็นกรอบ
ในการจดัท าแผนพฒันาสามปีก็ได)้ 
  ในกรณีท่ีเห็นวา่  มียทุธศาสตร์การพฒันาใดท่ียงัมิไดก้ าหนดไวใ้นแผนยทุธศาสตร์         
การพฒันา แต่มีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องก าหนดข้ึนใหม่ แต่ทั้ งน้ี  ต้องแสดงให้เห็นถึงเหตุผลและ            
วตัถุประสงค์ท่ีมีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการพฒันาท่ีย ัง่ยืน  และวิสัยทัศน์การพฒันาท้องถ่ิน           
(และน าไปปรับแผนยทุธศาสตร์การพฒันาต่อไป) 

3. การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพฒันา 
ภายใตย้ทุธศาสตร์  จะมีแนวทางการพฒันาท่ีหลากหลาย ซ่ึงลว้นแลว้แต่มีความจ าเป็นในการ 

ด าเนินการเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพฒันาทั้งส้ิน แต่มีความส าคญัความจ าเป็นเร่งด่วนมาก
น้อยแตกต่างกนั ท่ีประชุมตามข้อ 1 จะตอ้งร่วมกนัจดัเรียงล าดบัความส าคญัของแนวทางการพฒันา การ
จดัล าดบัความส าคญัดงักล่าว    ไม่ไดห้มายความวา่ แนวทางการพฒันาท่ีถูกจดัล าดบัความส าคญัอยูใ่นล าดบั 
หลงั  ๆ  จะไม่ตอ้งน ามาปฏิบติั  เพราะการท่ีจะก าหนดแนวทางการพฒันาทุกแนวทาง  ไดรั้บการพิจารณาแลว้วา่
ตอ้งด าเนินการ  แต่ในห้วงระยะเวลาสามปีของแผนพฒันาสามปีนั้น  อาจมีแนวทางท่ีจ าเป็นตอ้งน ามาเนน้การ
ปฏิบติั 
  วิธีการจดัล าดบัความส าคญั   มีหลายวิธี  ตั้งแต่วิธีง่าย  ๆ  คือ  ประชุมตกลงกนั  หรืออาจใช้
วิธีการลงคะแนนคัดเลือกโดยใช้บัตรลงคะแนน  เพื่อน ามารวบรวมคะแนนจัดล าดับ  วิธีการจัดล าดับ
ความส าคญัท่ีเป็นวิทยาศาสตร์อาจใชว้ิธี Rating  Scale  หรือวิธี  Strategic  Graph  หรือวิธีอ่ืน  ๆ  ซ่ึงองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  แต่ละแห่งสามารถเลือกวธีิการปฏิบติัไดต้ามความเหมาะสม 
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4. การตัดสินใจเลอืกแนวทางการพฒันาในห้วงสามปี 
หลงัจากจดัล าดบัแนวทางการพฒันาแลว้     ท่ีประชุมจะตดัสินใจวา่จะน าแนวทางการพฒันา 

เหล่านั้นมาด าเนินการ  แต่ในการตดัสินใจเลือกนั้น  ควรจะได้วิเคราะห์ถึงความจ าเป็นไปได้ในทางปฏิบติั  
เพราะในการจดัล าดบัความส าคญัอาจใช้การตดัสินใจของแต่ละบุคคลเป็นหลกั  ดงันั้น  เพื่อการทบทวนและ
ยนืยนัการจดัล าดบัวา่มีความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัจริงหรือไม่  จึงควรน าแนวทางการพฒันามาท าการวิเคราะห์
จุดแขง็  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค  (SWOT  Analysis)   อีกคร้ัง 
 ขั้นตอนที ่ 4  การก าหนดวตัถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
 1.    หลังจากได้แนวทางการพฒันาในช่วงสามปีแล้ว  ให้ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือก           
วตัถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพฒันา  มาจดัท าเป็นวตัถุประสงค์ของแนวทางการพฒันา  โดยพิจารณา        
คดัเลือกวตัถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพฒันาจากแผนยุทธศาสตร์การพฒันา  ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการ
พฒันาในช่วงสามปี  โดยน าวตัถุประสงคด์งักล่าวมาจดัท าเป็นวตัถุประสงคข์องแนวทางการพฒันาในช่วงสามปี 
 บางคร้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อาจก าหนดวตัถุประสงค์ของแนวทางการพฒันา  ตั้ งแต่
ขั้นตอนการจดัท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาท้องถ่ินแล้ว     แต่อาจน ามาปรับให้ชัดเจนและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ในช่วงสามปี 
 2.  ในขั้นตอนน้ี  ท่ีประชุมจะร่วมกนัพิจารณาก าหนด  โครงการ/กิจกรรม  การพฒันาท่ีจะตอ้ง
ด าเนินการตามแนวทางท่ีคดัเลือก  และโดยท่ีกิจกรรมท่ีด าเนินการยอ่ยมีความหลากหลาย  ซ่ึงท่ีประชุมจะตอ้ง
พิจารณาในประเด็นดงัต่อไปน้ีดว้ย  คือ 
  (1)    พิจารณากิจกรรมท่ีตอ้งด าเนินการเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคข์องแนวทางพฒันาท่ีก าหนด
อย่างรอบคอบ   เพื่อให้ได้โครงการ / กิจกรรม  ท่ีครบถ้วน  ซ่ึงอาจจะมีทั้ง  โครงการ / กิจกรรม  ท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการเอง   โครงการ / กิจกรรม  ท่ีร่วมด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน  หรือ          
โครงการ / กิจกรรมท่ีหน่วยงานอ่ืนท่ีเป็นผูด้  าเนินการ 

(2) พิจารณาจดัล าดบัความส าคญัของโครงการ / กิจกรรม  ควรพิจารณาทั้งภายใตแ้นวทาง 
เดียวกนัระหวา่งแนวทางการพฒันา 

(3) พิจารณาถึงความเช่ือมโยงของกิจกรรมทั้งในดา้นกระบวนการการด าเนินงาน  และใน 
ดา้นของผลการด าเนินการ  เพื่อบรรจุกิจกรรมลงในปีต่าง ๆ  ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

(4) พิจารณาคดัเลือก  โครงการ / กิจกรรม 
ก. จากความจ าเป็นเร่งด่วน 
ข. ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ค. ความเช่ือมโยงของกิจกรรม  และระยะเวลาท่ีด าเนินการ 
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 ขั้นตอนที ่ 5  การจัดท ารายละเอยีดโครงการ/กจิกรรมการพฒันา 
  คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินพิจารณาคดัเลือกโครงการท่ีสอดคลอ้ง
กบัแนวทางการพฒันาในช่วงสามปี  มาจดัท ารายละเอียดโครงการ  ในดา้นเป้าหมาย  ผลผลิต  ผลลพัธ์   
งบประมาณ  ระยะเวลา  ผูรั้บผดิชอบ  และตวัช้ีวดัความส าเร็จ  โดยเนน้การศึกษารายละเอียดของกิจกรรมท่ีจะ
ด าเนินการในปีแรกของแผนพฒันาสามปี  เพื่อใหส้ามารถน าไปจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีไดต่้อไป 
 ขั้นตอนที ่ 6  การจัดท าร่างแผนพฒันาสามปี 
  1.  คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  จดัท าร่างแผนพฒันาสามปี  โดยมี       
เคา้โครงประกอบดว้ย  6 ส่วน  ดงัน้ี 
   ส่วนท่ี  1  บทน า 
   ส่วนท่ี  2  สภาพทัว่ไปและขอ้มูลพื้นฐานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
   ส่วนท่ี  3  สรุปผลการพฒันาทอ้งถ่ินในปีท่ีผา่นมา 
   ส่วนท่ี  4  ยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาในช่วงสามปี 
   ส่วนท่ี  5  บญัชีโครงการพฒันา                            
   ส่วนท่ี  6  การน าแผนพฒันาสามปีไปสู่การปฏิบติัและการติดตามและประเมินผล 
  2.  คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  จดัเวทีประชาคม  ซ่ึงประกอบดว้ย
คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน  ประชาคมทอ้งถ่ิน  และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อเสนอร่างแผนพฒันาสามปีและ
รับฟังความคิดเห็น  ขอ้เสนอแนะ  แลว้น าไปปรับปรุงแผนพฒันาสามปีใหส้มบูรณ์ต่อไป 
  3.  คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  น าร่างแผนพฒันาสามปีท่ีปรับปรุง
แลว้  เสนอคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินเพื่อพิจารณา 
 ขั้นตอนที ่ 7  การอนุมัติและประกาศใช้แผนพฒันาสามปี 

1. คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน  เสนอร่างแผนพฒันาสามปีท่ีผา่นการพิจารณาใหผู้บ้ริหาร 
ทอ้งถ่ิน  

2. ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินพิจารณาอนุมติัร่างแผนพฒันาสามปี  และประกาศใชแ้ผนพฒันาสามปี 
และน าไปปฏิบติั รวมทั้งแจง้สภาทอ้งถ่ิน คณะกรรมการพฒันาจงัหวดั  คณะกรรมการพฒันาอ าเภอ 
คณะกรรมการประสานแผนระดบัอ าเภอ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งประกาศให้ประชาชน  และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บทราบโดยทัว่กนั 

3. ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินส่งแผนพฒันาสามปีท่ีประกาศใชแ้ลว้    ใหค้ณะกรรมการประสานแผน 
ระดบัอ าเภอพิจารณากลัน่กรองแผนสามปี  
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1.4  ประโยชน์ของการจัดท าแผนพฒันาสามปี 
 การจดัท าแผนพฒันาสามปี  เป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ได้พิจารณา
อยา่งรอบคอบให้เห็นถึงความเช่ือมโยงระหวา่งแนวทางการด าเนินงานต่าง ๆ ท่ีอาจมีความเช่ือมโยงและส่งผล
ทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกนั เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินน ามาตดัสินใจก าหนดแนว
ทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหาร  (4 M) ประกอบดว้ย  เงิน  คน  วสัดุอุปกรณ์ และการบริหาร
จดัการของทอ้งถ่ินอยา่งมีประสิทธิภาพ  เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 
 
 

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

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


