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บทน ำส่วนที่ ๑ 
 

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

๑.๑  ลักษณะของแผนพัฒนำสำมปี 
 แผนพัฒนาสามปี หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน/
โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า
ครอบคลุมระยะเวลาสามปี  โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 
 

 แผนพัฒนาสามปี  เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยมีหลักคิด
ที่ว่า  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง  และ
ภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง   จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม  ที่จะต้อง
น ามาด าเนินการเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การ
พัฒนา   ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์  เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและวิสัยทัศน์ 
 

 นอกจากนี้ แผนพัฒนาสามปี  เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  กล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การวางแผนพัฒนา  เป็นเครื่องมือในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  โดยน าโครงการ/กิจกรรม จากแผนพัฒนาสามปี ในปีที่จะท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี    ไปจัดท างบประมาณ   เพ่ือให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไป
ด้วยความถูกต้อง รอบคอบ  ครบถ้วน และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

๑.๒  วัตถุประสงค์ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
๑. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น 
๒. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
๓. เพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น 
๔. เพ่ือเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
๕. เพ่ือเป็นการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 

 

๑.๓  ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี  มี  ๗  ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่  ๑  การเตรียมการจัดท าแผน 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการเสนอโครงการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีต่อคณะผู้บริหาร  โดยก าหนดทรัพยากรในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีและก าหนด
ปฏิทินงานไว้อย่างชัดเจน  และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  ได้แก่  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  หน่วยงานภายใน  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  
และประชาคมท้องถิ่น 
ขั้นตอนที่  ๒    การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
แนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปัญหาความต้องการ
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ของท้องถิ่น  รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/อ าเภอ และนโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  จัดการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
ประชาคมท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือร่วมกันพิจารณา  โดยในการจัดท าแผนพัฒนา
สามปีครั้งแรก  ให้เวทีการประชุมร่วมกันดังกล่าว  คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา  แนวทางการ
พัฒนา  ที่สมควรน ามาใช้เป็นแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  เพ่ือเป็นกรอบในการพิจารณา
จัดท าโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปี 

ส าหรับปีต่อไป  ให้เวทีการประชุมร่วมกันพิจารณาทบทวนดูว่า  จากยุทธศาสตร์ แนว
ทางการพัฒนาที่ได้คัดเลือกและโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดไว้  ยังมีความเหมาะสมหรือไม่  ซึ่ง
สามารถเพ่ิมเติมโครงการหรือตัดทอนลงได้ 
 

ขั้นตอนที่  ๓  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
๓.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น

ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูลที่จ าเป็นต่อการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  เพ่ือน ามาวิเคราะห์แนว
ทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม ได้อย่างถูกต้อง  โดยจะต้องเก็บข้อมูลทั้งข้อมูลภายในองค์กรและ
ข้อมูลภายนอก  เพ่ือสามารถน ามาวิเคราะห์      จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรคโดยใช้
เทคนิค  SWOT   

๓.๒  การวิเคราะห์ข้อมูล  ประกอบด้วย  ๔  กิจกรรมหลัก คือ 
๑. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 
๒. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๓. การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 
๔. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี 

 

ขั้นตอนที ่ ๔   การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี  
โดยน าวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
ขั้นตอนที่  ๕  การจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    พิจารณาคัดเลือกโครงการที่
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี  มาจัดท ารายละเอียดโครงการ ในด้านเป้าหมาย 
ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณระยะเวลา   ผู้รับผิดชอบ   และตัวชี้วัดความส าเร็จ  โดยเน้นการศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรมที่จะด าเนินการในปีแรกของแผนพัฒนาสามปี  เพ่ือให้สามารถน าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป 

 

ขั้นตอนที่  ๖  การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 
๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปีโดยมี

เค้าโครง  ประกอบด้วย  ๗   ส่วนดังนี้ 
ส่วนที่  ๑  บทน า 
ส่วนที่ ๒   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่วนที่  ๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
ส่วนที่  ๔  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
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ส่วนที่  ๕  บัญชโีครงการพัฒนา 
ส่วนที่  ๖  การน าแผนพัฒนาสามปีไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดเวทีประชาคม ซึ่งประกอบไป
ด้วย คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แล้วน าไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้
สมบูรณ์ต่อไป  

๓. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  น าร่างแผนพัฒนาสามปี ที่
ปรับปรุงแล้ว  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 
 

ขั้นตอนที่  ๗  การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านการพิจารณา  เสนอผู้บริหาร

ท้องถิ่นเสนอคณะกรรมการประสานแผนท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ผู้บริหารท้องถิ่น   
เสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบ เมื่อสภาองค์ การ
บริหารส่วนต าบลให้ความเห็นชอบแล้ว ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  
รวมทั้งแจ้งคณะกรรมการพัฒนาจังหวัด  คณะกรรมการพัฒนาอ าเภอ  คณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประกาศให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบโดยทั่วกัน 
 

๑.๔  ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
การจัดท าแผนพัฒนาสามปี  เป็นเครื่องมือช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาอย่าง

รอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่าง ๆ  ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผล
ทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจก าหนดแนว
ทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรบริหารของท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ    เพ่ือเกิดประโยชน์อย่าง
สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น 

 


