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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 
 

ส่วนที่  1 
บทน า 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 องค์ประกอบของแผนพัฒนาสามปีประกอบด้วยลักษณะของแผน วัตถุประสงค์ ขั้นตอนในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปี  ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี  โดยน าเสนอด้าน 

1.  ลักษณะของแผนพัฒนาสามป ี
 แผนพัฒนาสามปี      เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีหลักคิดท่ีว่า   
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ  จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการ
พัฒนาหนึ่ง  จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมท่ีจะต้องน ามาด าเนินการเพื่อให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในท่ีสุด 
 นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ า   โดยน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี   ในปีท่ีจะจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ไป
จัดท างบประมาณ   เพื่อให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ  และผ่านกระบวนการ
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับแผนพัฒนาสามปี 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 -  กิจกรรมท่ี  1  - กิจกรรมท่ี 1  - กิจกรรมท่ี 1 
  

-  กิจกรรมท่ี  2  - กิจกรรมท่ี 2  - กิจกรรมท่ี 2 
 -  กิจกรรมท่ี  3     - กิจกรรมท่ี 3 
 -  กิจกรรมท่ี  4 

วิสัยทัศน์ท้องถ่ิน 

จุดมุ่งหมายการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

จุดมุ่งหมายการพัฒนา จุดมุ่งหมายการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

โครงการ โครงการ โครงการ 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 
 

  นิยามของแผนพัฒนาสามปี     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ว่า“แผนพัฒนาสามปี”  หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนด
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาท่ีจัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี      ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็น
แผนก้าวหน้า   ครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 

 ดังนั้น โครงการท่ีบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี
นั้นควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย  2  ประการ คือ 
 1.  มีความแน่นอนของกิจกรรมท่ีจะด าเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของโครงการ/
กิจกรรม  รวมท้ังผลประโยชน์สาธารณะท่ีจะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม 
 2.  กิจกรรมท่ีอยู่ในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี ควรมีความพร้อมในเรื่องรูปแบบ และ
รายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อให้สามารถก าหนดรายการในแผนพัฒนาท่ีจะน าไปใช้จัดท า งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป 

แผนพัฒนาสามปี มีลักษณะกว้างๆ ดังต่อไปนี้ 
1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
2. เป็นเอกสารท่ีแสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจน และ    

มีลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีด าเนินการ 
3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี 
4. เป็นเอกสารท่ีจะแสดงความเช่ือมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่าย

ประจ าป ี

2.  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 2.1  เพื่อให้ทราบถึงลักษณะของแผน  วัตถุประสงค์  ขั้นตอนการด าเนินการและประโยชน์ของการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 2.2  เพื่อให้ทราบถึงภาพรวมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคตและสามารถ
ตรวจสอบแผนพัฒนาสามปีว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่นเพียงใด หรือมีจุดเน้นไปใน
ทิศทางใด 
 2.3  เพื่อให้ทราบถึงผลการพิจารณาท่ีผ่านมา  ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้น าโครงการไปปฏิบัติ
มากน้อยเพียงใด  และบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือไม่ 
 2.4  เพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
3.  ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 หลังจากท่ีได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์แล้วก็
จะต้องถึงขั้นตอนในการแปลงสู่การปฏิบัติโดยการจัดท าแผนพัฒนาสามปี   ซึ่งได้ก าหนดขั้นตอนการจัดท าเป็น
แนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปด าเนินการ  7  ขั้นตอน  ดังนี้ 

ขั้นตอนที่  1   การเตรียมการจัดท าแผน 
 1. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาควรเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์ 
ความส าคัญและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจท่ีจะต้องด าเนินการ
ต่อไปและด าเนินการเสนอโครงการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ห้วงปี พ .ศ.  2559 – 2561  ผ่านปลัดองค์กร
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 
 

ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ   โครงการดังกล่าวจะเป็นการก าหนดทรัพยากรในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปี  และก าหนดปฏิทินการท างานไว้อย่างชัดเจน 

2.  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  แจ้งโครงการท่ีได้รับอนุมัติให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  หน่วยงานภายในขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ และประชาคม 

ขั้นตอนที่  2   การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 1. ในขั้นตอนนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนา และ
แนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมท้ังข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ปัญหาความต้องการของท้องถิ่น  
รวมท้ังสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/อ าเภอ   และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประชาคม 
ท้องถิ่นและส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อร่วมกันพิจารณาโดยในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ในครั้งแรกให้เวที
การประชุมร่วมกันดังกล่าว  คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาท่ีสมควรน ามาใช้เป็นแนว
ทางการจัดท าแผนพัฒนาสามปี เพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาจัดท าโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปี
ต่อไป 
 แต่ส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป (เมือ่ครบรอบหนึ่งปี)  ให้เวทีการประชุมร่วมพิจารณา
ทบทวนดูว่าจากยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาท่ีได้คัดเลือกและโครงการ /กิจกรรมท่ีก าหนดไว้  ยังมีความ
เหมาะสมหรือไม่  ซึ่งในขั้นตอนนี้ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีในปีต่อไปจะสามารถคัดเลือกยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  แนวทางการพัฒนา  ท่ีจะน ามาใช้เป็นกรอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปีก็ได้  รวมท้ังก าหนดโครงการ/
กิจกรรมท่ีจะเพิ่มเติมหรือตัดทอนลงได้ 
 3.  เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้วเวทีการประชุมร่วมพิจารณาว่าจะมีโครงการ/กิจกรรมอะไรบ้าง      
ท่ีต้องด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาท่ีคัดเลือกมาใช้เป็นกรอบ       
ในการพัฒนา 
 4.  โครงการ / กิจกรรมท่ีพิจารณาก าหนดอาจมีเป็นจ านวนมาก ดังนั้น ในขั้นตอนนี้จะต้องมีการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
  (1)  พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา เช่นใน 
“ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ” ได้ก าหนด “แนวทางการพัฒนาสินค้า หนึ่งต าบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์” โดยเวทีการประชุมร่วมได้ก าหนด “โครงการพัฒนาด้านการตลาด” ซึ่งอาจจะมีความสัมพันธ์
กับ“ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว” ซึ่งได้ก าหนด “แนวทางการพัฒนาสถานท่ีท่องเท่ียว           
เชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม” โดยได้ก าหนด “โครงการปรับปรุง สถานท่ีประวัติศาสตร์ปราสาทเก่า” 
หากพิจารณาแล้ว จะเห็นได้ว่าโครงการท้ังสองท่ีมาจาก ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนละยุทธศาสตร์กัน แต่          
มีความเช่ือมโยงและสนับสนุนกันได้ในเชิงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนโดยการน าผลิตภัณฑ์มาขายให้
นักท่องเท่ียว ซึ่งหากก าหนดในแผนพัฒนาสามปีแล้ว จะต้องก าหนดห้วงเวลาการด าเนินการท่ีสอดรับกัน 
  (2)  ให้พิจารณาน าโครงการ / กิจกรรม จากแผนชุมชนท่ีเกินขีดความสามารถในการ
ด าเนินการของชุมชนท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการจัดท า
แผนพัฒนาสามปี 
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  (3)  มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ / กิจกรรม เพื่อท่ีจะบรรจุลงในแผนพัฒนาสามปี
ได้อย่างเหมาะสม และนอกจากนั้นยังเป็นการจัดล าดับโครงการไว้เพื่อท าแผนพัฒนาสามปี ในช่วงถัดไปด้วย 
  (4)  เนื่องจากกิจกรรมท่ีจะต้องด าเนินการมีความหลากหลาย  ดังนั้น ในขั้นของการพิจารณา
ก าหนดกิจกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องค านึงถึงส่ิงต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 งบประมาณรายรับ รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ทรัพยากรการบริหารอื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ภาคีการพัฒนาท่ีสามารถเข้ามาร่วมด าเนินการ หรือภารกิจรับผิดชอบ 

        ในการด าเนินการในเรื่องนั้น ๆ 
เมื่อพิจารณาด้านต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว จะต้องแยกประเภทของโครงการออก อย่างน้อยสามประเภท คือ 
    1.  โครงการท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง กล่าวคือมีขีดความสามารถ
ท้ังทางด้านก าลังเงิน ก าลังคน วัสดุอุปกรณ์ และความรู้ทางด้านการบริหารจัดการท่ีจะด าเนินการได้เอง 

2.  โครงการท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  เนื่องจากเป็นงานท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ี แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
ไม่สามารถหรือไม่ประสงค์จะด าเนินการ  จึงมอบให้หน่วยงานอื่นด าเนินการแทนโดยการ ต้ังงบประมาณเป็น
เงินอุดหนุนให้ตามระเบียบวิธีการของทางราชการ 

3.  โครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นท้ังราชการบริหารส่วนกลางส่วน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น และภาคเอกชน อันเนื่องมาจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ หรือเป็นโครงการ   
ท่ีหน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยปฏิบัติและมีหน้าท่ีจัดบริการสาธารณะดังกล่าวอยู่แล้ว ท้ังนี้ รวมถึงโครงการเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ  ซึ่งมีกรอบในการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนอยู่แล้ว  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะ
เสนอขอรับการสนับสนุนต้องอยู่ในเงื่อนไขของการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจดังกล่าว 

ขั้นตอนที่  3   การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล         
ท่ีจ าเป็นต่อการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ซึ่งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานท่ัวไปแล้ว ยังจะต้อง
วิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาท่ีเลือก ต้องการข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษต้องการ
ข้อมูลของห้วงเวลาใด และจะเก็บข้อมูลจากแหล่งใด เพื่อเป็นข้อมูลท่ีจะน ามาวิเคราะห์ แนวทางการพัฒนา
โครงการ/กิจกรรมได้อย่างถูกต้อง   โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องเก็บข้อมูลท้ังข้อมูลภายในองค์กรและ
ข้อมูลภายนอก  เพื่อสามารถน ามาวิเคราะห์ SWOT (การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค) ได้ 
 2.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
      ประกอบด้วย  4  กิจกรรมหลัก  คือ 

1. การประเมินผลการพัฒนาท่ีผ่านมา 
2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
3. การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 
4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี 
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โดยมีรายละเอียดในแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 
1.  การประเมินผลการพัฒนาท่ีผ่านมา 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น สรุปผลการพัฒนาท่ีผ่านมาและ

น าเสนอท่ีประชุมซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น  และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีท่ีผ่านมา โดยประเมินท้ังในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ(ส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบล ควรจัดให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้านด้วย) 
  2.  การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปีท่ีผ่านมาแล้วให้ท่ีประชุมตามข้อ 1 ร่วมกัน
คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมท้ังสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของ
ประชาคม/ชุมชนในห้วงระยะเวลาสามปี (ในกรณีดังกล่าวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ
ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีก็ได้) 
  ในกรณีท่ีเห็นว่ามียุทธศาสตร์การพัฒนาใดท่ียังมิได้ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่มี
ความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องก าหนดขึ้นใหม่ ก็อาจก าหนดขึ้นได้ แต่ท้ังนี้ต้องแสดงให้เห็นถึ งเหตุผลและ
วัตถุประสงค์ท่ีมีความสอดคล้องกับจุดมุ่ งหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน และวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น      
(และน าไปปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป) 
  3.  การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 
  ภายใต้ยุทธศาสตร์ จะมีแนวทางการพัฒนาท่ีหลากหลาย ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความจ าเป็นในการ
ด าเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาท้ังส้ิน  แต่มีความส าคัญความจ าเป็นเร่งด่วนมาก
น้อยแตกต่างกัน ท่ีประชุมตามข้อ 1 จะต้องร่วมกันจัดเรียงล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา การ
จัดล าดับความส าคัญดังกล่าว ไม่ได้หมายความว่าแนวทางการพัฒนาทุกแนวทาง ได้รับการพิจารณาแล้วว่าต้อง
ด าเนินการแต่ในห้วงระยะเวลาสามปีของแผนพัฒนาสามปีนั้น อาจมีแนวทางท่ีจ าเป็นต้องน ามาเน้นการปฏิบัติ 
  วิธีการจัดล าดับความส าคัญ  มีหลายวิธี ต้ังแต่วิธีง่ายๆ คือ ประชุมตกลงกัน หรืออาจใช้วิธีการ
ลงคะแนนคัดเลือกโดยใช้บัตรลงคะแนน เพื่อน ามารวมคะแนนและจัดล าดับ วิธีการจัดล าดับความส าคัญท่ีเป็น
วิทยาศาสตร์อาจใช้วิธี Rating Scale หรือวิธี Strategic Issues Graph หรือวิธีอื่นๆ  ซึ่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละแห่งสามารถเลือกวิธีการปฏิบัติได้ตามความเหมาะสม 
  4.  การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี 
  หลังจากจัดล าดับแนวทางการพัฒนาแล้ว ท่ีประชุมจะตัดสินใจว่าจะน าแนวทางการพัฒนา
เหล่านั้นมาด าเนินการ แต่ในการตัดสินใจเลือกนั้น ควรจะได้วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ เพราะใน
การจัดล าดับความส าคัญอาจใช้การตัดสินใจของแต่ละบุคคลเป็นหลัก ดั งนั้นเพื่อทบทวนและยืนยันการ
จัดล าดับว่ามีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริงหรือไม่   จึงควรน าแนวทางการพัฒนามาท าการวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) อีกครั้ง 

ขั้นตอนที่  4   การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
 1.  หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้ว ให้ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือก วัตถุประสงค์
ของยุทธศาสตร์การพัฒนา มาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาโดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์
ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี  โดย
น าวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
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  ตัวอย่าง  วัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1. เพื่อส่งเสริมการจัดต้ังกลุ่มอาชีพ 
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เสริม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาต้ังแต่ขั้นตอนการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นแล้ว แต่อาจน ามาปรับให้ชัดเจนและสอดคล้องกับสถานการณ์ในช่วงสามปี 
 2.  ในขั้นตอนนี้ ท่ีประชุมจะร่วมกันพิจารณาก าหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ท่ีจะต้อง
ด าเนินการตามแนวทางท่ีคัดเลือกและโดยท่ีกิจกรรมท่ีจะด าเนินการย่อมมีความหลากหลาย ซึ่งท่ีประชุมจะต้อง
พิจารณาในประเด็นต่อไปนี้ด้วย คือ 
  (1)  พิจารณากิจกรรมท่ีต้องด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาท่ี
ก าหนดอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้โครงการ/กิจกรรมท่ีครบถ้วน  ซึ่งอาจจะมีท้ังโครงการ/กิจกรรมท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโครงการ/กิจกรรมท่ีร่วมด าเนินการกับหน่วยงานอื่นหรือโครงการ/กิจกรรม
ท่ีหน่วยงานอื่นเป็นผู้ด าเนินการ 
  (2)  พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม ควรพิจารณาท้ังภายใต้แนวทาง
เดียวกันและระหว่างแนวทางการพัฒนา 
  (3)  พิจารณาถึงความเช่ือมโยงของกิจกรรมท้ังในด้านกระบวนการการด าเนินงานและในด้าน
ของผลการด าเนินการ เพื่อบรรจุกิจกรรมลงในปีต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
     (4)  พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม 

ก. ความจ าเป็นเร่งด่วน 
ข. ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค. ความเช่ือมโยงของกิจกรรม และระยะเวลาท่ีจะด าเนินการ 

ขั้นตอนที่  5   การจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาคัดเลือกโครงการท่ีสอดคล้องกับ      
แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีมาจัดท ารายละเอียดโครงการในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ  
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความส าเร็จ โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมท่ีจะด าเนินการในปี
แรกของแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้สามารถน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ 

ขั้นตอนที่  6   การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามป ี
 1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี   เค้าโครง
แผนพัฒนาสามปี   มีองค์ประกอบดังนี้ 

ส่วนท่ี 1     บทน า 
ส่วนท่ี 2     สรุปผลการพัฒนาต าบลในปีท่ีผ่านมา 
ส่วนท่ี 3     การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ  
  3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  3.2 บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา 

- บัญชีโครงการพัฒนา 
- บัญชีประสานโครงการพัฒนา 
- บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
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ส่วนท่ี 4  แนวทางการติดตามประเมินผล 
  4.1 กรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  4.2 ระเบียบ วิธีในการและเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล  
ภาคผนวก  ก  รูปแผนท่ีตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
     ข  การประเมินคุณภาพของแผน 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน จัดเวทีประชาคม ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
ประชาคมท้องถ่ิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แล้วน าไป
ปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์ต่อไป 
 3.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น น าร่างแผนพัฒนาสามปีท่ีปรับปรุงแล้ว   
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา 

ขั้นตอนที่  7   การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามป ี
 1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเสนอร่างแผนพฒันาสามปีท่ีผ่านการพิจารณาให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือเสนอคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ
ในกรณีท่ีมีการมอบอ านาจ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยมีกระบวนการเช่นเดียวกับ  ขั้นตอนท่ี  9 ของ
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 2. ผู้บริหารท้องถิ่นน าร่างแผนพัฒนาสามปีท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอในกรณีท่ีมีการมอบอ านาจ 
เสนอขอรับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
 3. เมื่อสภาท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสามปีแล้ว สภาท้องถิ่นจะส่งให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีและน าไปปฏิบัติ  รวมท้ังแจ้งสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาจังหวดั 
คณะกรรมการพัฒนาอ าเภอ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังประกาศให้ประชาชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้รับทราบโดยท่ัวกัน 

4.  ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
  การจัดท าแผนพัฒนาสามปี  เป็นเครื่องมือท่ีจะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
ได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเช่ือมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆ ท่ีอาจมีความเช่ือมโยง
และส่งผลท้ังในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจก าหนด
แนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์
สาธารณะสูงสุด 
 ทรัพยากรการบริหาร   โดยท่ัวไปประกอบด้วย 
  เงิน  ท้ังเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง  และแหล่งงบประมาณ   
ภายนอก รวมท้ังมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย 
  คน  ซึ่งหมายความรวมต้ังแต่ผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
ทุกระดับ ซึ่งจะมีความแตกต่าง หลากหลายท้ังด้านความรู้ ทักษะ  และทัศนคติ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องน าศักยภาพก าลังคนเหล่านั้นมาใช้ รวมท้ังต้องพัฒนาก าลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และถ้าพิจารณาในความหมายอย่างกว้างและอาจหมายความรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
ซึ่งจะมีส่วนในการพฒันาท้องถิ่นด้วย 
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  วัสดุ อุปกรณ์ หมายถึงเครื่องจักร เครื่องมือ รวมท้ังอาคารสถานท่ีท่ีจะสามารถน ามาใช้ใน
การบริหารจัดการท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ ให้มีความทันสมัยเพื่อรองรับ
ความก้าวหน้าของสังคมโดยส่วนรวมได้อย่างเท่าทัน และใช้วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ 
  การบริหารจัดการ เป็นส่ิงท่ีจะช่วยขับเคล่ือนทรัพยากรท้ังสามประการข้างต้นให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และมีสภาพการพัฒนาอย่างยั่งยนื การบริหารจัดการเป็นท้ังศาสตร์และศิลป์ท่ีต้องศึกษาและ
น าไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 


