
ส่วนที ่๑ 
บทน า 

 
๑. ลักษณะแผน ๓ ปี 

แผนพัฒนาสามปี  เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยมีหลักคิดที่ว่า   ภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง  และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง
จะมี โครงการ /กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่ง โครงการ /กิจกรรม ที่จะต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายที่ตอ้งการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายจุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในท่ีสุด นอกจากนั้นแผนพัฒนาสามปีเป็นแผนที่มคีวามสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ าย
ประจ าป ีกล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  โดยน า โครงการ /กิจกรรมจากแผน พัฒนาสามปีในปีที่จะจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีไปจัดท า
งบประมาณ เพ่ือให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ  และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
 
๒. วัตถุประสงค์การจัดท าแผนสามปี  

๒.๑ เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมาย  การวางแผนทุกครั้งจะมีจุดหมายปลายทาง  เพ่ือให้องค์การบรรลุ
จุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้  การก าหนดจุดมุ่งหมายจึงเป็นงานขั้นแรกของการวางแผน ถ้าจุดมุ่งหมายที่ก าหนด  มี
ความแจ่มชัดก็จะช่วยให้การบริหารแผนมีทิศทางมุ่งตรงไปยังจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่างสะดวก และเกิดผลดี 

๒.๒ ประหยัด  การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญาเพ่ือคิดวิธีการให้องค์การบรรลุถึง
ประสิทธิภาพ เป็นการให้งานในฝ่ายต่าง ๆ มีการประสานงานกันด ี กิจกรรมที่ด าเนินมีความต่อเนือ่งกัน  ก่อให้เกิด
ความเป็นระเบียบในงานต่าง ๆ ที่ท า  ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ  อย่างคุ้มค่านับว่าเป็น
การลดต้นทุนที่ดีก่อให้เกิดการประหยัดแก่องค์การ 

๒.๓ เป็นเกณฑ์ในการควบคุม  การวางแผนช่วยให้ผู้บริหารได้ก าหนดหน้าที่การควบคุมขึ้น  ทั้งนี้
เพราะการวางแผน และการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกเป็นกิจกรรมที่ด าเนินการคู่กันอาศัยซึ่งกันและกัน  
กล่าวคือ  ถ้าไม่มีการวางแผนก็ไม่สามารถมีการควบคุม  กล่าวได้ว่าแผนก าหนดจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่การควบคุม 

๒.๔ ลดความไม่แน่นอน  การวางแผนช่วยลดค วามไม่แน่นอนในอนาคตลง เพราะการวางแผน เป็น
งานที่เก่ียวข้องกับการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตการวางแผนที่มีประสิทธิเป็นผลมาจากการวิเคราะห์พื้นฐาน
ของข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นแล้วท าการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตและได้หาแนวทางพิจารณาป้องกันเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นไว้แล้ว 

 
๓. ขั้นตอนการจัดท าแผน ๓ ปี 

หลังจากท่ีได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์   แล้วก็
จะต้องถึงขั้นตอนในการแปลงสู่การปฏิบัติโดยการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  ซึ่งได้ก าหนดขั้นตอน การจัดท าเป็น
แนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปด าเนินการ ๗ ขั้นตอน 

 

 
 



ขั้นตอนที่ ๑  การเตรียมการจัดท าแผน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดท าแผนควรเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์   ความส าคัญ 

และความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  เพ่ือให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจที่จะต้องด าเนินการต่อไป  และ
ด าเนินการเสนอโครงการการจัดท าแผน พัฒนาสามปี  ผ่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่น
อนุมัติ โครงการดังกล่าวจะเป็นการก าหนดทรัพยากรในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี   

 

ขั้นตอนที่ ๒  การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
๑) ในขั้นตอนนี้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา  จะสรุปยุทธศาสตร์กา รพัฒนาและแนว

ทางการพัฒนาจากแผนยุทธ ศาสตร์การพัฒนา  พร้อมทั้งข้อมูลที่เก่ียวข้องปัญหาความต้องการของท้องถิ่นรว มทั้ง
สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของ จังหวัด/อ าเภอ และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดการประชุมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประชาคมท้องถิ่น 
และส่วนราชการที่เก่ียวข้องเพ่ือร่วมกันพิจารณา  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีในครั้งแรกให้เวทีกา รประชุม
ร่วมดังกล่าวคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางการพัฒนาที่สมควรน ามาใช้เป็นแนวทางการจัดท าแผนพัฒนา
สามปี เพ่ือเป็นกรอบในการพิจารณาจัดท าโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปีต่อไป 

๓) เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว เวทีการประชุมร่วมพิจารณาว่าจะมีโครงการ/กิจกรรมอะไรบ้าง ที่
ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้เป็นกรอบในการ
พัฒนา 

 

ขั้นตอนที่ ๓  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ 
๑) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการส ารวจ และเก็บรวบรวมข้อมูลที่

จ าเป็นต่อการจัดท าแผน 
๒) การวิเคราะห์ข้อมูล 
      ประกอบด้วย ๔ กิจกรรมหลัก 
 ๑. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 
 ๒. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ๓. การจัดล าดับความส าคัญแนวทางการพัฒนา 
 ๔. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงเวลาสามปี 

ขั้นตอนที่ ๔  การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
พิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธ ศาสตร์การพัฒนา มาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของ        แนว

ทางการพัฒนา โดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับ          แนวทางการ
พัฒนาในช่วงสามป ีโดยน าวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี  

 

ขั้นตอนที่ ๕  การจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมพัฒนา 
คณะกรรมการสนับ สนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนว

ทางการพัฒนาในช่วงสามปี  มาจัดท ารายละเอียดโครงการในด้านเป้าหมาย  ผลผลิต  ผลลัพธ์  งบประมาณ  
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความส าเร็จโดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะด าเนินการในปีแรก
ของแผนพัฒนาสามป ีเพ่ือให้สามารถไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป 

 



ขั้นตอนที่ ๖  การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี โดยมีเค้าโครง
ประกอบด้วย ๖ ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ ๑ บทน า 
ส่วนที่ ๒ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่วนที่ ๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
ส่วนที่ ๔ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
ส่วนที่ ๕ บัญชีโครงการพัฒนา 
ส่วนที่ ๖ การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล 
 

ขั้นตอนที่ ๗  การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
๑) คณะกรรมการสนับสนุนการ จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนาปัญหา 

ความต้องการ และข้อมูลมาจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปี และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 

 
๔. ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

การจัดท าแผนพัฒนาสามปี  เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณา อย่าง
รอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยง และส่งผลทั้งในเชิง
สนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
และใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 
 

ทรัพยากรการบริหาร โดยท่ัวไปประกอบด้วย 
 เงิน ทั้งเงินงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง  และแหล่งงบประมาณภายนอกรวมทั้ง

มาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย 
 คน ซึ่งหมายความรวมตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ทุก

ระดับ ซึ่งจะมีความแตกต่างหลากหลายทั้งด้าน ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
น าศักยภาพของก าลังคนเหล่านั้นมาใช้  รวมทั้งต้องพัฒนาก าลังคนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และถ้าพิจารณาในความหมายอย่างกว้าง และอาจหมายความรวมถึงประชาชนในท้องถิ่นซึ่ง
จะมีส่วนในการพัฒนาท้องถิ่นด้วย 

 วัสดุอุปกรณ์ หมายถึง เครื่องจักร รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถน ามาใช้ใน           การ
บริหารจัดการท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการและพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ให้มีความทันสมัย        เพ่ือรองรับ
ความก้าวหน้าของสังคมโดยส่วนรวมได้อย่างเท่ากัน และใช้วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ 

 การบริหารจัดการ  เป็นสิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการข้างต้นให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีสภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้องศึกษา และน าไป
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

 

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


