ส่วนที่ 1 บทนา
ความเป็นมาของแผนพัฒนาสามปี
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542 ได้กาหนดหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะที่จาเป็นแก่ท้องถิ่น
ตลอดจนรายได้ของท้องถิ่นที่เพิ่มขึ้นทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องใช้ทรัพยากรและรายได้ของตนเองให้
เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึงประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ .ศ.2548 ได้กาหนดประเภท
ของแผนพัฒนาไว้ 2 ประเภทคือแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาสามปีแผนพัฒนาสามปีเป็นแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดยุทธศาสตร์ขึ้นใช้เป็นแนวทางในการพัฒนามี
วัตถุประสงค์เป้าหมายประกอบกับกิจกรรม /โครงการที่จะดาเนินการในระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2559-2561)
รวมทั้งมีหน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนพัฒนาสามปีจึงเป็นแผนพัฒนาสามปีเป็นแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบลที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยมี
แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือองค์การบริหารส่วนตาบล น้าพี้จึงได้จัดทาแผนพัฒนาสามปีขึ้นเพื่อใช้เป็นแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลกิจกรรมไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนอันจะนาไปสู่การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อไปดังนั้นเมื่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก็จะต้องดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาสามปีซึ่งจะมีลักษณะวัตถุประสงค์ขั้นตอนในการจัดทาและ
ประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปีดังนี้
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักการคิดที่ว่า
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทางและภายใต้แนวทางการ
พัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องนามาดาเนินการเพื่อให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์
เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในที่สุด
นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปี โดยนาโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีในปีที่จะจัดทา งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ไปจัดทางบประมาณ เพื่อให้กระบวนการจัดทางบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชน

แผนผังแสดงการเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับแผนพัฒนาสามปี
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นิยามของแผนพั
ฒนาสามปี ตามระเบียกิบกระทรวงมหาดไทยว่
าด้วยการจักิดจกรรมที
ทา แผนพั
ฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ว่า
“แผนพัฒนาสามปี” หมายความถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนาที่
จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็น แผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี
โดยการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจาทุกปี ซึ่งการจัดทาแผนพัฒนาสามปี จะมีความเชื่อมโยงกับการจัดทา
งบประมาณประจาปี อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดทางบประมาณในระบบมุ่งเน้นผลงาน
ดังนั้นโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปีโดยเฉพาะในแผนประจาปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี
นั้น ควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย 2 ประการ คือ
1. มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะดาเนินการโดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้
ของโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม
2. กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจาปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี ควรมีความพร้อมในเรื่อง
รูปแบบและรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควรเพื่อให้สามารถกาหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนาไปใช้จัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีได้ต่อไป

แผนพัฒนาสามปีมีลักษณะกว้าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน
และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดาเนินการ
3. เป็นเอกสารที่แสดง โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะดาเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี
4. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดแผนพัฒนาสามปี
1. เพื่อให้ทราบถึงลักษณะของแผนวัตถุประสงค์ขั้นตอนในการดาเนินการและประโยชน์
ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
2. เพื่อให้ทราบถึงสภาพโดยทั่วๆ ไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. เพื่อให้ทราบถึงผลการพัฒนาที่ผ่านมาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นาโครงการไป
ปฏิบัติมากน้อยเพียงใด และบรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาหรือไม่
4. เพื่อให้ทราบถึงภาพรวมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นในอนาคตและ
สามารถนามาตรวจสอบแผนพัฒนาสามปีว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่นเพียงใด หรือมี
จุดเน้นไปในทิศทางใด
5. เพื่อให้ทราบถึงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาว่ามียุทธศาสตร์ใดบ้าง เพื่อนามาจัดทาแนว
ทางการพัฒนาให้สอดคล้องกัน
6. เพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา และรายละเอียดโครงการ
กิจกรรมการพัฒนา
7. เพื่อให้ทราบถึงแนวทางและกลไกในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผนพัฒนาสามปีอันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทาแผนพัฒนาสามปีในปีต่อๆ ไป และเป็นการสร้างแนว
ทางการมีส่วนร่วมในท้องถิ่น

1.3 ขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
หลังจากที่ได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ในแผ นยุทธศาสตร์แล้ว ก็
จะต้องถึงขั้นตอนในการแปลงสู่การปฏิบัติโดยการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ซึ่งได้กาหนดขั้นตอนการจัดทาเป็น
แนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาไปดาเนินการ 7 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทาแผน
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทาแผนพัฒนาควรเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์
ความสาคัญและความจาเป็นในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจที่จะต้องดาเนินการ
ต่อไป และดาเนินการเสนอโครงการจัดทาแผนพัฒนาสามปีผ่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นอนุมัติ โครงการดังกล่าวจะเป็นการกาหนดทรัพยากรในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี และกาหนด
ปฏิทินการทางานไว้อย่าง ชัดเจน

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ แจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบได้แก่ คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงานภายในขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และประชาคม
ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
1. ในขั้นตอนนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตร์ การพัฒนา
และแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปัญหาความต้องการของ
ท้องถิ่น รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/อาเภอ และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อนาเสนอ
ต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ประชาคมท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพิจารณา โดยในการจัดทาแผนพัฒนาสามปีในครั้ง
แรก ให้เวทีการประชุมร่วมกันดังกล่าว คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทาง การพัฒนาที่สมควรนามาใช้
เป็นแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาสามปี เพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาจัดทาโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนา
สามปีต่อไป
3. เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว เวทีการประชุมร่วมพิจารณาว่าจะมีโครงการ/ กิจกรรมอะไรบ้าง
ที่ต้องดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้เป็นกรอบใน
การพัฒนา
4. โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณากาหนดอาจมีเป็นจานวนมากดังนั้น ในขั้นตอนนี้
จะต้องมีการดาเนินการ ดังนี้
(1) พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา
(2) ให้พิจารณานาโครงการ/กิจกรรม จากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการ
ดาเนินการของชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการจัดทา
แผนพัฒนาสามปี
(3) มีการจัดลาดับความสาคัญของโครงการ/กิจกรรม เพื่อจะบรรจุลงใน
แผนพัฒนาสามปีได้อย่างเหมาะสม
(4) เนื่องจากกิจกรรมที่จะต้องดาเนินการมีความหลากหลาย ดังนั้นในขั้น
ของการพิจารณากาหนดกิจกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องคานึงถึงสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้
- งบประมาณรายรับ รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ทรัพยากรการบริหารอื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ภาคีการพัฒนาที่สามารถเข้ามาร่วมดาเนินการ หรือมีภารกิจ
รับผิดชอบการดาเนินการในเรื่องนั้นๆ
- โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเอง กล่าวคือมีขีด
ความสามารถทั้งทางด้านกาลังเงิน กาลังคน วัสดุอุปกรณ์ และความรู้ทางด้านการบริหารจัดการที่จะ
ดาเนินการได้เอง
- โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่น
ดาเนินการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดาเนินงาน เนื่องจากเป็นงานที่อยู่ในอานาจหน้าที่ แต่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถหรือไม่ประสงค์จะดาเนินการ จึงมอบให้หน่วยงานอื่นดาเนินการแทนโดยการ
ตั้งงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้ตามระเบียบวิธีการของทางราชการ

- โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ทั้งราชการบริหาร
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น และภาคเอกชน อันเนื่องมาจากเป็นโครงการขนาดใหญ่หรือ
เป็นโครงการที่หน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยปฏิบัติและมีหน้าที่จัดบริการสาธารณะดังกล่าวอยู่แล้ว ทั้งนี้ รวมถึง
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ซึ่งมีกรอบในการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนอยู่แล้ว โดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนต้องอยู่ในเงื่อนไขของการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจดังกล่าว)
ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาเนินการสารวจ
และเก็บรวบรวมข้อมูลที่จาเป็นต่อการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ซึ่งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน
ทั่วไปแล้ว ยังจะต้องวิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่เลือก ต้องการข้อมูลประเภทใด
เป็นพิเศษ ต้องการข้อมูลของห้วงเวลาใด และจะเก็บข้อมูลจากแหล่งใด เพื่อเป็นข้อมูลที่จะนามาวิเคราะห์
แนวทางการพัฒนา โครงการ/ กิจกรรมได้อย่างถูกต้อง โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องเก็บข้อมูลทั้งข้อมูล
ภายในองค์กร และข้อมูลภายนอกองค์กร เพื่อสามารถนามาวิเคราะห์ SWOT (การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน
โอกาส และอุปสรรค) ได้
2. การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ
1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น สรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมาและนาเสนอที่ประชุมซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีที่ผ่านมา โดยประเมิน
ทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ (สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบล ควรจัดให้มีการประชุมประชาคม
หมู่บ้านด้วย)
2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาหลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่าน
มาแล้ว ให้ที่ประชุมตามข้อ 1 ร่วมกันคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้ง
สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคม/ชุมชนในห้วงระยะเวลาสามปี ในกรณีดังกล่าวอาจคัดเลือก
ทุกยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทาแผนพัฒนาสามปีก็ได้
ในกรณีที่เห็นว่ามียุทธศาสตร์การพัฒนาใดที่ยังมิได้กาหนดในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แต่
มีความจาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องกาหนดขึ้นใหม่ ก็อาจกาหนดขึ้นได้ แต่ทั้งนี้ต้องแสดงให้เห็นถึงเหตุผลและ
วัตถุประสงค์ที่มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน และวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น (และ
นาไปปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป)
3. การจัดลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์จะมี แนวทางการ
พัฒนาที่หลากหลาย ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความจาเป็นในการดาเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทั้งสิ้น แต่มีความสาคัญความจาเป็นเร่งด่วนมากน้อย แตกต่างกัน ที่ประชุมตามข้อ 1 จะต้องร่วมกันจัด
เรียงลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนา การจัดลาดับความสาคัญดังกล่าว ไม่ได้หมายความว่าแนว
ทางการพัฒนาที่ถูกจัดลาดับความสาคัญอยู่ในลาดับหลัง ๆ จะไม่ต้องนามาปฏิบัติ เพราะการที่จะกาหนดแนว
ทางการพัฒนา ทุกแนวทางได้รับการพิจารณาแล้วว่าต้องดาเนินการ แต่ในห้วงระยะเวลาสามปีของ
แผนพัฒนาสามปีนั้นอาจมีแนวทางที่จาเป็นต้องนามาเน้นการปฏิบัติ วิธีการจัดลาดับความสาคัญ มีหลายวิธี
ตั้งแต่วิธีง่าย ๆ คือ ประชุมตกลงกัน หรืออาจใช้วิธีการลงคะแนนคัดเลือกโดยใช้บัตรลงคะแนน เพื่อนามารวม
คะแนนและจัดลาดับวิธีการจัดลาดับความสาคัญที่เป็นวิทยาศาสตร์อาจใช้วิธี Rating Scale หรือวิธี Strategic

issues Graph
ความเหมาะสม

หรือวิธีอืน่ ๆ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แต่ละแห่งสามารถเลือกวิธีการปฏิบตั ไิ ด้ตาม

4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี หลังจากจัดลาดับ แนวทางการ
พัฒนาแล้ว ที่ประชุมจะตัดสินใจว่าจะนาแนวทางการพัฒนาเหล่านั้นมาดาเนินการ แต่ในการตัดสินใจเลือก
นั้น ควรจะได้วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ เพราะในการจัดลาดับความสาคัญอาจใช้การตัดสินใจ
ของแต่ละบุคคลเป็นหลัก ดั้งนั้นเพื่อทบทวน และยืนยันการจัดลาดับว่ามีความเป็นไปได้ไปทางปฏิบัติจริง
หรือไม่ จึงควรนาแนวทางการพัฒนามาทาการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค
(SWOT
Analysis) อีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 4 การกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
1. หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้ว ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือก
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนามาจัดทาเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณา
คัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒน า ที่สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาในช่วงสามปี โดยนาวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดทาเป็น วัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
บางครัง้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อาจกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นแล้ว แต่อาจนามาปรับให้ชัดเจนและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ในช่วงสามปี
(1) พิจารณากิจกรรมที่ต้องดาเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
แนวทางการพัฒนาที่กาหนดอย่างรอบคอบ เพื่อได้โครงการ/กิจกรรมที่ครบถ้วน ซึ่งอาจจะมีทั้งโครงการ/
กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเอง โครงการ/กิจกรรมที่ร่วมดาเนินการกับหน่วยงานอื่น
หรือโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้ดาเนินการ
(2) พิจารณาจัดลาดับความสาคัญของโครงการ/กิจกรรม ควรพิจารณาทั้ง
ภายใต้แนวทางเดียวกัน และระหว่างแนวทางการพัฒนา
(3) พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งในด้านกระบวนการดาเนินงาน
และในด้านของผลการดาเนินการ เพื่อบรรจุกิจกรรมลงในปีต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
(4) พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม
ก. จากความจาเป็นเร่งด่วน
ข. ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค. ความเชื่อมโยงของกิจกรรม และระยะเวลาที่จะดาเนินการ

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการที่ สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาในช่วงสามปี มาจัดทารายละเอียดโครงการในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสาเร็จ โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะดาเนินการใน
ปีแรกของแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้สามารถนาไปจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีได้ต่อไป

ขั้นตอนที่ 6 การจัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี
เพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยมี
แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือ ดังนั้น เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับกรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแล้วให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาดาเนินการ ตามแนวทางดังนี้
1) ให้จัดทาแผนพัฒนาสามปีให้มีความสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด โดยหากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหรือจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขึ้นใหม่ ให้ใช้
รูปแบบเค้าโครงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2) การจัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2558 - 2560) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจทบทวน
จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) โดยนาโครงการที่กาหนดไว้จะดาเนินการ ในปี พ.ศ. 2558 และ
พ.ศ. 2559 มาใช้ หรือาจพิจารณาทบทวน ปรับปรุง โดยการกาหนดรายละเอียด วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ หรือจัดลาดับความสาคัญของโครงการใหม่และเพิ่มเติมโครงการสาหรับปี พ.ศ.2560
3) ให้ยึดถือปรัชญาและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง อันประกอบด้วย
3 ลักษณะ คือ ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว เป็นแนวทางในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาใน
พื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน ให้ยึดหลักความพอเพียงใน 3 ระดับ คือ
ระดับบุคคล ครอบครับ ระดับชุมชน/องค์กร และระดับประเทศ โดยบูรณาการให้สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาลที่มีการปฏิบัติในพื้นที่ เช่น โครงการคาราวานแก้จน โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชน การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
4)ให้ความสาคัญกับการพัฒนาทุนทางสังคม ซึ่งสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้กาหนดให้เป็น “วาระแหงชาติ ” ที่สาคัญ เรื่องหนึ่งเพื่อปูพื้นฐานคนไทยและ
สังคมไทยสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ ( Knowledgebase Society) ได้อย่างรู้เท่าทันท่ามกลางสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสังคมโลก และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญเติบโตอย่าง
ก้าวหน้า สมดุล ยั่งยืน และนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนโดยรวม โดยมีองค์ประกอบ 3 ทุน
ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนที่เป็นสถาบัน และทุนทางปัญญาและวัฒนธรรม
5) การดาเนินงานเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ ซึ่งถือเป็นนโยบายเรื่องหนึ่งในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและจะมีการขับเคลื่อนต่อไปในแผนฯ ฉบับที่ 11 โดยเป้าหมายมุ่งเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาเมือง น่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมใน
5 มิติ คือ มิติเมืองปลอดภัย มิติเมืองสะอาด มิติเมืองคุณภาพชีวิต มิติเมืองธรรมาภิบาล และมิติเมือง
วัฒนธรรม จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดาเนินการในเรื่องดังกล่าวด้วย
6) ให้นาข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค.) และข้อมูล
พื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ มาพิจารณาประกอบการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
7) ให้คานึงถึงหลักการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ อย่างเหมาะสม ในกรณีที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดทาผังเมืองหรือผังตาบลแล้ว ให้ใช้ผังเมืองหรือผังตาบลเป็นข้อมูลในการจัดทา
แผนพัฒนาสามปีด้วย
8) ให้คานึงถึงหลักการบูรณาการโครงการ ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันและ
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานอื่นๆ กล่าวคือ โครงการที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกันและสามารถ
จัดกิจกรรมสนับสนุนซึ่งกันและกันได้ หรือโครงการลักษณะ/ประเภทเดียวกันที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในเขตติดต่อกัน
หากสามารถจัดทาโครงการพร้อมกัน ซึ่งสามารถประสานรูปแบบหรืองบประมาณให้มีลักษณะสอดคล้อง

ต่อเนื่องกันแล้ว ให้ทาการประสานและบูรณาการโครงการ เพื่อลดความซ้าซ้อน ประหยัดงบประมาณและทา
ให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้น
9) แผนพัฒนาสามปี จะมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดของโครงการพัฒนาภายใต้
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ดังนั้นในการจัดทาโครงการให้คานึงถึงความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ โดย
คานึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถิ่น และความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการ ทั้งนี้ เพื่อให้แผนพัฒนาสาม
ปีเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ใกล้เคียงความจริง และในการจัดทาโครงการให้มีการ
จัดลาดับความสาคัญ ความเร่งด่วนของโครงการ กล่าวคือ โครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของ
ประชาชนและ มีความจาเป็นเร่งด่วนมากต้องนาไปปฏิบัติก่อน โดยอาจแยกประเภทของโครงการออกอย่าง
น้อยเป็น 3 ประเภท คือ
(1) โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเอง
(2) โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดาเนินการตามที่มี
ระเบียบ กฎหมายกาหนดไว้
(3) โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น รวมทั้ง
โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10) ใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี โดย
(1) ให้สนับสนุนให้มีการจัดทาแผนชุมชนให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ โดยการให้คาแนะนาใน
การจัดทา ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ สนับสนุนข้อมูลเพื่อการจัดทา แผนชุมชน สนับสนุนการจัดเวที
ประชาคมและพิจารณานาโครงการ/กิจกรรม ที่ต้องดาเนินการร่วมกับชุมชน หรือโครงการ/กิจกรรมที่เกินขีด
ความสามารถของชุมชนมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี
(2) ให้พิจารณานาโครงการ/กิจกรรม ที่เป็นปัญหาความต้องการของประชาชนจากการ
จัดเวทีประชาคมท้องถิ่นมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี ทั้งนี้เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นที่บูรณา
การการจัดทาแผนพัฒนา
เพือ่ เป็นจุดเชือ่ มต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กับปัญหาความ
ต้องการของประชาชน ซึ่งจะนาไปสู่ความเห็นพ้องต้องกัน และการทางานร่วมกันของภาคีการพัฒนาต่างๆ ใน
พื้นที่ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจแห่งรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน
การมีส่วนร่วมของประชาชน ถือเป็นกระบวนการสาคัญที่ต้องดาเนินการ และต้องมี
ประชาคมเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง และมีการจัดทาบันทึกรายงานการประชุม เพื่อเป็นการตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลการทางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภายหลัง

สรุปขั้นตอนการจัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทาร่างแผนพัฒนาสามปีและจัดเวที
ประชาคม ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน
เดือนมีนาคม - เมษายน เพื่อเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แล้วนาไป
ปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์ หลังจากนั้น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

นาร่างแผนพัฒนาสามปีที่ปรับปรุงแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ให้ดาเนินการให้
แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน
ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านการพิจารณาให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อให้ความเห็นชอบ
2. เมื่อสภาท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสามปีแล้ว สภาท้องถิ่นจะส่งให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีและนาไปปฏิบัติ ทั้งนี้ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน
3. เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีแล้ว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นส่ง
แผนพัฒนาสามปี ให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับอาเภอเพื่อดาเนินการต่อไป
1.4 ประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
การจัดทาแผนพัฒนาสามปี เป็นเครือ่ งมือทีจ่ ะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้พิจารณาอย่าง
รอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดาเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งใน
เชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนามาตัดสินใจกาหนดแนวทางการ
ดาเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด
ทรัพยากรการบริหาร โดยทั่วไปประกอบด้วย
1) เงิน ทั้งเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และแหล่งงบประมาณภายนอก
รวมทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย
2) คน ซึ่งหมายความรวมตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ
ซึ่งจะมีความแตกต่าง หลากหลายทั้งด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องนาศักยภาพของกาลังคนเหล่านั้นมาใช้รวมทั้งต้องพัฒนากาลังคน
3) วัสดุอุปกรณ์ หมายถึงเครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถนามาใช้ในการ
บริหารจัดการท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการและพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ ให้มีความทันสมัยเพื่อรองรับ
ความก้าวหน้าของสังคมโดยส่วนรวมได้อย่างเท่าทัน และใช้วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ
4) การบริหารจัดการ เป็นสิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการข้างต้นให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีสภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้องศึกษาและ
นาไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง


